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Novelis Anuncia Investimentos
em Projetos Sociais em 2016

Embraer prevê demanda por 720 novos jatos no 
segmento de 70 a 130 assentos na América Latina

 A Novelis, líder mundial em laminados e em reciclagem de alumínio, destinará uma quantia superior a R$ 5 milhões a projetos sociais em 2016. A escolha das 
iniciativas apoiadas segue a política de responsabilidade socioambiental da Empresa, que é norteada pelos pilares de reciclagem e meio ambiente, educação e 
cultura, e segurança e cidadania.                     PÁGINA 03

A Embraer Aviação Comercial divulgou 
hoje, durante a FIDAE (Feria del Aire y del 
Espacio), as perspectivas de mercado (Market 
Outlook) para a América Latina. A Empresa 
prevê que serão entregues na região 720 
novos jatos no segmento de 70 a 130 assentos 

ao longo dos próximos 20 anos, o que representa 
11% da demanda mundial para esse segmento no 
período. A frota de jatos 70 a 130 assentos em 
serviço na América Latina crescerá das atuais 310 
unidades para 740 até 2034.

PÁGINA 08

Embraer
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Hotel Ema Palace se reinventa na crise

Daniel Gil Monteiro de Faria é eleito para o Conselho 
de Administração do Parque Tecnológico de São José

São José dos Campos 
tem demonstrado sua 
capacidade de liderar a 
virada desta crise. Esta 
competênc ia  é  uma 
realidade graças à visão 
de empresár ios que 
enfrentam estes períodos 
acreditando na célebre 
afirmação de que ‘crise 
é oportunidade’. O Hotel 
Ema Palace comprova 
esta realidade. Criado há 
quatro anos vem crescendo como empreendimento e 
colaborando para o desenvolvimento de negócios da 
cidade e região. Os hóspedes do Hotel Ema Palace 
também demonstram que este período crítico é 
passageiro e que os empresários do Brasil e do exterior, 
que se hospedam, estão negociando alternativas novas 
e oportunidades de crescimento. Vem ao encontro de 
atender as estatísticas que mostram o crescimento 
do mercado hoteleiro em São José dos Campos, 
uma cidade com PIB de R$ 27.401.017,04 (fonte 

SEAD de 2015). Com um 
saldo entre exportações 
e importação em 2015 
de US$ 1.517.906.379 
bilhões (fonte Ministério 
do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio 
Exterior-MDIC).

Uma das alternativas 
encontradas pelo Hotel 
Ema Palace é trabalhar 
naquilo que não muda 
frente a uma crise; o 

desejo de casar, mesmo que seja com festas menores. 
Os festejos estão mais práticos, mais intimistas e com 
mais capricho nos detalhes e para um número reduzido 
de convidados, o que torna todo o procedimento mais 
prático e mais viável economicamente. São os chamados 
“mini-weddings” ou em tradução livre, mini casamento. 
O Hotel Ema Palace tem realizado com bastante 
sucesso este tipo de cerimônia, rendendo elogios pelo 
atendimento e estrutura por parte dos noivos, convidados 
e profissionais do ramo.

Divulgação

 Daniel Gil Monteiro de Faria, 
diretor das empresas Anova 
Sistemas e Engtelco (foto), 
fo i  e le i to para o Conselho 
de Administração do Parque 
Tecno lóg ico  de  São  José 
dos Campos, um ambiente 
de apoio ao desenvolvimento 
tecnológico e inovação, que 
abriga e promove a interação de 
empresas de base tecnológica 
de pequeno, médio e grande 
por te  com ins t i tu ições de 
pesquisa e universidades.

Danie l  Gi l  espera contr ibu i r  a inda mais 
signif icativamente para os rumos futuros da 
instituição: “Estamos colocando em prática o que 
nos oferece o Parque Tecnológico, unindo nossos 

conhecimentos para oferecer ao 
mercado produtos inovadores. 
Por outro lado, a sociedade 
também irá se beneficiar com 
empresas e pessoas mais 
qualificadas e conscientes.”

Desde sua criação, o Parque 
já  recebeu cerca de R$ 2 
bilhões em investimentos e 
atualmente, cerca de 5,5 mil 
pessoas transitam diariamente 
na área do Parque, que em seu 
núcleo tem uma área de 188 mil 
metros quadrados. No entorno 

do núcleo do Parque Tecnológico, existe uma área 
de 25 milhões de metros quadrados definida no 
plano diretor de São José dos Campos como Zona 
Especial do Parque Tecnológico.

Divulgação

Fui demitido; o que devo fazer 
com a rescisão?

Docente do Senac Taubaté dá dicas para quem 
tem dúvida de como usar o dinheiro de uma 

rescisão trabalhista
Sem dúvida, a perda do emprego acarreta muitas 

dificuldades, principalmente às pessoas que não têm 
o comportamento de se planejar financeiramente. 
E quando essas pessoas recebem o dinheiro da 
rescisão trabalhista, acaba surgindo a dúvida: como 
usar este dinheiro?

A primeira dica que especialistas em finanças dão 
é que este dinheiro, fruto de anos de trabalho, não 
pode ficar parado à mercê da inflação. Então, qual 
é a melhor solução? O docente da área de gestão 
e negócios do Senac Taubaté, Sebastião Leite 
Marques, traz algumas orientações importantes 
para quem está passando por esta situação e não 
sabe o que fazer. Confira:

Investir sempre
O dinheiro deve ser investido por dois motivos 

pr incipais: evi tar que este valor seja gasto 
rapidamente ou que fique parado na conta corrente 
e se desvalorize devido a inflação em alta.

“Levando em consideração o cenário econômico 
atual do país, o momento indica o conservadorismo. 
Isso significa que o desempregado não deve se 
preocupar em gastar o dinheiro com investimento, e 
sim em não perder este dinheiro”, explica Sebastião.

