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Embraer confirma
ampliação da

fábrica de Taubaté

Venda de veículos 
automotores tem
alta de 2,6% em junho

Chery e Sindicato
chegam a acordo que garante

estabilidade no emprego
PÁGINA 07

Princesa do Norte comemora 311 anos

Cerimônia marca o lançamento
do Parque Tecnológico de Taubaté

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba 
foi contemplada na manhã desta terça-feira 
(28) com seu segundo parque tecnológico. 
Com investimentos da ordem R$ 7 milhões, 
o Parque Tecnológico de Taubaté teve hoje o 
lançamento da primeira etapa de um projeto 
que tem a previsão de abrigar 300 empresas 
de alta tecnologia. O local está situado na Av. 
Arcênio Riema, nº 601, Distrito Industrial – Una 
I e compreende uma área de 731.000 m².

PÁGINA 06

Celso Correa

Pindamonhangaba, cidade promissora da Região Metropolitana do Vale do Paraíba comemora 311 anos de Emancipação Político-
Administrativa neste dia 10 de julho. É tida por alguns urbanistas como a “cidade do futuro” da região, por sua grande extensão de 
terras planas e espaço para crescimento industrial e populacional.                                                                                      PÁGINAS 04 E 05

Denilson Nogueira

Construção Civil Pinda
é a cidade que mais 
contratou em abril

O cenário da construção civil na Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba reagiu positivamente no mês de 
abril, segundo dados do SindusCon-SP divulgados 
nesta semana. A pesquisa foi realizada em parceria com 
a FGV, com base em informações do MTE. A cidade 
com maior número de contratações no período foi 
Pinda, com 61 novas vagas preenchidas, um aumento 
de 3,37% no mês. Seguida por Taubaté, 59; SJC, 37 
(após uma perda de 266 profissionais em março/16); e 
Caraguatatuba, com 19 novos registros formais.
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Editorial
Pindamonhangaba em

um raio-x de quatro décadas
Nem tudo foi mar de rosas para Pindamonhangaba 

com o apagar das luzes dos áureos tempos cafeeiros. 
Com a retração da economia após o fim das grandes 
produções, o município experimentou uma fase de 
completo marasmo. A Via Dutra chegou no início dos 
anos 50, passando por áreas habitadas de São José 
dos Campos, Jacareí e Guaratinguetá, mas longe do 
centro urbano da “Princesa do Norte”, e isso também 
impactou no desenvolvimento. 

D. Pedro I havia passado, entretanto, apenas de 
passado não se vive. O bucolismo sufocava, diziam os 
mais antigos, tamanha era a falta de perspectiva para 
um povo que nasceu para a grandiosidade.

Ao incluir a princesa adormecida em seu livro “Cidades 
Mortas”, o escritor Monteiro Lobato deu o “puxão de 
orelhas” que faltava para que os políticos daqueles 
sofridos tempos, com os destinos da cidade em mãos, 
propusessem alternativas de retorno ao progresso. 

Com a bravura de seu povo trabalhador, o 
município Pindamonhangaba se destacar na produção 
agropecuária, o que lhe rendeu nos anos 40/50 o 
honroso título de Capital Agrícola do Vale do Paraíba. 
Cabe ressaltar o empenho de administradores do 
período, que apesar dos poucos recursos da máquina 
pública, prepararam valentemente o terreno para um 
futuro promissor. Um deles, de saudosa memória, foi 
o prefeito médico Caio Gomes Figueiredo, que levou 
a eletrificação para a zona rural, o que permitiu a 
chegada das grandes empresas. 

O grande salto veio a partir de 1973, com uma 
política agressiva de atração indústrias implantada 
então pelo jovem prefeito João Bosco Nogueira. Foi um 
momento decisivo na história do município. Em uma 
só tacada vieram duas plantas da Confab, o grande 
complexo fabril da Vibasa, Alcan, Coca-Cola, Fruehalf, 
Sered, Viés Americano e outras. Pindamonhangaba 
saltou de 45 mil moradores para quase 70 mil.

No lugar de João Bosco, Gerado Alckmin assumiu 
a Prefeitura com 23 anos, e implantou as mudanças 
no perfil urbano. Asfalto em várias ruas, construção 
de praças, implantação de saneamento básico e 
estruturação da máquina pública, alem de projetos 
voltados para as futuras gerações. Poucas sabem, 
mas o anel viário que a cidade tem hoje foi projetado 
no governo “Geraldinho”. 

