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PÁGINA 02 PÁGINA 06

Guaratinguetá realiza
17ª Festa Italiana da
Colônia do Piagui

Comércio da região
apresenta leve crescimento

de 0,7% em maio

Previsão de crescimento do PIB
em 2017 sobe de 1,2% para 1,6%

Com o momento
sinalizando fortes
expectativas para
o reaquecimento
da economia, o
presidente interino
Michel Temer projetou
para 2017 a estimativa
de crescimento do
PIB (Produto Interno
Bruto), de 1,2% para
1,6%. A afirmação
é do secretário de
Política Econômica
do Ministério da
Fazenda, Carlos
Hamilton Araújo.

PÁGINA 04

Gerdau ensina conceitos
de empreendedorismo a
filhos de colaboradores

A Gerdau, por meio de sua unidade instalada em
SJCampos, promoveu recentemente uma atividade
voltada para repassar conceitos de empreende-
dorismo a filhos de colaboradores da empresa.  De
acordo com a Gerdau, foi uma experiência diferente e
especial para os todos os participantes.

PÁGINA 07

ITA quer ampliar participação feminina
na área de Ciência e Tecnologia

Lucas Lacaz Ruiz
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O ITA foi selecionado para participar de um
projeto que incentiva a participação de mu-
lheres em áreas como: ciência, tecnologia,
engenharia, matemática, manufatura e design,
que tem predominância masculina. O projeto,
intitulado STEM2D, foi criado pela empresa
Johnson & Johnson, e selecionou instituições
em todo o mundo.                               PÁGINA 08
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Mãos à obra
Iniciamos o segundo semestre de 2016 com

a convicção de que, apesar do atual cenário
nada confortável da nossa economia, o Brasil
continua sendo um país viável, não apenas
pelas suas virtudes geográficas e geológicas,
mas porque possui uma base produtiva que o
coloca entre as dez maiores economias do
mundo.

Dentro dessa premissa e com o objetivo de
contribuir com a busca da competitividade de
todas as associadas, é que temos que reiterar
os nossos esforços junto ao governo federal e
onde mais for necessário. A nossa palavra de
ordem é SOBREVIVÊNCIA. Não podemos mais
continuar convivendo com o atual cenário, em
que, até junho deste ano, a indústria de bens
de capital mecânicos acumula uma brutal redu-
ção no seu faturamento, de quase 50% em re-
lação a 2013. E como vamos planejar o nosso
futuro se ainda não vemos uma luz no final do
túnel?

Sabemos que  essa  queda poderá  ser
minimizada se as exportações recuperarem o
nível anterior (de 2012), o que seria viável se o
câmbio permanecesse compet i t ivo.  Nossos
esforços serão no sentido de atuar junto ao atual
governo, para a implantação de uma agenda
emergencial com o objetivo de a indústria bra-
sileira de máquinas e equipamentos reencon-
trar o caminho do desenvolvimento.

Não podemos perder de vista que o nosso
setor é considerado como segmento estratégi-
co pelo seu papel no processo de expansão e
modernização de todos os segmentos produti-
vos da economia. Assim, qualquer política de
desenvolvimento que tenha foco no avanço
tecnológico, na inovação, na produtividade e
em uma maior competitividade da indústria bra-
sileira precisa, para ter uma chance de suces-
so, de um ambiente macroeconômico favorá-
vel ao investimento produtivo ou, ao menos,
de um entorno que não lhe seja hostil, como
tem ocorrido nas últimas décadas.

Assim, toda a ABIMAQ trabalhará em conso-
nância de objetivos para obtenção de um câm-
bio competitivo, inflação baixa, juros civiliza-
dos, carga tributária compatível com as nossas
possibilidades, assim como a criação de uma
Política Industrial, que contemple a criação de
financiamentos competitivos, desoneração dos
investimentos, conteúdo tecnológico local mí-
nimo e revisão da atual estrutura das alíquotas
do imposto de importação, de modo que bens
manufaturados sejam menos taxados do que
bens  in te rmed iá r ios  e  maté r ias -p r imas
(alíquotas escalonadas).

Atuaremos ainda na ampliação dos atuais pra-
zos de recolhimento de tributos federais (IPI,
PIS, COFINS, INSS, FGTS) e na criação de uma
linha de financiamento de capital de giro, des-
t inada  às  pequenas  e  méd ias  empresas
(PMEs). Entendemos que os juros devem girar
em torno do IPCA futuro + 3%. Estes financia-
mentos seriam provenientes da liberação de
depósitos compulsórios.

Proporemos ainda a instituição de um Programa
de Recuperação Fiscal – Refis - voltado à regulari-
zação e à quitação dos débitos fiscais, que facilita-
ria, inclusive, a arrecadação por meio da volta dos
contribuintes ao recolhimento dos impostos gerados
a partir da adesão e poderia dar uma sobrevida às
empresas com problemas.

Por último, trabalharemos a favor de uma morató-
ria para novas obrigações fiscais, uma vez que a
combinação do excessivo número de tributos, da
carga destas taxas e da complexidade das respec-
tivas legislações coloca o Brasil como o país que
possui o mais oneroso, complicado e inseguro sis-
tema tributário do planeta.

Precisamos ainda da ajuda de todos no sentido
de construir alianças produtivas e alinhadas com os
interesses da indústria de transformação em geral,
como iniciamos com a FIESP no mês passado, bus-
cando a construção de um arco de alianças junto às
outras associações, para que possamos atingir os
nossos objetivos.