O va lor  da  resc isão deve ser  u t i l i zado 
exclusivamente para que a família consiga, por 
exemplo, pagar despesas mais básicas, como 
aluguel, financiamento imobiliário, contas de água, 
luz e alimentação, entre outros, durante o período de 
desemprego. Especialmente se o montante recebido 
for suficiente apenas para um período menor a 
12 meses, já que não há previsão de melhora no 
cenário atual do país, principalmente no que diz 
respeito ao mercado de trabalho e oportunidades 
de emprego.

Quero investir; quais opções eu tenho?
A sugestão é que os investimentos precisam de 

alta liquidez, ou seja, que a pessoa possa sacar o 
dinheiro a qualquer momento, quando necessário. 
Pense então em produtos de investimento em 
Renda Fixa, como: Poupança, CDBs: Certificados 
de Depósito Bancário, LCI ou LCA: Letras de Crédito 
Imobiliário ou Letras de Crédito Agropecuário e 
Tesouro Direto.

Para mais informações sobre estes e outros 
cursos, entre em contato com o Senac Taubaté pelo 
telefone (12) 2125-6099, pessoalmente na unidade 
ou pelo site www.sp.senac.br/taubate?
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Novelis Anuncia Investimentos em Projetos Sociais em 2016
 A Novelis, líder mundial em laminados e em 

reciclagem de alumínio, destinará uma quantia 
superior a R$ 5 milhões a projetos sociais em 2016. 
A escolha das iniciativas apoiadas segue a política de 
responsabilidade socioambiental da Empresa, que é 
norteada pelos pilares de reciclagem e meio ambiente, 
educação e cultura, e segurança e cidadania.

Entre os novos projetos apoiados este ano está a 
itinerância da exposição Reciclalata, que apresentou 
15 latas gigantes customizadas por artistas de 
diversos estilos em São Paulo. Dessa vez, as latas 
viajarão pelo Brasil e passarão por cidades como 
Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília. A cada 
capital visitada, a exposição ganhará uma nova 
lata produzida por um artista local. A Novelis apoia 
também o BIG Festival, competição internacional de 
games independentes, com destaque para a nova 
categoria “meio ambiente” em jogos educativos, e 
a Virada Sustentável – evento anual de mobilização 
e educação para a sustentabilidade, que está em 
seu sexto ano e terá quatro dias de programação 
com atividades diversas espalhadas em parques, 
universidades e centros culturais. Outra novidade 
é a exposição Reciclos, que busca educar para o 
uso consciente dos recursos naturais e difundir a 
importância da reciclagem por meio de experiências 
interativas.

Iniciativas que apresentaram bons resultados, 
como o Projeto A Sociedade do Amanhã, que 
ensina conceitos e práticas de sustentabilidade para 
educadores e alunos da rede municipal de ensino de 

Pindamonhangaba/SP e o programa Robótica nas 
Escolas - que visa fomentar o engajamento e interesse 
de profissionais e escolas em torno do tema – serão 
continuadas este ano. Em Pindamonhangaba, a Nau 
dos Mestres, que fortalece o ensino das ciências de 
forma lúdica e inovadora, ganha notoriedade entre os 
projetos de educação apoiados na cidade. Além disso, 
a Novelis apoia ainda o Uma Lata, Um Sorriso - projeto 
que incentiva a reciclagem pela coleta seletiva e é 
realizado em parceria com shoppings de São Paulo 

e Taubaté.
Todas as iniciativas estão alinhadas com o programa 

global de investimentos sociais Novelis Comunidade, 
que tem a finalidade de promover o bem estar e o 
desenvolvimento das comunidades em que a empresa 
está inserida, a partir das temáticas centrais definidas 
pela política de responsabilidade socioambiental da 
Empresa. O investimento é realizado com a utilização 
de recursos próprios e incentivados.

Sobre a Novelis Inc.
A Novelis é líder mundial em laminados e reciclagem 

de alumínio. A Empresa atua em 11 países, com 
aproximadamente 11.500 profissionais, e teve receita 
de US$ 11,1 bilhões no ano fiscal de 2015. A Novelis 
fornece chapas e folhas de alumínio premium para os 
mercados de transportes, embalagens, construção, 
industrial e de eletrônicos por meio de unidades na 
América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul. A 
Companhia é uma subsidiária da Hindalco Industries 
Limited, parte do Grupo Aditya Birla, um conglomerado 
multinacional sediado em Mumbai, na Índia. Para mais 
informações, visite novelis.com e nos acompanhe no 
facebook.com/NovelisBrasil e twitter.com/Novelis.

 Sobre a Novelis América do Sul
No Brasil, a Novelis possui atividades de laminação 

em Pindamonhangaba e Santo André/SP. A operação 
local envolve cerca de 1.500 profissionais e alcançou 
receita de US$ 1,8 bilhão no último ano fiscal. A 
Empresa mantém oito centros de coleta de sucata 
espalhados pelo País e conta com o maior centro de 
reciclagem da América do Sul.

“A Nove l is  t raba lha com t rês  p i la res  de 
responsabilidade socioambiental: reciclagem e 
meio ambiente, educação e cultura, e segurança e 
cidadania. E em cima desses conceitos, tentamos 
inserir projetos e ações dentro da comunidade em 
que a nossa empresa está inserida. E em Pinda, 
sempre temos resultados positivos em nossas ações, 
o que é muito gratificante e faz com que a cada ano 
os investimentos aumentem”, completa a gerente de 
comunicação, Raquel Botinha.