Outras gestões bem sucedidas deram continuidade 
ao crescimento e continuam a emprestar suas 
respectivas marcas na história moderna da “Princesa”. 

A história segue sendo contada e dará sempre os 
devidos créditos aos administradores imbuídos de boa 
fé e amor pela cidade .

Venda de veículos automotores 
tem alta de 2,6% em junho

Os segmentos 
de  au tomóve is  e 
comerc ia i s  l eves 
registraram vendas 
de 166.410 unidades 
em junho, números 
que  represen tam 
a l ta  de 2 ,6% em 
relação a maio. No 
entanto, o volume 
teve queda de 18,67% 
em comparação ao 
mesmo mês de 2015. 
O s  d a d o s  f o r a m 
divulgados ontem (4), pela Federação Nacional da 
Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Considerados apenas os segmentos de automóveis 
e comerciais leves, houve queda de 25,09% nas 
vendas no primeiro semestre de 2016 (951.206) em 
comparação ao mesmo período de 2015 (1.269.817).

De forma geral, o cenário da quantidade de 
veículos automotores (automóveis, comerciais leves, 
caminhões, ônibus e motocicletas) novos vendidos no 

primeiro semestre de 
2016 é de 1.592.746 
unidades. O volume 
de comercialização 
no período é 21,51% 
a  m e n o s  q u e  o 
registrado no mesmo 
p e r í o d o  d o  a n o 
passado. 

No mês de junho 
as vendas gera is 
totalizaram 263.570 
un idades ,  0 ,41% 
infer ior a maio, e 

19,05% a menos que o registrado no mesmo mês 
de 2015.

“Já estamos notando uma melhora nos índices de 
confiança, tanto por parte de consumidores como de 
investidores, mas não imaginamos grandes mudanças 
nos dados do setor até que o cenário político se defina. 
Os números do setor apontam que retornamos uma 
década em resultados de vendas”, disse em nota o 
presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr.

Farol baixo durante o dia em rodovias
será obrigatório a partir de 8 de julho

Os motoristas deverão manter o farol baixo 
durante o dia pelas rodovias brasileiras a partir do 
dia 8 de julho. O descumprimento da norma será 
infração média com multa de R$ 85,13 e a perda de 
4 pontos na Carteira Nacional de Habitação (CNH).

A obrigatoriedade está na Lei 13.290/2016, 
sancionada pelo presidente interino Michel Temer 
em 23 de maio de 2016 e publicada no Diário 
Oficial da União no dia seguinte. A iniciativa da 
mudança na legislação foi do Congresso Nacional e 
o DENATRAN, que acreditam que a obrigatoriedade 
propicia aumento da segurança nas rodovias, por 
melhorar o nível de visibilidade dos veículos em 
circulação.

Antes da mudança promovida pela nova norma, 
o uso dos faróis já era obrigatório para motos e 
ônibus, de dia ou à noite, ao circularem em faixas 
próprias. Os demais veículos só eram obrigados a 
ligar o farol durante a noite e ao transitar por túneis, 
além dos casos de chuva, neblina e cerração. 
Agora, todos os veículos serão obrigados a trafegar 
com os faróis acesos nas rodovias a qualquer hora.

Outros tipos de iluminação, como faróis de 
neblina ou de milhagem, não poderão substituir o 
farol baixo. A fiscalização das rodovias estaduais 
fica por conta dos departamentos de estradas e 
rodagem (DERs) dos estados. A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) vigia as rodovias federais.

Lucas Lacaz Ruiz
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Lucas Lacaz Ruiz

Confiança da Indústria tem alta de 4,2 pontos em junho

Fibria é homenageada por sua estratégia de
desenvolvimento social para o Vale do Paraíba

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou nesta 
terça-feira (28) o Índice de Confiança da Indústria (ICI) 
que apresentou em junho alta de 4,2 pontos. De acordo 

com a fundação, o indicador chegou a 83,4 pontos. O 
índice registrou elevação em 14 dos 19 segmentos 
pesquisados.

“Um movimento que pode ser definido como de 
redução do pessimismo. O retorno da confiança aos 
níveis médios históricos dependerá, de agora em 
diante, de uma efetiva recuperação da demanda 
interna e da redução das incertezas originadas no 
ambiente político”, disse o superintendente Adjunto 
para Ciclos Econômicos da FGV, Aloisio Campelo 
Jr. Segundo ele, o resultado indica uma melhora das 
expectativas dos empresários, que vem ocorrendo 
desde abril.