* João Carlos Marchesan - Presidente Conselho de Administração ABIMAQ/ SINDIMAQ

Comércio da região apresenta leve
crescimento de 0,7% em maio

O comércio varejista da região apresentou leve
crescimento de 0,7% na comparação com o mes-
mo mês de 2015, com faturamento real de R$ 2,2
bilhões. No acumulado do ano, houve alta de 2,6%
e, nos últimos doze meses, retração de 1,2%.

Os dados foram divulgados pelo Sincovat (Sin-
dicato do Comércio Varejista de Taubaté) e são
da Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista no
Estado de São Paulo (PCCV), realizada mensal-
mente pela Fecomercio-SP, com base em infor-
mações da Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo (SEFAZ-SP).

Apesar do crescimento no faturamento, cinco
entre as nove atividades analisadas apontaram
queda em relação a maio de 2015. Os setores de
lojas de vestuário, tecidos e calçados (-15,8%),
materiais de construção (-5,1%) e eletrodomésti-
cos, eletrônicos e lojas de departamentos impe-
diram um resultado geral melhor. Já os segmen-

tos de autopeças e acessórios (14,8%), farmácias
e perfumarias (7,8%) e supermercados (2%) tive-
ram bom desempenho do varejo da região de
Taubaté em maio.

Segundo o presidente do Sincovat , Dan
Guinsburg, apesar da leve alta, maio não foi bom
para o comércio. "Em maio tivemos o Dia das Mães,
uma das principais datas do ano para o varejo. Os
dados mostraram diminuição das vendas, inclusive
nas atividades em que, sazonalmente, a data costu-
ma apresentar crescimento, como a de vestuário,
por exemplo. Isso revela que o consumidor realmen-
te estava muito preocupado com a situação econô-
mica e com o desemprego. Agora, nos resta espe-
rar e torcer para a melhora nesse índice de confian-
ça e um segundo semestre melhor", comenta.

A pesquisa é segmentada em 16 Delegacias
Regionais, entre elas Taubaté - composta por 39
municípios.

A busca pela experiência
perfeita de consumo

* Marilore Jaeger
Construir um bom relacionamento com o cliente tem sido um

objetivo bastante almejado pelas empresas que se deparam com

um mercado competitivo. Porém, entre o objetivo traçado e o resul-

tado alcançado, normalmente há uma grande dificuldade em con-

seguir efetivamente bons índices de satisfação dos consumidores.

Há uma gama de variáveis muito ampla a ser analisada para

entender a dificuldade de suprir satisfatoriamente as necessidades

dos clientes. Entre as reclamações mais comuns estão a falta de

comunicação dentro da empresa, funcionários despreparados,

serviços mal executados, produtos que não correspondem à ex-

pectativa, atrasos no prazo de entrega, além de uma série de

outros fatores que certamente já passaram pela sua mente.

Entretanto, há muitos exemplos de empresas que conseguem

prover experiências bastante positivas e cativantes aos seus consumi-

dores. Como elas conseguem? Não existe receita mágica, nem estra-

tégia genial isolada que execute essa proeza. Existe sim, a adoção de

ideais e valores que se estendem por toda empresa e que se estive-

rem bem enraizados vão guiar todas as ações, estratégias, operações

e comportamentos. É o cultivo de uma cultura que se estabelece ao

longo do tempo, esculpindo personalidade à organização.

A Azul Linhas Aéreas, por exemplo, iniciou suas operações em

2008 e atende atualmente a maior malha aérea do país, tendo

atingido recordes mundiais e conquistado alguns dos melhores

índices do setor da aviação brasileira. A empresa sustenta-se em

três pilares fundamentais: cultura, tecnologia e analytics. Chama-

dos de tripulantes, todos os colaboradores compartilham a propos-

ta de excelência: “melhor emprego de nossas vidas” - e na sua

atividade: “o melhor voo de cada voo”. Esse fundamento resulta no

impressionante índice de satisfação interna de 87%. Tão forte quanto

o pilar da cultura interna, o pilar da tecnologia bem dimensionada

fornece o suporte à complexa operação de toda atividade, bem como

a oferta de serviços diferenciados ao cliente durante seu voo. E por fim,

o terceiro pilar, o analytics, é a medição de dados a partir do uso da

estatística. Essa mensuração permite a gestão da experiência do

cliente, ou seja, é a “medição do encantamento”.

A colheita desse constante cultivo do ciclo virtuoso é o alcance de

altos patamares de satisfação na experiência dos consumidores du-

rante toda a jornada de interações do cliente com a empresa. Mas

tamanha façanha jamais seria alcançada sem o investimento na valo-

rização dos seus profissionais. Antes de encantar o mercado, é preciso

encantar seu próprio pessoal. O resultado: colaboradores motivados,

satisfeitos, engajados que, como um efeito dominó, estarão muito em-

penhados para proporcionar aos clientes experiências muito agradá-

veis. Para o cliente, o que conta no final é a sensação gerada no

consumo. O que se busca é imprimir em cada consumidor a sur-

presa, o encantamento por uma experiência que exceda as ex-

pectativas. E é esse sentimento que vai determinar como o cliente

continuará a se relacionar com a organização. E você? Já se

encontra no melhor emprego da sua vida?
*Marilore Jaeger é coordenadora do Laboratório CRM da
Escola de Comunicação e Negócios da Universidade
Positivo (UP).