AgoraVale
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Erik Penna ensina como se manter
motivado e se diferenciar nos negócios

Com humor e conteúdo inteligente, Penna usa a Disney como case em sua palestra

Palestrante há mais de 15 anos, Erik Penna é 
conhecido por levar as pessoas uma mistura de humor 
com conteúdo baseado nas experiências vivenciadas 
por ele durante sua carreira na área de vendas e 
gestão. Assim, já esteve em todos os estados do Brasil, 
Estados Unidos e Portugal, além de ser autor de vários 
livros e DVDs de sucesso.

Selecionado entre os 25 Gigantes da Motivação 
no Brasil pela Landscape e entre os 30 maiores 
especialistas em vendas do país pela VendaMais. 
Erik é MBA em Gestão de Pessoas pela Fundação 
Getúlio Vargas, especialização em Marketing 
pela Universidade Paulista, especialização em 
Coordenação Pedagógica pela Universidade Gama 
Filho e graduado em Economia pela Universidade de 
Taubaté.

No próximo dia 12 de maio, estará em 
Pindamonhangaba com a palestra “O 
Atendimento Mágico”, usando a Disney como 
case. E também estreará uma coluna no Portal 
AgoraVale intitulada Motivação & Vendas.

Davi Rodrigues

VejA eNtreVIStA exCluSIVA Do PAleStrANte

Vale empresarial: Faça um breve histórico sobre sua carreira?
erik Penna: Sou palestrante há mais de 15 anos, atuando no mercado de treinamentos corporativos. 

Comecei minha carreira como vendedor, depois fui supervisor, gerente, diretor comercial e aí comecei a dar 
palestras gratuitas em escolas. Com isso, os convites foram crescendo e resolvi abrir minha própria empresa 
e dar palestras por todo o Brasil e também no exterior. Sempre na área de treinamento, vendas, motivação de 
equipes, empreendedorismo e comportamento humano.

Ve: Você fala muito sobre motivação e otimismo nas suas palestras. Como manter esses dois 
elementos sempre em alta? 

eP: É fundamental manter a motivação e o otimismo, mesmo em tempos difíceis. A motivação se conquista 
quando se faz o que gosta. Tem uma frase do filósofo Confúcio que diz “Encontre um trabalho que ame e não 
terás que trabalhar um único dia em sua vida”. E o otimismo é tão importante quanto à motivação. Devemos 
sempre ver o copo meio cheio e não meio vazio, pois ser otimista faz com que tenhamos mais sucesso em 
nosso trabalho.

Ve: outro ponto que você cita é “fazer o que gosta” e empreender. Quais as características mais 
importantes para a pessoa que quer seguir esse caminho?

eP: Se a pessoa pensa em empreender, primeiro ela tem que fazer o que gosta. Segundo, é necessário 
ter um planejamento detalhado. E depois, pesquisar o mercado, os produtos, os concorrentes antes de abrir o 
negócio, para tomar a decisão acertada.

Ve: Sobre o comércio. Hoje existe uma grande falha de atendimento e a concorrência das lojas online. 
o que é necessário o comerciante fazer para se diferenciar?

eP: Hoje o comércio eletrônico cresce de forma exponencial, só no ano passado faturou mais de R$ 41 
bilhões. E como a loja física pode se diferenciar nessa concorrência? Oferecendo ao cliente uma experiência 
de compra, e isso só é possível com um bom atendimento. É necessário fazer algo que encante e surpreenda 
o cliente quando ele entra na sua loja, isso fideliza o cliente.

Ve: Suas palestras são conhecidas por misturar humor e conteúdo. No momento, você usa o case 
da Disney de exemplo. Fale um pouco mais sobre essa palestra?

eP: A palestra chama “O Atendimento Mágico” e é inspirada na Disney, simplesmente a maior empresa de 
entretenimento do mundo e que recebeu no ano passado mais de 132 milhões de clientes convidados. E por 
atender de forma tão encantadora, acaba de ser eleita a marca mais amada do planeta.

Em 2014, eu fiz um curso no Instituto Disney de Orlando, na Flórida, sobre gestão de excelência e pude 
ver que muitas coisas que eles realizam lá para encantar os clientes também podem ser usadas por nós em 
nossas empresas. 

Então, elaborei uma palestra alegre, com trecho de filmes, histórias, dinâmicas e claro com diversos exemplos 
e ferramentas que podemos empregar nos negócios, de forma alegre e eficiente, ajudando a potencializar os 
resultados, melhorar o atendimento e as vendas.

lays Guerrero

Construção civil começa 
2016 com queda no nível 

de emprego no Vale
O nível de emprego na construção em São José 

dos Campos acompanhou a queda já obser-vada no 
ano passado, e começou 2016 com o fechamento 
de 91 postos de trabalho no mês de janeiro, de 
acordo com a pesquisa elaborada pelo SindusCon-
SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do 
Estado de São Paulo) em parceria com a FGV 
(Fundação Getúlio Vargas).

A pesquisa também revela queda nos números 
em outras duas cidades da região. Jacareí demitiu 
31 profissionais, encerrando o mês de janeiro com 
2.249 trabalhadores ativos e Caraguatatuba perdeu 
18 postos, fechando o período com 1.122 postos 
ativos.

Nas cidades de Pindamonhangaba e Campos 
do Jordão os resultados foram melhores. Pinda 
contratou 21 novos profissionais no mês e em 
Campos foram abertos três novos postos de 
trabalho.

estado de São Paulo
Em janeiro, o emprego registrou aumento de 

0,76% em relação a dezembro, considerando 
efeitos sazonais, com 5,7 mil novas vagas. 
Desconsiderando a sazonalidade, o declínio no 
período foi de -0,76% (- 6 mil vagas).

No período, o segmento obras de instalação 
respondeu pelo melhor desempenho (1,53%). O 
estoque de trabalhadores subiu de 767,8 mil em 
dezembro para 773,6 mil em janeiro.

Na capital, que responde por 45% do total de 
empregos no setor, a retração em 12 meses foi de 
11,49%.