O Índice de Expectativas passou de 78,2 para 85,7 
pontos, uma alta de 7,5 pontos. A variação mensal foi 
a maior desde janeiro de 2002, quando foi verificada 
uma elevação de 7,6 pontos. A alta foi puxada pela 
diminuição do percentual de empresas que acreditam 
que devem reduzir a produção nos próximos meses, 
de 28,7% em maio, para 16% em junho. A parcela de 
indústrias que avaliam que passaram a produzir mais 
subiu de 23,4% para 24,2%.

Também teve elevação o Índice de Situação 
Atual. A alta foi de de 2,7 pontos em junho, ficando 
com 80,1 pontos. Segundo a FGV, o resultado está 
ligado à estabilização das perspectivas em relação à 
demanda, que vinham apresentando um quadro de 
pioras sucessivas.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada 
(NUCI) ficou praticamente estável em junho, crescendo 
0,1 ponto percentual em junho sobre maio, ficando em 
73,9%. O primeiro avanço desde o terceiro trimestre 
de 2013.

O gerente-
geral Corpora-
tivo de Susten-
t a b i l i d a d e , 
Fausto Camargo 
(foto), recebeu 
na última quarta-
f e i r a  ( 2 9 ) , 
em nome da 
Fibria, o Prêmio 
Absollut Atitude, 
reconhecimento 
pelo trabalho de desenvolvimento 
social que está sendo realizado na 
região do Vale do Paraíba (SP), a fim de 
contribuir com a melhoria da qualidade 
de vida das comunidades onde a Fibria 
tem atuação. A premiação aconteceu 
no Espaço Interative Hall, em São José 
dos Campos.

P r o m o v i d o  p e l a  R e v i s t a 
ABSOLLUT, a homenagem reconhece 
empresas que privilegiam em suas 
ações a responsabilidade social, a 
sustentabilidade e o meio ambiente. 
Além da categoria empresarial, 
profissionais liberais, cuja iniciativa tem 
propiciado o desenvolvimento social 
e econômico da cidade e do Brasil, 
também foram premiados.

“Sinto-me honrado em receber essa 
homenagem em nome da Fibria e de 
minha equipe, é o reconhecimento do 
trabalho que estamos desenvolvendo 
aqui no Vale. Isso confirma que a Fibria 
está caminhando na direção certa, 
para contribuir com o desenvolvimento 
social da região e melhorar a qualidade 

de v ida das 
p e s s o a s ” , 
d i z  F a u s t o 
Camargo.

S o m e n t e 
e m  2 0 1 5  a 
Fibria investiu 
um to ta l  de 
R$ 1,2 milhão 
em programas 
e  p r o j e t o s 
soc i a i s  que 

beneficiaram cerca de 40 mil pessoas, 
em 13 municípios no Vale do Paraíba.

Embora a região seja considerada 
um polo industrial, a mesma convive 
com uma área rural significativa, 
foi por causa deste cenário que 
a  F ibr ia  desenvo lveu o  PDRT 
(Programa de Desenvolvimento Rural 
e Territorial), iniciativa que fortalece 
as associações comunitár ias e 
suas redes, e promove capacitação 
técnica, para as atividades de cultivo 
de hortaliças, legumes, criação de 
gado leiteiro e de corte.

A Fibr ia também incentiva o 
fortalecimento da cadeia apícola na 
região do Vale do Paraíba, por meio 
do programa Colmeias, reconhecido 
como o melhor projeto pr ivado 
de sustentabilidade do país, pela 
Confederação Brasileira de Apicultura 
(CBA). O programa, que nasceu em 
2004 no sul do Estado de São Paulo, 
e hoje se estende pelo Brasil, também 
fomenta uma nova alternativa do uso 
da floresta de eucalipto.

Divulgação
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Princesa do Norte comemora 311 anos
P i n d a m o n h a n g a b a , 

c i d a d e  p r o m i s s o r a  d a 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba comemora 
311 anos de Emancipação 
Político-Administrativa neste 
dia 10 de julho. É tida por 
alguns urbanistas como a 
“cidade do futuro” da região, 
por sua grande extensão 
de terras planas e espaço 
para crescimento industrial e 
populacional.