* João Carlos Marchesan
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Embraer inicia PDV em cinco fábricas a partir do dia 23
A Embraer apresentou, nesta quarta-feira (17), os

critérios do seu Plano de Demissão Voluntária (PDV)
que ficará em vigor entre os dias 23 de agosto e 14
de setembro para todas suas cinco fábricas no Bra-
sil.

A iniciativa, informada na semana passada, faz
parte de uma série de medidas tomadas pela a em-
presa para reduzir custos e evitar demissões. O pro-
grama, de caráter voluntário, será aberto a todos os
empregados de todas as unidades do Brasil.

O pacote de incentivo para quem aderir ao PDV
inclui:

- Pagamento rescisório equivalente a desligamen-
to sem justa causa (aviso prévio, incluindo
quinquênios; férias e abono de férias; 13º Salário
proporcional; 40% do FGTS);

- Indenização adicional proporcional ao tempo de
empresa (40% do salário nominal por ano de em-
presa), garantindo um mínimo de 2 salários nominais
brutos. O pacote de incentivo será isento de impos-
to de renda, em conformidade com a legislação vi-
gente;

- Pagamento de seis meses do Plano de Saúde
e de Assistência Odontológica para o empregado e
seus dependentes já cadastrados;

- Apoio e orientação para o processo de transi-
ção de carreira ou de aposentadoria, conforme o
caso, além de Workshops de Planejamento Finan-
ceiro, Empreendedorismo e Consultoria;

O período para inscrições vai do próximo dia 23

de agosto até 14 de setembro. As inscrições
serão analisadas até 23 de setembro. Todos
os empregados que aderirem ao PDV terão
seu desligamento realizado na 1ª semana de
Outubro de 2016.

Crise
A Embraer sofreu prejuízo de R$ 337,3 mi-

lhões no último trimestre, revertendo um re-
sultado positivo de R$ 388,6 milhões obtido
no mesmo período do ano passado. A esti-
mativa de entrega de aeronaves executivas e
comerciais também foram reavaliadas e redu-
zidas, avaliando o cenário desafiador obser-
vado no mercado aeroespacial global. Com isso, a
projeção de receitas líquidas neste ano caiu para o
intervalo de US$ 1,6 bilhão a US$ 1,75 bilhão, a pre-
visão anterior era de US$ 1,75 bilhão a US$ 1,9 bi-
lhão.

Sindicato
De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de

São José dos Campos, o assunto ainda será discu-
tido com os funcionários da Embraer em assembleia,
para tentarem chegar a uma alternativa que evite cor-
tes na fábrica. A empresa não teria informado quantos
trabalhadores pretende demitir.

Lucas Lacaz Ruiz

"Não existe PDV bom. PDV é demissão e não
podemos aceitar. A Embraer foi amplamente benefi-
ciada por financiamentos e incentivos fiscais do go-
verno federal e, agora, quer realizar demissão em
massa. Não aceitaremos mais esse grave ataque que
a Embraer quer fazer contra os trabalhadores", afir-
ma o vice-presidente licenciado do Sindicato, Herbert
Claros da Silva.

A Embraer possui cerca de 17.000 trabalhadores
no Brasil, sendo 12.300 somente em São José dos
Campos, onde está localizada sua matriz.

Sincovat reúne empresários e
candidatos de Taubaté para debate

sobre gestão pública

Taubaté vai discutir gestão pública em encontro que será promovido pelo
Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região) e pela Federa-
ção do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo
(FecomercioSP). O evento será realizado no Taubaté Country Club (TCC), nesta
sexta-feira (19).

Estará presente o assessor econômico da FecomercioSP Jaime
Vasconcellos, que vai proferir a palestra "Gestão Pública e o Impacto Regio-
nal", uma discussão sobre o cenário atual da cidade em esferas como econo-
mia, educação, saúde e violência. Também estarão presentes candidatos a
prefeito e vereador .

De acordo com o Fecomércio, o objetivo é que candidatos aos cargos de
prefeito e vereador utilizem os dados para pautar suas propostas de governo.
O encontro reunirá especialistas em economia e gestão, que traçarão um pano-
rama da realidade municipal em diferentes esferas.

Outro destaque da noite será a participação do administrador público Mar-
cos Silveira, criador da plataforma Datapedia. Ele analisará o município de Taubaté
a partir de oito esferas: Índice de Desenvolvimento Humano; Demografia; Edu-
cação; Saúde; Finanças Públicas; Economia; Violência e Segurança Pública; e
Vulnerabilidade e Pobreza.

Ao final do encontro, candidatos aos cargos de prefeito e de vereador que
participarão da disputa eleitoral receberão um relatório com todos os indicado-
res apresentados.

O encontro terá início a partir das 18h30 com entrada franca.
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Cerca de 10 mil trabalhadores da região não sacaram o PIS

Previsão de crescimento do PIB em 2017 sobe de
1,2% para 1,6%

Com o momento sinalizando fortes expectativas
para o reaquecimento da economia, o presidente
interino Michel Temer projetou para 2017 a estimati-
va de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto),
de 1,2% para 1,6%. A afirmação é do secretário de
Política Econômica do Ministério da Fazenda, Carlos
Hamilton Araújo.