No Brasil
A construção civil brasileira registrou queda de 

0,10% no nível de emprego, em relação a dezembro, 
com o fechamento de  2,8 mil postos de trabalho, 
considerando os fatores sazonais.

O presidente do SindusCon-SP, José Romeu 
Ferraz Neto, observa que “pelo segundo ano 
consecutivo, tivemos redução do nível de emprego 
em janeiro, um mês que normalmente é de 
contratações na indústria da construção, depois da 
queda sazonal que costuma ocorrer nos meses de 
novembro e dezembro”.

emprego nas principais cidades
do Vale do Paraíba - (janeiro de 2016)

SJC     -0,62  -91 14.534
Jacareí    -1,36   -31  02.249
Pindamonhangaba +1,25   +21  01.697
Taubaté    +0,12   +6  04.968
Caraguatatuba  -1,58   -18  01.122
Campos do Jordão  +0,70   +3  0.0431

Cidade Variação
Mensal (%)

Vagas estoque 
em 31/01

Sobre o SindusCon-SP
O Sindicato da Indústria da Construção Civil do 

Estado de São Paulo (SindusCon-SP) é a maior 
associação de empresas do setor na América Latina. 
Congrega e representa 650 construtoras associadas 
e 15 mil filiadas em todo o estado. A construção 
paulista representa 34% da construção brasileira, 
que por sua vez equivale a 5,5% do Produto Interno 
Bruto do Brasil.



AgoraVale

Página 05
Divulgação

Guaratinguetá, AGC e Instituto Ayrton
Senna lançam programa de alfabetização

Uma parceria firmada entre a Prefeitura de 
Guaratinguetá, por meio da Secretaria Municipal de 
Educação como a empresa AGC Vidros e o Instituto 
Ayrton Senna vai beneficiar estudantes de 11 escolas 
da rede municipal de ensino. O lançamento do projeto 
ocorreu no dia 21, no Centro de Capacitação (prédio 
da Estação Ferroviária).

Trata-se de um  programa de alfabetização que 
será executado apenas em quatro municípios do Brasil 
e tem como principal objetivo alfabetizar 100% todas 
as crianças que estão matriculadas no terceiro ano.

“A finalidade da Secretaria Municipal de Educação 
com esse programa é garantir um bom desempenho 
no ciclo de alfabetização, que é essencial para que o 
aluno tenha uma aprendizagem adequada ao longo 
do ensino fundamental. Acredito que a Educação é a 
mais importante herança que a sociedade pode deixar 

para as nossas crianças”, afirma o Prefeito Francisco 
Carlos.

Participarão as escolas municipais:
EMEF Professora Alcina Soares Novaes;
EMEF Professora Heloísa Helena Rodrigues Alves, 
Sanches;
EMEIEF Professor João Mendes Filho;
EMEIEF Professor José Augusto Antunes do Amaral;
EMEF Professora Luzia de Castro Mittidieri;
EMEIEF Professora Maria Carmelita de Moraes;
EMEF Professora Maria Julia Antunes do Amaral 
Moreira;
EMEFI Dr. Guilherme Eugênio Filippo Fernandes;
EMEF Professor José Benedito Averaldo Galhardo;
EMEF Professora Maria Conceição Freire Salles;
EMEIEF Professora Aliete Ferreira Gonçalves.

Produção industrial brasileira
inicia 2016 com alta em oito locais

Indústria de máquinas e equipamentos mantém nível de emprego estável

Petrobras 
Resultados do Exercício de 2015

Em 2015, a Petrobras registrou aumento de 
25% no Ebitda ajustado; porém, devido às baixas 
contábeis, a Companhia apurou prejuízo.

Prejuízo líquido de R$ 34,8 bilhões em 2015, 
ocasionado por: impairment de ativos e investimentos, 
principalmente em função do declínio dos preços do 
petróleo e incremento nas taxas de desconto (R$ 
49,7 bilhões); e perda cambial e despesas de juros 
(R$ 32,9 bilhões).

Prejuízo Operacional de R$ 12,4 bilhões, uma 
redução de 42% em comparação com 2014.

O EBITDA ajustado atingiu R$ 73,9 bilhões, 
montante 25% superior ao de 2014, em função dos 
maiores preços de diesel e gasolina, além da redução 
dos gastos com participações governamentais e 
importações de petróleo e derivados.

Fluxo de caixa livre positivo em R$ 15,6 bilhões, 
ante um resultado negativo de R$ 19,6 bilhões 
em 2014, favorecendo a redução em 5% do 
endividamento líquido, em dólares. Desde 2007, não 
se registrava fluxo de caixa livre positivo.

Os investimentos totalizaram R$ 76,3 bilhões, 
12% inferiores a 2014. Em dólares, os investimentos 
atingiram US$ 23,1 bilhões, uma redução de 38%. 
O segmento de Exploração e Produção concentrou 
83% dos recursos.

A queda do Brent impactou negativamente o 
resultado da Companhia, devido ao reconhecido de 
perdas por impairment. A desvalorização cambial 
também exerceu influência negativa, afetando o 
resultado financeiro.

Destaques operacionais
Crescimento anual de 4% na produção de petróleo 

e gás natural (Brasil e exterior), atingindo a média de 
2 milhões 787 mil barris de óleo equivalente por dia 
(boed). A produção de petróleo no Brasil superou a 
meta do Plano de Negócios e Gestão, alcançando 2 
milhões 128 mil barris por dia (bpd). Na camada pré-
sal, a produção operada pela Petrobras se manteve 
acima de 1 milhão de boed desde julho de 2015.

Incremento de 55% das exportações de petróleo 
em relação a 2014, resultando em melhora da balança 
comercial da Petrobras, que alcançou superávit no 4º 
trimestre de 2015 (+167 mil bpd).