A q u a r t a  m a i o r  d a 
região já ultrapassa os 160 
mil  moradores, segundo 
estimativa do IBGE. Conta 
com invejável parque industrial 
e boa estrutura viária, aliás, é 
uma das poucas da região com um anel viário. O 
comércio agora se desenvolve em direção aos bairros. 
É servida por uma forte rede hoteleira e tem boa oferta 
no ensino superior e formação profissional.

O município saiu de seu perfil agropecuário 
nos anos 70 para se tornar um dos maiores polos 
industriais do interior paulista. A partir de 1973, iniciou 

um grande surto de desenvolvimento, ao abrigar 
indústrias de porte como Novelis, Gerdau e duas 
plantas da Tenaris Confab, proporcionando um dos 
maiores ICMs da região. 

Como qualquer outra localidade brasileira, 
Pindamonhangaba enfrenta dificuldades de caráter 
social, representados pelos principais setores 

da sociedade quando o 
assunto é Saúde, Educação 
e Segurança Pública, mas 
nada diferente do que ocorre 
no resto do país e do mundo. 

É a terra de personagens 
ilustres como o ex-recordista 
mundial de salto triplo João 
Carlos de Oliveira, o atual 
governador paulista Geraldo 
Alckmin, o futebolista da 
seleção bras i le i ra Luiz 
Gustavo, poeta Baltasar 
Godoy Moreira, ministro 
Leão Veloso, jurista Eloy 
Chaves,  jo rna l is ta  Juó 
Banieri, Gen Júlio Salgado, 
e muitos outros. Denominada 
“Princesa do Norte” pelo 

cronista português Emílio Zaluar, a urbe desponta 
como a “cidade do futuro” do Vale, tendo em vista a 
vastidão da área plana que oferece para crescimento. 

Berço de bravos, cedeu 14 de seus filhos varões à 
guarda de honra do príncipe Dom Pedro, na jornada 
que culminou como Grito da Independência do Brasil, 
no dia 7 de setembro de 1822.

CRESCIMENTO DA POPULAçãO DO MUNICÍPIO
População em 1950.............................................28.901 hab. 
População em 1960 .............................................39.628 hab. 
População em 1970..............................................48.222 hab. 
População em 1980..............................................69.598 hab. 
População em 1990..............................................88.023 hab. 
População em 2000 (Censo 2000)........................126.026 hab.
População em 2010 (Censo 2010)........................146.995 hab.
População estimada 2015....................................160.614 hab.

A Nobiliarquia Pindense nos áureos tempos do café
Pindamonhangaba, portadora de uma oligarquia 

rural ascendente, berço de famílias de origem 
“Piratininga Seiscentista”, e com uma comunidade 
preocupada com valores sócio-culturais, foi a cidade 
que abrigou o maior número de titulares na região, 
10 agraciados: sete barões, dois viscondes e uma 
viscondessa (sem contar as consortes).

Com uma sólida aristocracia rural no ciclo cafeeiro, 
a “Cidade Imperial” não poderia deixar de conquistar 
uma nobiliarquia a altura. Atributos intelectuais, 
políticos, artísticos, clericais ou militares levaram 
a distinção de algumas personalidades no Brasil 
Imperial. Mas com certeza, a sólida situação financeira 
de tantos outros, fez a maioria das concessões.

Se o Império necessitava de uma nobreza que lhe 
fosse aliada nas questões políticas e militares, muito 
mais ainda dependia de uma sociedade liderada 
por elementos da nobreza, que constituíram a força 
econômica da nação além de naturalmente contribuir 
para financiar as necessidades da corte.

Desta forma, não seria diferente para os agraciados 
do Vale do Paraíba quando o capital gerado pela 
expansão da cultura cafeeira propiciou o enriquecimento 
de muitos fazendeiros. No entanto, é evidente que o 
caráter seletivo que inspirava as concessões, iria 
privilegiar preferencialmente as pessoas descendentes 
ou aparentadas as famílias tradicionais, de uma 
genealogia próxima a nobreza européia.

No Vale do Paraíba alguns atributos se 
destacaram na maioria das concessões: 
a fortuna e genealogia, e contribuições 
sociais. Nunca é demais lembrar que 
os títulos nobiliárquicos brasileiros não 
possuíam caráter de perpetuidade, ou 
seja, os filhos não herdavam dos pais 
estes títulos. Morrendo o 
titular, extinguia-se o título 
concedido. 