De acordo com Araújo, somente durante o envio
do projeto é que será conhecido o reflexo do au-
mento do crescimento econômico na arrecadação
do governo. Segundo o ministro, se as receitas su-
birem mais que o esperado, a equipe econômica
do governo não deverá aumentar impostos para o
reforço do caixa no próximo ano e dessa forma, cum-
prir a meta de déficit primário.

Lucas Lacaz RuizDéficit primário é o resul-
tado negativo entre receita e
gastos do governo, sem con-
tar o pagamento de juros) que
em 2017 tem um rombo a
cobrir, de R$ 139 bilhões.

Araújo argumenta que as
recentes melhorias nos in-
dicadores financeiros e os
sinais de recuperação da
economia permitiram à
equipe econômica reajustar
a estimativa de crescimento
para o próximo ano. A apos-
ta do secretário é que o país
volte a registrar crescimento
econômico a partir do quarto
trimestre deste ano.

Termina no próximo dia 31 de agosto o prazo para
o saque do Abono Salarial do PIS - Programa de
Integração Social - ano-base 2014. No Vale do
Paraíba, são 9844 trabalhadores que ainda não fo-
ram receber o benefício. No estado de São Paulo,
esse número chega 217.325 trabalhadores celetistas
que têm direito e ainda não sacaram.

Em todo o país são mais de 900 mil brasileiros
ainda não retiraram o benefício. O valor é de um sa-
lário mínimo (R$ 880) e está disponível em qualquer
agência da Caixa. O Ministério do Trabalho pede que
empregadores e entidades sindicais para divulguem
a informação entre os empregados e filiados. “Preci-
samos fazer com que a informação chegue a um
maior número possível de pessoas porque esse é
um benefício importante e é um direito do trabalha-
dor”, diz Ronaldo Nogueira, ministro do Trabalho.

Com direito - Têm direito ao abono salarial os
trabalhadores que tenham exercido atividade remu-
nerada durante pelo menos 30 dias em 2014 e rece-
bido até dois salários mínimos por mês nesse perí-
odo. Além disso, é necessário estar cadastrado no
PIS há pelo menos cinco anos e ter tido seus dados
informados corretamente pelo empregador na Rela-
ção Anual de Informações Sociais (RAIS).

Consulta - Os beneficiados podem consultar se
têm direito ao benefício pelo portal http://
abonosalarial.mte.gov.br/, inserindo CPF ou número
do PIS/Pasep e data de nascimento.  Outras infor-

mações podem ser obtidas diretamente com a Cai-
xa no telefone 0800-726 02 07.

Para os trabalhadores do serviço público que
recebem o PASEP é preciso procurar o Banco do
Brasil pelo número 0800-729 00 01. Mais informações
também pela Central de Atendimento Alô Trabalho
158, do Ministério do Trabalho.

Trabalhadores da região que não sacaram o Abono
Aparecida.............................................186
Caçapava..............................................341
Cachoeira Paulista.......................................93
Campos do Jordão...................................352
Caraguatatuba...............................................534
Cruzeiro..................................................234
Cunha.......................................................34
Guaratinguetá..............................................511
Ilhabela..................................................168
Jacareí....................................................831
Lorena...................................................309
Paraibuna................................................79
Pindamonhangaba.............................................561
Piquete....................................................17
Potim.......................................................20
São Jose dos Campos...........................3.076
São Sebastião...........................................491
Taubaté..................................................1.503
Tremembé...............................................141
Ubatuba....................................................363

CALENDÁRIO 2016

Proprietários rurais devem fazer declaração ITR até 30/09
Os proprietários rurais têm

até o dia 30 de setembro para
realizar a declaração do Impos-
to sobre Propriedade Territorial
Rural  ( ITR),  para o exercíc io
2016. O procedimento começou
na segunda (13).

Para preencher o documento, os
proprietários rurais precisam baixar
o programa gerador da declaração
no site da Receita Federal. Preci-
sam realizar a declara pessoa física
ou jurídica proprietária, titular do
domínio útil ou possuidora a qual-

Lucas Lacaz Ruiz

Divulgação

quer título, inclusive a usufrutuária, um dos
condôminos, bem como um dos compossuidores.

O pagamento do imposto poderá ser feito
em até quatro quotas iguais, mensais e conse-
cutivas, desde que cada parcela não seja infe-
rior a R$ 50. O valor inferior a R$ 100 deverá
ser pago em quota única.

Quem não cumprir o prazo, estará sujeito à
multa de 1% ao mês-calendário ou fração de
atraso, calculada sobre o total do imposto de-
vido, não podendo seu valor ser inferior a R$
50.

Mais informações podem ser obtidas na pá-
gina da Receita Federal na internet.
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Petrobras não prevê reajuste dos preços dos combustíveis
Ficou abaixo da expectativa o lu-

cro líquido de R$ 370 milhões re-
gistrado pela Petrobras no segun-
do trimestre de 2016. No entanto, a
companhia não tem previsão de fa-
zer um reajuste de preços dos com-
bustíveis no momento, ou pelo me-
nos, ainda não sinalizou com essa
possibil idade.