No refino, houve aumento do percentual de 
diesel na produção total de derivados, com maior 
participação de óleo nacional na carga processada. 
A produção total de derivados (Brasil e exterior) foi 
de 2 milhões 175 mil bpd, 7% inferior a 2014, devido, 
principalmente, às paradas para manutenção na 
RLAM e na REDUC.

 A ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de 
Máquinas e Equipamentos) divulgou o balanço do 
setor no mês de fevereiro de 2016 durante a coletiva 
de imprensa comandada pelo Presidente da ABIMAQ, 
Carlos Pastoriza.

No período, a indústria de bens de capital manteve 
seu nível de emprego estável, encerrando fevereiro 
com 311,830 trabalhadores empregados.

No mês, a indústria de bens de capital faturou R$ 
5.641,14 milhões, um aumento de 34,2% sobre janeiro. 
Apesar do número positivo, Pastoriza afirma que “isso 
se deve ao péssimo desempenho em janeiro e não 
reflete o início de uma retomada do setor”.

Já o consumo aparente mensal, no valor de R$ 
8.166,73 milhões, teve queda de 1,7% em relação a 
janeiro e de -26,6% sobre fevereiro de 2015.

As exportações no mês somaram o montante de 
US$ 583,27 milhões, número 14,5% maior que no 
mês anterior. Os principais destinos das exportações 
brasileiras de máquinas e equipamentos são, pela 
ordem, América Latina, Europa e Estados Unidos. 
Observa-se no período uma redução da participação 
relativa na América Latina e forte aumento na China 
que saiu de uma participação de pouco mais de 1% 
para quase 11%.

Já as importações em fevereiro alcançaram o 

montante de US$ 1.069,16, apresentando uma 
redução de 19,8% sobre o mês anterior e de 30% se 
comparado a fevereiro de 2015.

O presidente da entidade mantém sua posição 
sobre a necessidade de ações rápidas na política 
do país para que o setor comece a retomar seu 
crescimento. “Somos uma entidade apartidária, mas 
sabemos que uma mudança decisiva para acabar 
com a crise política é necessária e fundamental para 
a retomada da economia no país. E é preciso que 
nossos gestores tenham serenidade para decidir quais 
serão os próximos passos, com a certeza de estarem 
pensando em cada um de nós”, completa.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgou na quarta-feira, dia 9, dados de 
pesquisa realizada que aponta que o país virou o ano 
com crescimento da produção industrial. Segundo o 
levantamento, na passagem de dezembro de 2015 
para janeiro, em oito dos 14 locais pesquisados pelo 
IBGE o relatório apresentou números positivos. O 
índice de crescimento no setor foi de 0,4%no após 
sete meses de quedas consecutivas.

As principais altas foram registradas em Santa 
Catarina (3,7%) e no Pará (3,3%), de acordo com 
dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção 
Física Regional. Outros seis locais tiveram avanços 
neste tipo de comparação: Bahia (2,6%), Rio Grande 
do Sul (2,5%), Ceará (2,4%), Paraná (2,2%), Região 
Nordeste (1,5%) e São Paulo (1,1%). 

Na contramão - apesar dos 0,4% de  avanço 
da média nacional - seis estados tiveram queda 

na produção. São eles: Pernambuco, Amazonas e 
Espírito Santo (os três com recuo de 2,1%), Rio de 
Janeiro (com decréscimo de 1,5%), Goiás e Minas 
Gerais (ambos com queda de 1%).

No comparativo de janeiro deste ano com o 
mesmo período de 2015, houve queda de produção 
em 12 dos 15 locais pesquisados. As retrações mais 
intensas foram verificadas no Amazonas (-30,9%), 
Pernambuco (-29,4%) e Espírito Santo (-26,3%). 
Apenas três estados tiveram alta: Pará (10,5%), 
Bahia (10,3%) e Mato Grosso (9,3%).

Também houve queda no acumulado de 12 
meses, houve queda também em 12 dos 15 locais 
pesquisados, com destaque para Amazonas 
(-18,4%), São Paulo (-11,7%) e Rio Grande do 
Sul (-11,3%). Três estados tiveram aumento da 
produção: Mato Grosso (4,8%), Pará (4%) e Espírito 
Santo (0,6%).
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Comgás apresenta em Campos do Jordão solução
que viabiliza gás natural em municípios sem gasodutos

A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) 
apresentou no 60º Congresso Estadual de Municípios, 
em Campos do Jordão, uma solução que viabiliza a 
chegada de gás natural a municípios por onde ainda 
não passa uma rede de gasodutos. A iniciativa, 
chamada de “Projeto Estruturante”, está sendo 
aplicada em Campos do Jordão, primeiro município 
na área de concessão da Comgás a receber os 
benefícios desse tipo de projeto em diversos 
segmentos (industrial, comercial e residencial). 
O investimento, de cerca de R$ 80 milhões, está 
permitindo o atendimento da cidade sem que tenha 
sido necessário instalar um gasoduto interligando a 
rede existente em Taubaté ao município.

O “Projeto Estruturante” foi iniciado em Campos 
do Jordão no segundo semestre de 2015, a partir de 
uma parceria com a Prefeitura. A Comgás instalou 
uma unidade de abastecimento na entrada da cidade 
e começou a construir uma rede de tubulações ao 
longo das principais vias locais até o Capivari. O 
carregamento da unidade de abastecimento é feito 
por caminhões específicos, que transportam o gás 
natural comprimido (GNC) a partir de uma uma 
base em Itatiba. Em Campos do Jordão, o GNC 
é descomprimido, tem sua pressão reduzida e, 
na sequência, é distribuído aos clientes. Entre as 
aplicações do gás natural que estarão disponíveis 
estão a cocção, a calefação de ambientes, a geração 
de vapor e o aquecimento de água para banho.