P o r  o r d e m  d e 
importância crescente, 
b a r ã o  e r a  o  t í t u l o 
in ic ia l  na h ierarquia 
nobiliárquica. Por isso 
mesmo possuiu o maior 
número de agraciados, 
mais de três centenas 
em todo o país, durante 
o império. Na seqüência, 
visconde, conde, marquês 
e duque completavam a 
hierarquização. Tanto mais 
escassos maior o grau.

Poucas mulheres foram agraciadas no Império 
Brasileiro, elas que naturalmente eram nobres, quando 
esposas destes.

Única no Vale
Também foi privilégio de Pindamonhangaba 

possuir a única mulher a ser agraciada (independente 
do marido) em toda a região: a Viscondessa de 
Paraibuna, Benedita Bicudo Salgado Lessa, que após 
a morte do marido, o Barão de Paraibuna, Custódio 
Gomes de Varela Lessa, continua uma vida produtiva, 
administrando suas fazendas de café e tendo uma 
participação ativa na vida social e política da cidade 
e região. 

A Viscondessa exerceu durante muitos anos o 
papel de líder da elite da comunidade, sendo neste 
período a mais rica e poderosa entre todos os 
fazendeiros, suplantada apenas a partir dos anos 60 
pelo então Barão da Palmeira, Antonio Salgado Silva. 
(Com informações do livro “Pindamonhangaba, cidade 
do Segundo Reinado” de Maurício Puppio Marcondes.

Akim

Bosque da Princesa um dos mais visitados pontos
turísticos  da cidade. Foi idealizado para homenagear a visita da
Princesa Isabel e seu esposo Conde D´eu, em dezembro de 1868

Denilson Nogueira

Denilson Nogueira

Ocimar Barbosa
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Os primórdios de Pindamonhangaba em várias versões
Ocimar Barbosa

Pindamonhangaba é citada pela primeira vez 
em um documento de Pedro Taques que cita o 
bandeirante Jaques Félix em 1628. Nesse período, o 
desbravador recebeu a concessão, da donatária das 
terras da região Condessa de Vimieiro, uma data de 
terra entre Pindamonhangaba e Tremembé (tapera 
do gentio) para a fundação de um núcleo urbano: 
Taubaté. A fundação ocorreu em 1645, mas só em 
1636 é que Jaques Félix foi autorizado a adentrar 
as terras a ele concedidas.

Um contraponto na história de origem das 
localidades é o que apurou o historiador Waldomiro 
Benedito de Abreu, quando cita uma sesmaria 
concedida ao Capitão-Mor João do Prado Martins em 
17 de maio de 1649: “uma légua de terra à margem 
direita do rio Paraíba, na paragem denominada Pindá 
Monhangava”. O historiador cita que, de acordo com 

a carta de doação, João do Prado já vivia nessas 
terras com a família, agregados e escravos, desde 
22 de julho de 1643. Esse fato indica a suposta 
existência de uma paragem embriã, povoamento 
pré-oficial onde o próprio Jaques Félix residia e 
dali partia em incursões pelo sertão onde tinha o 
compromisso de fundar a vizinha Taubaté.

O historiador contemporâneo José Lelis Nogueira, 
autor do livro “Os Alicerces de Pindamonhangaba”, 
defende em sua obra que o dia 22 de julho de 1643 
“poderia ser considerada como data da fundação, se 
ele alimentasse a intenção de formar um povoado, 
mas, ao contrário, fez na sesmaria recebida 
apenas um sítio e morada”. Mas, o próprio autor 
considera que o conceito de primeiro povoador 
e morador oferece a prerrogativa de apontar o 
capitão João do Prado como “fundador ocasional” 

de Pindamonhangaba.
Oficializada no município, o 12 de Agosto de 

1672 é a data em que Antônio Bicudo Leme e Braz 
Esteves Leme teriam iniciado a construção da capela 
em louvor a São José, de onde teria originada a 
povoação de São José de Pindamonhangaba. Mas, 
de acordo outro historiador, Pedro Taques, essa 
autoria esbarra em um fato: documentos comprovam 
que, nesse período, Antonio Bicudo Leme e seu 
irmão ainda residiam em Paranaíba-PI.

De qualquer forma, a controvertida fundação 
de Pindamonhangaba e suas versões esbarram na 
falta de comprovação e deixa uma lacuna, que muito 
embora não prejudique a identidade da “Princesa do 
Norte”, inviabiliza maior aprofundamento no estudo 
da formação de sua  sociedade ao longo do tempo 
bem como suas raízes histórico-culturais.