Segundo Ivan Monteiro, diretor
financeiro e de relacionamento com
investidores da Petrobras, o lucro
regist rado pela companhia f icou
aquém das expectativas de merca-
do porque as previsões não leva-
ram em conta o impairment (ajuste
de desvalor ização de at ivos) do
Complexo Petroquímico do Rio de
Janeiro (Comperj), o provisionamento para o
Programa de Demissão Voluntária (PDV) e a
devolução de campos à Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Por sua vez, na visão do diretor de Refino e

Lucas Lacaz Ruiz

Gás Natural, Jorge Celestino “o cenário não está
muito claro”. Ele disse nesta quinta-feira (11)
que, na medida em que for necessário mexer
nos valores, a decisão será tomada porque a
companhia tem mantido a prática de avaliar a

garantia de que pratica preços com-
petitivos e de participação no mer-
cado.

“Tem uma volatilidade muito gran-
de de preço. Se olhar os fundamen-
tos do mercado, o que se estava
esperando do inverno nos Estados
Unidos não foi, os estoques de di-
esel ficarem bastante elevados no
meio do inverno, a estação de féri-
as do hemisfério norte também não
puxou os preços da gasolina para
cima, o petróleo caiu quase US$ 5
por barril no mês e hoje (11) subiu
cinco. Permanentemente a gente
monitora os fundamentos de merca-
do e olha market share [participa-
ção no mercado] versus preços de

mercado. Na hora em que precisar tomar uma
decisão, a gente vai tomar”, disse Celestino.

O número é positivo em relação aos três pri-
meiros meses de 2016, quando a estatal regis-
trou prejuízo de R$ 1,2 bilhão.

Projeto Empreende: Acit tem inscrições abertas para três
cursos, para fechar agosto

O Projeto Empreende, desen-
volvido pela Associação Comercial e
Industrial de Taubaté (ACIT) está com
inscrições abertas para três novos cur-
sos ainda esse mês.  As inscrições po-
dem ser feitas pelo email
cursos.acit@taubate.com.br ou pelo
telefone (12) 2125-8201. Os cursos têm
carga horária entre 4 e 8 horas e acon-
tecem no auditório da Associação.

Os cursos oferecidos são: Ofi-
cina de Gestão Financeira na área
de Alimentação, Oficina de Técni-
ca de Exposição de Produtos e
Oficina de Visual Merchandising,
que acontecem entre os dias 25 e
31 e abrangem diversas áreas de
atuação empresarial.

De acordo com a ACIT, é mais
oportunidade de capacitação que

a entidade disponibiliza para
a população, sempre com
foco na consolidação do co-
mércio local, prestação de
serviços e indústria. Os cur-
sos também buscam a exce-
lênc ia  em seus  p rodu tos
para manter a cidade como
referência na região e fazer
com que a economia local
seja fortalecida.

As vagas estão abertas
mas são limitadas. Associa-
dos ACIT tem desconto e
facilidades no pagamento.

Projeto Empreende
O projeto foi idealizado

em cima da necessidade de de-
senvolver e capacitar os empresá-
rios de Taubaté, oferecendo cur-

sos, of ic inas e treinamentos de
qualidade, voltados para cada se-
tor especificamente e que aconte-

cerão ao longo de 2016, com rea-
lização da ACIT em parceria com o
SEBRAE.

Inpe registra aumento de 65% no número de queimadas
florestais em 2016

Mais de 53 mil focos de queimadas e incêndios
florestais no país foram registrados até a última sex-
ta-feira (5) pelo Instituto Nacional de Pesquisas Es-
paciais (Inpe).  O Programa de Monitoramento de
Queimadas e Incêndios Florestais registra aumento
de 65% no número de incêndios no país em 2016
em relação ao mesmo período do ano passado.

O instituto alerta a população sobre o tempo quen-
te e seco que pode agravar a situação, caso as ações
de fiscalização não sejam intensificadas. A recomen-
dação é que a população não coloque fogo na ve-
getação nesta época do ano, pois a ação humana,
somada ao tempo quente e seco, ainda é uma

das principais causas dos incêndi-
os florestais.

De acordo com o Inpe, a tempo-
rada de queimadas no Brasil ainda
está no início e tem  pico previsto
para setembro. No portal, http://
queimadas.inpe.br, desenvolvido no
INPE, Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais estão disponíveis re-
gistros de ocorrência do Fogo na
Vegetação. O portal tem acesso é
l ivre e inclui  o monitoramento
operacional de focos de queimadas
e de incêndios florestais detectados
por satélites, e o cálculo e previsão
do risco de fogo da vegetação.

Lucas Lacaz Ruiz
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Fibria paga R$ 304 milhões em dividendos no segundo trimestre
e encerra o período com lucro líquido de R$ 745 milhões

*  Lucro líquido acumulado nos 6 primeiros meses de 2016 é de R$1,7 bilhão
*  Volume de vendas cresce e alcança 1,342 milhão de toneladas
*  Receita líquida encerra o trimestre em R$ 2,4 bilhões
*  Ebitda antige R$ 925 milhões
*  Fluxo de caixa livre antes do capex de expansão e dos dividendos foi de R$ 413 milhões.

A Fibria, empresa brasileira de base florestal e
líder mundial na produção de celulose de eucalipto,
registrou lucro líquido de R$ 745 milhões no segun-
do trimestre de 2016. Considerando o acumulado dos
primeiros seis meses do ano, o resultado líquido
ficou positivo em R$ 1,7 bilhão, frente a um lucro de
R$ 48 milhões no primeiro semestre de 2015. Duran-
te o segundo trimestre de 2016, a Fibria realizou
pagamentos de dividendos acima do mínimo obri-
gatório, distribuindo um total de R$ 304 milhões
aos acionistas.