“Estamos sempre buscando formas de levar 
gás natural a mais clientes, expandindo para 
outros municípios e distritos industriais, mesmo em 
localidades onde ainda não temos rede. E o projeto 
estruturante representa uma solução sob medida 
para atender a demandas em municípios com 

essas características”, afirma o diretor Comercial, 
de Expansão e Relacionamento com o Cliente da 
Comgás, Marcus Bonini.

“O projeto em Campos do Jordão é muito 
importante para a Comgás, por permitir levar os 
benefícios do gás natural a uma das principais 
estâncias turísticas do Estado. O gás natural vai 
proporcionar mais segurança e comodidade para 
moradores, empresários e turistas, principalmente 
durante o inverno, já que, entre suas diversas 
aplicações, por exemplo, o gás natural possibilita um 
banho mais confortável, na temperatura adequada”, 
acrescenta Bonini.

O diretor da Comgás apresentou no dia 30/03, 
às 16h30, em palestra no Congresso Estadual de 
Municípios, mais detalhes sobre o projeto estruturante 
e outras soluções em energia que a Companhia vem 
desenvolvendo em parceria com o setor público e 
com a iniciativa privada.

A Comgás está construindo a rede com foco 
no abastecimento de indústrias, condomínios 
residenciais, hotéis e pousadas, além de outros 
estabelecimentos comerciais e do setor de serviços. 
No total, 18 clientes já assinaram contrato com a 
Companhia — seis do segmento industrial e 12 do 
comercial. Entre os clientes figuram nomes como a 
cervejaria Baden Baden, a chocolateria Cacau Show 
e os hotéis Serra da Estrela, Estoril e Bologna. O 
volume total contratado nos dois segmentos é de 
mais de 35.000 m³/mês.

“A Comgás planeja a construção de mais de 30 
quilômetros de rede. Os trabalhos começaram na 
Av. Dr. Januário Miraglia, principal via de Campos do 
Jordão, sentido centro, e Av. Ernesto Diederichsen. 
Esta primeira etapa deve ser concluída dentro de 12 

meses”, explica o gerente do Vale do Paraíba e Alto 
Tietê da Comgás, Tiago Cabral.

O projeto estruturante também já foi levado para o 
município de Analândia, atendendo a uma demanda 
da Mineração Jundu, controlada pelo grupo francês 
Saint-Gobain. O gás natural comprimido é levado 
em carretas até uma estação de descompressão nas 
proximidades da empresa e, a partir dessa estação, 
chega até a planta industrial a partir de uma rede de 
aproximadamente 500 metros.

 Como é a implantação da rede da Comgás
Para levar os benefícios do gás natural canalizado, 

a Comgás trabalha em conformidade com as normas 
brasileiras e com a legislação dos município. Visando 
minimizar os transtornos aos munícipes, as obras 
necessárias para instalação da rede de distribuição 
de gás serão realizadas pelo Método Não Destrutivo 
(MND).

Com este método, a Companhia abre duas valas 
de aproximadamente 1m x 1m, a cada 100 metros 
de distância uma da outra onde, por meio de um 
equipamento de perfuração direcional horizontal, a 
tubulação de gás é instalada no subsolo. Com esse 
método de construção não há a necessidade de abrir 
valas contínuas em toda extensão da via por onde 
passará a rede de gás, minimizando os transtornos 
das obras para o trânsito e munícipes.

O Método Não-Destrutivo permite a instalação 
da tubulação de gás com redução significativa 
dos efeitos no entorno da obra, pois esse método 
construtivo reduz o impacto no trânsito local e diminui 
a geração de entulhos, incluindo asfalto, rachão e 
outros resíduos. A redução no tempo de execução 
da obra é outro fator que incentiva o uso do MND 
pela Comgás.

Slow Food é tema de evento em Campos do Jordão
O Slow Food é um movimento fundado pelo 

jornalista italiano Carlo Petrini em 1986, que 
traz como princípio básico o direito ao prazer da 
alimentação, utilizando produtos artesanais de 
qualidade e produzidos de forma que respeite o 
meio ambiente e também os produtores. 

Seguindo o conceito da ecogastronomia, o 
movimento se tornou uma associação internacional 
sem fins lucrativos em 1989 e atualmente conta com 
mais de 100 mil membros e apoiadores espalhados 
em 150 países. Para discutir o tema da organização, 
que defende o direito ao alimento bom, limpo e justo, 
o Centro Universitário Senac - Campos do Jordão 
promove, de 15 a 17 de abril, o evento Slow Day.

O objetivo da ação é promover o debate e 
interação dos participantes com a filosofia do 
movimento, que valoriza as economias locais 
de forma que pequenos negócios (agricultura 
familiar e produções em pequena escala sem 
uso de conservantes, de aditivos químicos e de 
agrotóxicos) são estimulados e incentivados.

Programação
Durante o programa, Vera Almeida, especialista 

no tema slow food discutirá o movimento que 
valoriza o produtor local e a apreciação da 
comida para uma alimentação de qualidade. Além 
disso, será realizada uma visita ao Restaurante 
Entre Vilas, que aplica este conceito. No local, o 

engenheiro agrônomo Rodrigo Veraldi, proprietário 
do estabelecimento, oferecerá pratos, preparados 
na hora com ingredientes frescos.

O cultivo dos alimentos é uma prática do engenheiro 
Rodrigo que, no mesmo local do restaurante, mantém 
o Viveiro Frutopia (com visitação também inclusa no 
passeio). Na área, são cultivadas frutas vermelhas, 
como framboesa, amora, uva, mirtilo e nectarina para 
consumo no restaurante.