O rico patrimônio arquitetônico da cidade imperial
Famílias abastadas foram surgindo e em torno da produção cafeeira, e 

toda uma sociedade vivendo de acordo com a economia gerada pela produção 
do café. Com esse novo aspecto econômico gerado, surgia o baronato, uma 
nobiliarquia gerada entre os grandes fazendeiros.

No Brasil, a maioria desses nobres senhores recebeu seus títulos após 
1808, quando da chegada da Família Imperial. Enquanto o Banco do Brasil 
vivia um estado de quase falência, foram esses ricos senhores que pagaram 
a coroa no século XVIII, e assim, ganhavam a notoriedade com o título, o 
que lhes garantia um grande poder político.

No Vale do Paraíba essa nobiliarquia ficou mais evidente em municípios 
como Bananal, São José do Barreiro, Lorena, Guaratinguetá e Taubaté, alem 
de Pindamonhangaba que passaria a compor o rol das cidades imperiais, com 
o desenvolvimento de uma respeitável nobreza rural. De pobre e insalubre nas 
primeiras décadas do século XIX, passou a ser chamada “Terra dos barões”, 
devido ao grande número de titulados que residiam no local.

Com a abolição da escravatura em 1888, veio a decadência desse 
fulgor, e dos velhos casarões, fazendas e palacetes onde brilhou a fidalguia 
valeparaibana com suas mulheres cuja classe e requinte fazia dos sarais de 
Pindamonhangaba um forte rival da corte no Rio de Janeiro.

Desses tempos áureos do ciclo do café, ficaram apenas alguns velhos 
edifícios remanescentes e as histórias contadas de pai para filho. Parte dessa 
riqueza ainda pode ser vislumbrada através dos belos palacetes e igrejas na 
região central da cidade é o que ficou dessa riqueza arquitetônica ao longo 
dos anos. 

São parte desse patrimônio arquitetônico: Santuário Mariano (Matriz), 
Palacete do Visconde das Palmeiras (Museu), Palacete 10 de Julho (antiga 
prefeitura) e Igreja de São José.
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Cerimônia marca o lançamento
do Parque Tecnológico de Taubaté
A Região Metropolitana do Vale do Paraíba foi 

contemplada no úlitmo dia 28 de junho, com seu 
segundo parque tecnológico. Com investimentos da 
ordem R$ 7 milhões, o Parque Tecnológico de Taubaté 
teve hoje o lançamento da primeira etapa de um projeto 
que tem a previsão de abrigar 300 empresas de alta 
tecnologia. O local está situado na Av. Arcênio Riema, 
nº 601, Distrito Industrial – Una I e compreende uma 
área de 731.000 m². No local, em uma segunda fase, 

serão criados distritos industriais de alta tecnologia e 
incubadora de negócios, além de polos de educação 
e ainda o campus da Fatec.

Em parceria com a iniciativa privada, a terceira 
fase vai definir a empresa que será responsável pelo 
gerenciamento de centros de negócios. Também consta 
dessa etapa uma segunda incubadora para novas 
empresas.

O prefeito Ortiz Junior (PSDB) agradeceu a 
todos os parceiros por essa 
conqu i s t a  e  r essa l t ou  a 
importância do empreendimento. 
“Está inaugurado aqui hoje esse 
projeto que vai garantir o futuro de 
Taubaté pelos próximos 30 anos.”

Celso Correa

Celso Correa

Rede de
supermercados 

anuncia nova loja 
em Pinda

Divulgação

A r e d e  d e  s u p e r m e r c a d o s  S h i b a t a , 
anunc iou que i rá  abr i r  uma un idade em 
Pindamonhangaba. Essa será a 19º loja da 
rede na região e ficará no Shopping Pátio 
Pinda.

O anuncio foi feito através de publicação no 
facebook da rede. O Shibata ocupará o lugar 
do Maktub, que atualmente é o supermercado 
do shooping.

De acordo com o Shopping Pátio Pinda, 
o novo empreendimento abrirá em torno de 
90 novas vagas de emprego na cidade. Os 
interessados em concorrer a uma vaga de 
emprego, devem deixar uma cópia do currículo 
na caixa de correios número 1, próximo a 
Administração (ao lado do cinema).