O fluxo de caixa livre da empresa, antes dos
investimentos no projeto Horizonte 2 e do paga-
mento de dividendos, seguiu forte no segundo tri-
mestre deste ano, alcançando R$ 413 milhões. No
acumulado do semestre, o fluxo de caixa livre
supera R$ 1 bilhão.

O custo caixa de produção de celulose ficou
em R$ 662 por tonelada no segundo trimestre de
2016, 5% inferior ao verificado no primeiro trimestre,
que evidencia o foco da companhia em redução de
custo e a busca constante por maior eficiência
operacional. O custo caixa também foi impactado
pela ausência das paradas programadas para manu-
tenção e depreciação do dólar frente ao real. Nos
últimos dois meses do trimestre, o desempenho em
custo da Fibria foi ainda melhor. A média do custo
caixa nos meses de maio e junho atingiu R$ 639 por
tonelada de celulose produzida.

“A Fibria é conhecida por sua excelência
operacional, pelo foco em controle de custos e pela
geração de valor compartilhado. Apesar do ambien-
te mais desafiador de câmbio e preço de celulose,
no segundo trimestre, conseguimos reduzir o nosso
custo caixa, seguir com nossos investimentos e tam-
bém pagar dividendos aos acionistas acima do mí-
nimo obrigatório”, afirma Marcelo Castelli, presiden-
te da Fibria.

O volume de vendas totalizou 1,342 milhão de
toneladas, 18% superior ao do primeiro trimestre do
ano devido ao aumento do volume de vendas para
a Ásia e América do Norte, e também por conta do

início das vendas de celulose proveniente do Proje-
to Puma, da Klabin, fruto do contrato comercial cele-
brado em maio de 2015 entre as duas empresas.
Pelo acordo, foi estabelecido o compromisso firme
de aquisição pela Fibria do volume mínimo de 900
mil toneladas anuais de celulose de fibra curta, a ser
vendido com exclusividade pela companhia em pa-
íses fora da América do Sul.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depre-
ciações e amortizações) ajustado, ficou em R$ 925
milhões no segundo trimestre. No semestre, o indi-
cador acumula R$ 2,2 bilhões. A margem Ebitda pro-
forma, excluindo as vendas de celulose da Klabin,
ficou em 43% no segundo trimestre.

A Fibria encerrou o segundo trimestre de 2016
com dívida líquida de US$ 3 bilhões, praticamen-
te estável em relação ao primeiro trimestre do ano.
A alavancagem, medida em reais pela relação dí-
vida líquida/Ebitda ficou em 1,82x e 2,10x na me-
dição em dólar, mantendo-se em linha com o pla-
nejado e dentro dos limites estabelecidos pela
política financeira da empresa.

“Encerramos o segundo trimestre com uma po-
sição de caixa de R$ 3 bilhões que, junto com as
linhas compromissadas e o financiamento do pro-
jeto Horizonte 2, representam uma liquidez sufici-
ente para cumprir todas as obrigações de dívida da
companhia e gastos com o projeto até 2018. Isso
sem contar com a capacidade de geração de caixa
da companhia até lá, que será significativamente
ampliada com a entrada em operação do projeto
Horizonte 2, a segunda linha de produção em cons-
trução na nossa unidade de Três Lagoas (MS)”, afir-
ma Guilherme Cavalcanti, diretor Financeiro e de
Relações com Investidores da Fibria.

No trimestre, a empresa concluiu a maior cap-
tação de recursos por meio de Certificados de
Recebíveis do Agronegócio (CRA) já feita no Bra-
sil, no total de R$ 1,35 bilhão. O sucesso da ope-
ração deveu-se também ao baixo custo de emis-
são, com uma série de R$ 880 milhões ao custo
de 97% do CDI com vencimento em 4 anos e ou-

tra série de R$ 470 milhões ao custo de IPCA +
5,9844% ao ano, com prazo de 7 anos.

As obras de expansão da unidade de Três La-
goas (MS) atingiram 45% ao final do segundo tri-
mestre de 2016, permanecendo adiantado em re-
lação ao cronograma físico inicialmente previsto
e com desembolso de caixa abaixo do estimado,
que acumulou até o final do segundo trimestre o
correspondente a 25% do investimento total. Den-
tre os destaques do período estão a revisão da
capacidade de produção da nova fábrica para 1,95
milhão de toneladas/ano e a redução da necessi-
dade de investimento total no projeto, antes pre-
vista para R$ 8,7 bilhões e revisada para R$ 7,9
bilhões.

“Na Fibria buscamos sempre fazer mais com
menos. Conseguirmos aumentar a capacidade de
produção da nova fábrica ao mesmo tempo em que
reduzimos o investimento necessário. É mais uma
evidência de que perseguimos nossas crenças de
gestão”, diz Marcelo Castelli, presidente da Fibria.