Além do aprendizado na sala de aula e na 
visita técnica, o participante poderá desfrutar das 
atividades de lazer da cidade de Campos do Jordão 
para discutir o que foi aprendido com o grupo. A 
cidade de Campos do Jordão é acolhedora e possui 
uma beleza natural única, e a imersão favorecerá 
o networking.

roteiro completo
15 de abril | sexta-feira
18h: chegada ao Centro Universitário Senac – Campos
18h30: boas-vindas da coordenação / 19h: jantar
20h30: passeio no centro turístico de Capivari
23h30: retorno ao campus
16 de abril | sábado
7h: café da manhã
9h: palestra com Vera Almeida, professora de 
Ecogastronomia e associada do movimento 
Internacional Slow Food. Participa do Grupo de 
Trabalho do Centro de Referência da Cultura Alimentar 
do Slow Food Brasil
11h: saída para o Viveiro Frutopia
12h: visita técnica com explanação do proprietário 
Rodrigo Veraldi, seguido de almoço no local
16h: retorno ao campus
18h: jantar / 20h: noite livre
17 de abril | domingo
9h: café da manhã

Para mais informações, inscrições e valores, entre 
em contato com o Centro Universitário Senac - Campos 
do Jordão pelo telefone (12) 3668-3001, pelo site www.
sp.senac.br/universitariocampos? ou pessoalmente 
na unidade no Centro Universitário Senac - Campos 
do Jordão, localizado à Av. Frei Orestes Girardi, 
3549, Capivari. Valores: R$ 985,00 - incluso curso e 
hospedagem | R$ 580,00 - somente o curso.

Divulgação
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Scomi lançou pedra fundamental para instalação de fábrica de
monotrilhos em Taubaté

No dia 10/03, o prefeito Ortiz Junior (PSDB) 
recebeu o presidente da agência Investe São Paulo, 
Juan Quirós, além de outras autoridades. Todo 
participaram do lançamento da pedra fundamental da 
Scomi em Taubaté, empresa que vai produzir veículos 
metro ferroviários.

A Scomi será a primeira fábrica brasileira da 
empresa da Malásia. Na unidade serão fabricados 
os trens para as Linhas 18 - Bronze (27 trens do tipo 
monotrilho compostos de 5 carros) e 17-Ouro (14 
trens do tipo monotrilho compostos de 5 carros) do 
monotrilhode São Paulo, além de outros equipamentos 
do setor.

Estão previstos investimentos de US$ 10 milhões 
na construção da fábrica, conforme documentos 
apresentados pela empresa à Câmara de Taubaté 
para a doação de área, a previsão é que a empresa 
gere 250 empregos.

O projeto é atendido pela Investe São Paulo, 

Lucas Lacaz Ruiz

Fundação Volkswagen realiza oficina sobre concurso 
“Volkswagen na Comunidade” em Taubaté

A oficina de elaboração de projetos é gratuita, aberta a toda a comunidade e será realizada no dia 5 de abril, às 14h, no Senac Taubaté
Para participar da oficina, os interessados devem fazer a inscrição por meio do site http://neuronio.wufoo.com/forms/vwc_tau

As inscrições para a 9ª edição do concurso já estão abertas e podem ser realizadas por meio do site www.vwnacomunidade.com.br até o dia 18/04

Lançamento da pedra fundamental 
da Scomi em Taubaté

agência de promoção de investimentos e exportação 
à serviço da Secretaria de Desenvolvimento do Estado 
de São Paulo.

A pedra fundamental do empreendimento foi 
realizado na Área 3, Gleba Q1, do Distrito industrial do 
Vale do Piracangaguá, em Quiririm, Taubaté.

 A Fundação Volkswagen realiza no dia 5 de abril 
(terça-feira), às 14h, no Senac Taubaté (interior de 
São Paulo), a oficina “Elaboração de Projetos Sociais”, 
que apresentará informações sobre o concurso 
“Volkswagen na Comunidade”, que neste ano chega a 
sua 9ª edição. Gratuita e aberta a toda a comunidade, 
a oficina visa contribuir com a capacitação e o 
fortalecimento das organizações sociais de Taubaté 
e região, abordando ações e projetos da Fundação 
Volkswagen, com destaque para as regras do 
concurso, as formas de planejamento, prazos e a 
inscrição dos projetos.

Ministrada por representantes da Fundação 
Volkswagen, a palestra é destinada a gestores 
sociais, poder público e pessoas interessadas no 
terceiro setor. Para participar, os interessados devem 
fazer a inscrição por meio do site http://neuronio.
wufoo.com/forms/vwc_tau. Mais informações pelo 

Vencedor da região de Taubaté no concurso Volkswagen na Comunidade 2015
foi a Associação Humanitária Amor e Caridade de Jacareí

e-mail: vwnacomunidade@neuronio.com.br. O 
Senac Taubaté está localizado na Rua Nelson Freire 
Campello, 202, Jardim Eulália.

Concurso “Volkswagen na Comunidade”
está com inscrições abertas

As inscrições para a 9ª edição do concurso já 
estão abertas e podem ser feitas até 18 de abril 
por meio do site www.vwnacomunidade.com.br. 
O concurso oferece prêmios em dinheiro para os 
melhores projetos sociais inscritos, sendo que a 
quantia recebida deve ser utilizada em ações de 
transformação social. Além do prêmio em dinheiro, 
os vencedores e também os finalistas ganham curso 
de gestão para melhor administrar seus projetos 
sociais. O “Volkswagen na Comunidade” ainda 
promove o engajamento social, pois os projetos 
devem ser inscritos por colaboradores que atuam 
voluntariamente nas entidades assistenciais.

Dos 11 prêmios, dez equivalem aos melhores 
projetos sociais inéditos: desses, nove prêmios serão 
destinados a projetos indicados por trabalhadores 
da Volkswagen do Brasil no País todo; e um prêmio 
será concedido para um projeto social indicado por 
colaboradores da MAN Latin America, fabricante 
dos caminhões e ônibus Volkswagen e MAN, com 
sede em Resende (RJ). Existe ainda o “Prêmio de 
Sustentabilidade”, no mesmo valor em dinheiro, que é 
entregue à instituição vencedora da edição anterior do 
concurso e que melhor geriu os recursos durante o ano.