Johnson & Johnson anuncia parceiros 
no combate ao zika vírus e à microcefalia

A empresa Johnson & Johnson acaba de 
firmar parceria com o CONASEMS (Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) 
e o IPADS (Instituto de Pesquisa e Apoio ao 
Desenvolvimento Social). É o segundo esforço 
de mobilização da empresa na luta contra o zika 
vírus, que teve início com incubação de projeto 
de pesquisa da COPPE/ UFRJ em centro de 
inovação global da empresa nos EUA a partir 
deste mês

A p ropos ta  i dea l i zada  pe la  Johnson  & 
Johnson  em co-c r iação  com os  parce i ros 

é a de desenvolver 
“ L a b o r a t ó r i o s 
de Formação do 
Tr a b a l h a d o r  d e 
Saúde no Contexto 
d a  M i c r o c e f a l i a 
( Z I K A L A B ) ” .  O 
o b j e t i v o  d e s s e 
novo projeto é o 
d e  d e s e n v o l v e r 
p r o g r a m a s  d e 
c a p a c i t a ç ã o  d e 

trabalhadores públicos de saúde com foco na 
melhoria do atendimento a gestantes e bebês 
com microcefalia e suas famílias, nas regiões 
mais atingidas do País.

Segundo a J&J, a iniciat iva atingirá seis 
regiões do país e onde serão capacitados 1.650 
trabalhadores públicos de saúde para apoiar 
famílias de gestantes e bebês com microcefalia 
nas regiões mais atingidas do Brasil. As ações 
estarão alinhadas às políticas e protocolos do 
Ministério da Saúde. 

Diante dos desafios do enfrentamento das 
doenças t ransmi t idas pe lo  Aedes Aegypt i , 
este projeto tem como foco a prevenção e o 
cuidado justamente da parcela da população 
mais vulnerável às consequências do vírus 
zika: gestantes e bebês. “Esta iniciativa está 
diretamente relacionada à causa mundial da 
Johnson & Johnson de combater a mortalidade 
infantil e se vale da experiência que a empresa 
tem em desenvolver parcerias para capacitação 
de profissionais de saúde pública no país” afirma 
Renard Aron, Vice-Presidente de Relações 
Governamentais da Johnson & Johnson para a 
América Latina.

O programa vai preparar e instrumentalizar 
equipes de saúde pública para auxiliar pessoas 
que enfrentam dificuldades no atendimento a 
pacientes com vírus zika e microcefalia. O foco 
estará no ciclo materno-infantil, cobrindo desde 
a compreensão sobre a distribuição de casos, 
formas de contágio, prevenção, diagnóstico, 
acolhimento e monitoramento humanizado dos 
pacientes, até a estimulação dos bebês.
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Chery e Sindicato chegam a acordo que garante
estabilidade no emprego

A Chery e o Sindicato chegaram a um acordo para abertura de lay-off 
(suspensão de contratos) por cinco meses na fábrica de Jacareí. O lay-off 
começa no dia 15 de julho e segue até 15 de dezembro, mas a fábrica vai 
suspender as atividades já a partir do dia 4.

O motivo da parada seria por conta do alto volume de estoque na planta, 
suficiente para o período, e adequação da unidade para iniciar a produção de 
mais um modelo.

Com o lay-off, parte dos salários será paga pelo governo federal (cerca de 
R$ 1.500) e o restante pela empresa. O FGTS passará a ser depositado na 
conta bancária dos trabalhadores. O acordo garante de estabilidade de emprego 
até fevereiro de 2017.

De um total de aproximadamente 400 trabalhadores, 180 entrarão em lay-off. 
Permanecerão na fábrica apenas funcionários da administração e manutenção. 

A estrutura da unidade de Jacareí comporta a produção de 50 mil unidades/
ano, porém a produção é de 15 a 20 carros por dia e 5 mil por ano, cerca de 
10% da volume total. Atualmente, fabrica o modelo Celer (versão hatch e sedan) 
e New QQ, a montadora pretende começar a produzir o modelo SUV Tiggo 5 
ainda este ano, um investimento de R$ 50 milhões.

Divulgação/Embraer

Embraer confirma ampliação da fábrica de Taubaté
Embraer anuncia John Slattery

como novo presidente e CEO da
unidade de aviação comercial

A Embraer conf i rmou nesta semana que 
ampliará sua fábrica na cidade de Taubaté, com 
uma nova planta para a construção de trens de 
pouso para aeronaves. As instalações serão da 
ELEB Equipamentos, fabricante de trens de pouso 
controlada pela Embraer.