Dada a boa evolução física do projeto Horizon-
te 2, a estimativa é que sua entrada em operação
ocorra no início do quarto trimestre de 2017. Outro
destaque do projeto nesse segundo trimestre re-
fere-se à formalização final de todos os contratos
da estrutura de financiamento, que envolve agên-
cias de créditos de exportação (ECAs), BNDES e
Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste
(FDCO), dentre outras fontes de recursos. A Fibria
já começou a receber recursos provenientes da
Finnvera, a agência de crédito de exportação
(ECA) da Finlândia, e ainda em 2016 começará a
sacar as linhas contratadas com o BNDES e FDCO.
O Projeto Horizonte 2 ampliará a capacidade de
produção da unidade fabril da empresa no muni-
cípio de Três Lagoas (MS) de 1,3 milhão para 3,25
milhões de toneladas de celulose/ano. Após sua
conclusão, a capacidade produtiva total da Fibria
subirá para mais de 7 milhões de toneladas por
ano, consolidando sua liderança e competitividade
no mercado global de celulose de fibra curta.

Guaratinguetá realiza 17ª Festa Italiana da Colônia do Piagui
Guaratinguetá prepara para o próximo mês a

realização da Festa da Colônia Italiana do Piagui.
O evento terá programação distribuída nos perío-
dos de 15 a 18 e de 21 a 25 de setembro. A inici-
ativa é da Secretaria Municipal de Turismo e inte-
gra o calendário turístico do município.

A festa está na sua 17ª Edição e é organizada
pelo Consulado Italiano de Guaratinguetá e pela
Paróquia Nossa Senhora de Fátima. As atividades
e atrações serão oferecidas as quintas e sextas
feiras, das 19h às 24h e aos sábados e domin-
gos, das 11h às 24h.

A programação litúrgica é um dos principais des-
taques, com a exaltação religiosa em louvor à São
Francisco, santo padroeiro da Itália. A celebração

da missa será no dia 25 de setembro,
às 11h. Como parte da solenidade, ha-
verá o hasteamento de bandeiras.

Quanto à gastronomia, e como não
poderia deixar de ser, a festa terá como
atrativo a tradicional comida italiana di-
versas barracas típicas, shows regionais
de músicas e danças italianas e ativida-
des artesanais. Também haverá parque
infantil.

O evento celebra a imigração italiana e
a fixação de muitas famílias no bairro da
Colônia do Piagui, com importante reflexo
na cultura e economia do município.

A entrada é franca.

Divulgação
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Gerdau ensina conceitos de empreendedorismo a filhos de colaboradores

Andrea Bocelli fará show gratuito na Basílica de Aparecida
O tenor italiano Andrea Bocelli se apresentará no

Santuário Nacional de Aparecida no próximo dia 15
de outubro. O show, intitulado "Primavera Musical no
Vale", será gratuito e faz parte da comemoração do
Jubileu de 300 anos do Encontro da Imagem de Nos-
sa Senhora Aparecida no Rio Paraíba do Sul.

O show é uma realização do Santuário, junto ao
Ministério da Cultura e a Secretaria de Estado da Cul-
tura. Além de Bocelli, também haverá Coral e Or-
questra Jovem do Estado de São Paulo.

O espetáculo terá início às 19h e contará com a
participação de convidados especiais, que fortale-
cem a desenvoltura e performance do tenor em solo
brasileiro. O concerto reunirá um repertório especial
de peças sacras, tradicionais do setlist do artista,
que deve incluir "Ave Maria" - momento que prome-
te ser apoteótico da apresentação.

"As comemorações do jubileu dos 300 anos do
Encontro da Imagem começam, oficialmente na
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Novena e Festa da Padroeira 2016, e se prolongam
até o ano 2017, quando teremos a grande festa dos
300 anos. Neste período, muitas ações acontecerão
e uma delas é o show de Andrea Bocceli. Estamos
muito felizes com a presença do tenor, pelo tra-

balho que realiza, pela proximidade religiosa que
tem e pelo lindo material que traz ", explica padre
Daniel Antonio, administrador-ecônomo do Santu-
ário Nacional.

A apresentação terá a produção da Dançar
Marketing, com apoio do Colégio Vértice, Algar
Telecom, Allergan e AON.

ANDREA BOCELLI
O tenor italiano, com mais de 80 milhões de ál-

buns vendidos no mundo, já se apresentou para três
presidentes norte-americanos, três papas e famílias
reais de todo o mundo.

Andrea Bocelli é dono de um timbre específico
de voz, que se tornou sua assinatura. O artista emo-
ciona com sua voz potente e se apresenta com um
repertório que varia do estilo clássico às baladas
populares, se destacando por sua interpretação das
letras e em sua percepção das sutilezas de expres-
são musical.

Supermercado da rede Shibata chega ao shopping de Pinda
Inicia suas atividades nesta quar-

ta-feira (10) em Pindamonhangaba a
rede de supermercados Shibata. A
cerimônia de inauguração será às
10h no Shopping Pátio Pinda. O su-
permercado funcionará de segunda
a sábado, das 8h às 22h, e aos do-
mingos e feriados, das 8h às 20h.

Esta será a 19ª unidade  da rede
e o pr imeiro empreendimento do
grupo  nas  dependênc ias  de  um
shopping. O supermercado conta
com 3.000 m² de área de vendas,
25 checkouts (caixas), 175 colabo-
radores diretos para o atendimento
ao público e uma grande variedade
de produtos em diversos setores.