O curso de gestão oferecido às organizações 
vencedoras e também às finalistas permite que as 
entidades trabalhem com seus orçamentos de forma 
sustentável. A formação inclui captação de recursos, 
estratégias de comunicação, discussão de casos, 
entre outros.

Em seu histórico, o “Volkswagen na Comunidade” 
já entregou 73 prêmios em dinheiro e beneficiou 
18.239 pessoas diretamente. As oito edições já 
realizadas, até 2015, somam 3.560 projetos inscritos 
de todo Brasil.

Na 8ª edição, em 2015, o concurso “Volkswagen na 
Comunidade” atingiu recorde de inscrições, com 707 
projetos indicados. O projeto vencedor na região de 
Taubaté foi o ‘Educação Ambiental para Reciclagem 
de Óleos Usados’, da Associação Humanitária Amor e 
Caridade, que ampara idosos na cidade de Jacareí. A 
iniciativa incentiva a doação do óleo de cozinha usado 
para a instituição social, que o vende. Essa fonte de 
renda permite atender os idosos. “Temos o projeto de 
longa permanência; o temporário, que abriga pessoas 
que já passaram por hospital, mas ainda precisam de 
cuidados, como fisioterapia; e o Casa Dia, uma creche 
de idosos. O projeto começou pela necessidade de 
captar recursos”, afirmou o presidente da instituição, 
Michel Barbier.

Pedro Danthas
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Embraer prevê demanda por 720 novos jatos
no segmento de 70 a 130 assentos na América Latina

A Embraer Aviação Comercial divulgou hoje, 
durante a FIDAE (Feria del Aire y del Espacio), as 
perspectivas de mercado (Market Outlook) para 
a América Latina. A Empresa prevê que serão 
entregues na região 720 novos jatos no segmento 
de 70 a 130 assentos ao longo dos próximos 20 
anos, o que representa 11% da demanda mundial 
para esse segmento no período. A frota de jatos 
70 a 130 assentos em serviço na América Latina 
crescerá das atuais 310 unidades para 740 até 
2034.

Apesar das adversidades atuais, que decorrem 
principalmente da instabilidade política e econômica 
da região, as perspectivas de crescimento a médio 
e longo prazo permanecem positivas nos próximos 
anos. Uma recuperação econômica é esperada, 
endereçando os desequilíbrios macroeconômicos 
e restaurando a confiança dos empresários. Esta 
recuperação resultará em distribuição de renda 
mais equitativa e integração regional mais profunda, 
o que aumentará a demanda por viagens aéreas.

Nos últimos cinco anos, o crescimento anual da 
procura por transporte aéreo na América Latina tem 
estado em torno de 7%, consistentemente acima 
da média mundial, de cerca de 5%. Esta tendência 
deverá continuar ao longo dos próximos 20 anos, 
quando a região crescerá cerca de 6% ao ano.

O crescimento da classe média da região 

também atrairá novos clientes para as companhias 
aéreas, já que muitas pessoas ainda têm de 
embarcar no primeiro voo, tornando a América 
Latina mais madura para o transporte aéreo. 
Comparando a região com um mercado maduro 
de viagens aéreas, como o dos Estados Unidos, 
há um enorme potencial para o crescimento: a 
América Latina tem 0,4 passageiro per capita, um 
valor que é um sexto dos EUA.

Juntamente com a expansão da classe média, 
novos investimentos em infraestrutura em aviação 
vão moldar a maneira como o transporte aéreo 
vai crescer nos próximos anos. O alcance mais 
amplo do transporte aéreo para além dos principais 
centros financeiros e industriais, chegando às 
cidades médias – com população entre 100 mil e 
um milhão de habitantes – causou um crescimento 
da demanda de cerca de 1,5 vez mais rápida do 
que para as grandes cidades. Esse crescimento 
evidencia a necessidade de serviço aéreo eficiente 
para novos mercados de baixa e média densidade, 
e frequências mais altas em mercados existentes.

“A otimização da frota é fundamental, uma vez 
que os mercados secundários estão preparados 
para l iderar a demanda por novas v iagens 
aéreas”, disse Simon Newitt, Vice-Presidente 
da Embraer, Aviação Comercial, América Latina. 
“As companhias aéreas continuarão a adquirir 

aeronaves novas e eficientes para atender aos 
mercados de baixa e média densidade e para 
oferecer maior conectividade.”

Consolidações e fusões também contribuíram 
para mudanças fundamentais na indústria da 
aviação, como forma de alavancar sinergias e focar 
no crescimento sustentável e na rentabilidade. 
No entanto, algumas grandes companhias aéreas 
responderam ao descompasso entre demanda e 
capacidade – e perdas financeiras – cortando rotas 
e reduzindo capacidade na tentativa de chegar a 
um ambiente de negócios mais viável.

A primeira entrega de um E-Jet na América 
Latina ocorreu em 2005, quando a Copa Airlines, 
do Panamá, recebeu um E190. Atualmente, mais 
de 200 E-Jets estão em serviço na região, onde a 
Embraer é líder no segmento de jatos de até 130 
assentos, com 70% de participação de mercado. 
A família de E-Jets já registrou mais de 1.700 
pedidos e mais de 1.200 entregas até esta data. 
As aeronaves estão em serviço com cerca de 70 
clientes de 50 países.

A fim de atender à demanda futura, a Embraer 
está trazendo os E-Jets E2 ao mercado para 
complementar a oferta atual de E-Jets. A Empresa 
apresentou recentemente o primeiro E190-E2, que 
entrará em serviço no primeiro semestre de 2018.

Visite: www.embraermarketoutlook.com