A nova planta será construída ao lado do Centro 
de Logística da Embraer na cidade, localizado 
no entroncamento da via Dutra com a Floriano 
Rodrigues Pinheiro. O terreno foi cedido pela 
Prefeitura e tem 4.200 metros quadrados.

O local abrigará um Centro de Excelência em 
Usinagem de grande porte para metais duros, como 
aço e titânio, materiais utilizados na fabricação 
de trens de pouso de aeronaves de maiores 
dimensões, como o jato militar de transporte tático 
multimissão KC-390 e a nova geração de jatos 
comerciais, os E-Jets E2.

Segundo a Embraer, esse investimento em 
inovação, fundamental para o futuro da ELEB, 
coloca a empresa entre as poucas que dominam 

essa tecnologia de usinagem de metais duros em 
todo o mundo e vai gerar em torno de 50 novos 
empregos na cidade.

O Prefeito de Taubaté, Ortiz Junior, disse que 
a administração pública fez o possível para que 
a Embraer considerasse a ampliação na cidade, 
isentando impostos e cedendo o terreno para a 
nova fábrica.

“Essa talvez seja, depois do Parque Tecnológico, 
nossa maior conquista no campo industrial. 
Taubaté entra definitivamente no arranjo produtivo 
aeronáutico. A Prefeitura cedeu uma área para 
a empresa e facilitou ao máximo para que essa 
ampliação fosse possível. 

Será um investimento de R$ 50 milhões que irá 
gerar empregos e mão de obra qualificada para a 
cidade”, comemora Ortiz.

A expectativa é que as obras da nova fábrica 
sejam concluídas em 6 meses, iniciando a produção 
em 2017. Todo o maquinário necessário já foi 
adquirido pela Embraer.                        Lays Guerrero

A Embraer anunciou que John Slattery (foto) 
assumirá as atribuições de Presidente e CEO da 
unidade de Aviação Comercial a partir de julho de 
2016.

Slattery ocupa, desde novembro de 2012, o 
cargo de Chief Commercial Officer da unidade e foi 
contratado pela Embraer em março de 2011 como 
Vice-Presidente da área de financiamento de vendas 
e gestão de ativos.  Antes de juntar-se à Embraer, ele 
acumulou 15 anos de experiência internacional no 
mercado de aviação comercial, atuando em empresas 
de leasing e instituições financeiras.
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Ticket médio do comércio eletrônico de Taubaté apresenta alta de 15%
O comércio eletrônico da região de Taubaté 

apresentou alta de 15% no tíquete médio (cálculo 
obtido pela divisão do volume de vendas, em 
determinado período) referente ao primeiro trimestre 
de 2016, comprado com o mesmo período do ano 
passado. O valor médio das compras realizadas pela 
internet passou de R$ 409,08 para R$ 470,39.

Segundo o Sincovat (Sindicato do Comércio 
Varejista), os dados recebidos mostram que a região 
de Taubaté teve a maior alta observada entre as 
16 regiões analisadas pela FecomercioSP/E-bit. O 
faturamento real (já descontada a inflação) atingiu R$ 

197 milhões no período, queda de 4,5% em relação 
a 2015.

Já a participação do e-commerce no varejo restrito 
(que não considera o faturamento dos setores de 
material de construção, autopeças e acessórios e 
concessionárias de veículos) passou de 4,2% para 
3,8%. Foram mais de 418 mil pedidos no período.

A pesquisa traça as comparações entre o 
faturamento mensal do e-commerce e das lojas físicas 
no Estado, segmentadas em 16 regiões, entre elas 
Taubaté, composta por 39 municípios. Também são 
disponibilizados dados sobre os números de pedidos, 

tíquete médio e variações reais das vendas do setor.
Para o presidente do Sincovat, Dan Guinsburg, 

as lojas físicas precisam ficar atentas com esses 
números. “Isso ascende um sinal vermelho. Mostra 
que os consumidores daqui estão comprando, com um 
tíquete médio relativamente alto, em outros lugares. 
Precisamos trabalhar para atrair esses clientes”, 
explica.

A entidade está oferecendo, gratuitamente, 
consultorias de vendas e marketing para os lojistas, 
com o intuito de melhorar o atendimento e a divulgação 
e venda dos produtos.
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