A partir deste mês, além do su-
permercado Shibata, outras opera-
ções estão previstas para compor o
mix de lojas do centro de compras.
Entre elas estão a franquia de tele-
fonia móvel Oi,  a lo ja de móveis
Mobile Top, a loja de objetos utilitá-
rios De 1 A 99 e a Evidência Modas.

A Gerdau, por meio de sua unidade instalada
em São José dos Campos, promoveu recente-
mente uma atividade voltada para repassar con-
ceitos de empreendedorismo a filhos de colabo-
radores da empresa.  De acordo com a Gerdau,
foi uma experiência diferente e especial para os
todos os participantes.

Desenvolvido pela Junior Achievement, a inici-
ativa Introdução ao Mundo dos Negócios - que já
é realizada periodicamente pela Companhia - re-
cebeu 31 participantes, de 10 a 16 anos, para um
bate papo sobre mercado trabalho e funções bá-
sicas de uma empresa.

Voluntários de diferentes áreas da companhia
compartilharam com os jovens informações práti-
cas sobre a organização e a operação de negóci-
os, além de ensinar conceitos relacionados à cons-
trução de uma carreira.

Divulgação
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Grupo investe R$ 5 milhões com novo empreendimento,
em Jacareí

Com investimento de R$ 5 mi-
lhões, o Grupo Norsul chega a
Jacareí para abrir o empreendi-
mento 'Espaço Le Six', com intui-
to de ser espaço de realização de
eventos sociais e corporativos.

O grupo realizou um estudo
que apontou uma demanda no
segmento de eventos, com a fal-
ta de espaços especializados e
projetados com esse objetivo,
resolvendo assim, apostar em
Jacareí para ser o lugar do em-
preendimento, com inauguração
prevista para 25 de agosto.

O espaço está localizado na
área central de Jacareí, e tem área
total de 1.650m² e capacidade para
350 convidados em formato jan-
tar. Oferece ainda ambientes am-
plos, que integram salão de festas, jardins e lounge.
O lugar foi inteiramente planejado para atender to-
dos os tipos de eventos de pequeno e médio por-
te, considerando áreas específicas para buffets,
cerimonialistas decoradores e bandas musicais.

“Nosso diferencial é disponibilizar um espaço atual
e moderno, pensado para priorizar a convivência e
experiência entre as pessoas por meio de uma ar-
quitetura contemporânea e versátil, que integra
harmonicamente edifício e natureza, trabalhadores e
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convidados. Queremos apresentar um novo concei-
to de proporcionar eventos ao segmento e oferecer
uma experiência completa, com todas as equipes
atuando em conjunto e com condições de entregar
o seu trabalho com qualidade e alta performance”,
afirma Fabrice Winandy, gerente de operações do
Espaço Le Six.

Mercado Eventos
Apesar do momento de crise no país, o mer-

cado de eventos continua em franca expansão.

Somente no ano de 2015, no Brasil, foram gas-
tos cerca de R$ 16,8 bilhões com celebrações,
incluindo cerimônias de casamentos que repre-
sentam nove entre dez festas realizadas, se-
gundo dados da Associação Brasileira de Even-
tos (Abrafesta).

A região Sudeste detém mais da metade dos
gastos com cerimônias e festas no país, o que
representa R$ 8,6 bilhões, de acordo com a
Associação Brasileira de Eventos (Abrafesta).

ITA quer ampliar participação feminina na área de
Ciência e Tecnologia

O ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica)
foi selecionado para participar de um projeto
que incentiva a participação de mulheres em
áreas como: ciência, tecnologia, engenharia,
matemática, manufatura e design, que tem pre-
dominância mascul ina. O projeto, int i tulado
STEM2D, foi criado pela empresa Johnson &
Johnson, e selecionou instituições em todo o
mundo.

A instituição de ensino, que tem seu maior
campus em São José dos Campos, é a única
escolhida na América Latina para desenvolver
ações práticas voltadas à melhoria desse ce-
nário profissional. Ao todo, foram selecionadas
nove universidades pelo mundo, sendo seis
nos Estados Unidos, uma na Irlanda e uma no
Japão.

O projeto atua em duas frentes, uma para o

desenvolvimento técnico das alunas de gradu-
ação e outra para a participação dessas alunas
em palestras, oficinas e uma feira de ciências,
que está prevista para acontecer em outubro e
tem como público-alvo os estudantes do ensi-
no fundamental e médio.

De acordo com dados do IBGE, em 2015 o
Brasil tinha mais de 103,5 milhões de mulhe-
res, representando 51,4% da população. Quan-
do o assunto é ensino superior, na área de ci-
ência e tecnologia, o público feminino repre-
senta apenas 28% do total de alunos nos cur-
sos de engenharia. No ITA, as alunas somam
10% do total das turmas e em algumas aulas
apenas uma mulher participa.

Segundo a professora do ITA, Juliana Be-
zerra, coordenadora do projeto na instituição,
a ideia central de participar do projeto é envol-
ver alunas para que, ao mesmo tempo em que
se desenvolvem tecnicamente, tenham contato
com outras profissionais e atuem junto às es-
colas, incentivando estudantes.

"Para reverter isso, temos que atuar com cri-
anças e jovens para despertar seu interesse e
apresentar caminhos na atuação profissional.
Somente 6% das meninas e 17% dos meninos
brasileiros se interessam pelas áreas de En-
genharia e Computação. Então, o desafio é fo-
mentar o interesse pelas áreas", completa.

ITA_André Feitosa


