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Carta ao Leitor
O VALE

Dedicação,
persistência e fé
Gerir um negócio já não é tarefa fácil. Mas, em tempos de crise,
o que antes era satisfatório passa a não ser mais suficiente. É
preciso pulso firme para garantir a otimização de processos e
diminuição de erros, bem como manter uma equipe alinhada e
focada. E é isso que veremos nas páginas a seguir: empreendedores que não deixaram se abater nesse 2016, ano difícil para
tanta gente.
São exemplos de dedicação, de persistência e de fé naquilo que
eles têm a oferecer ao mercado. Se de um lado o momento econômico exigia cuidado ao se arriscar em novos investimentos,
de outro esse foi o caminho de muitas empresas, que agregaram
aos seus negócios ideias inovadoras, novas tecnologias e diferenciais que surpreenderam o consumidor.
Risco – ainda que calculado – foi a palavra-chave do ano. E não
foram poucos os empresários que saíram de sua zona de conforto em prol de seu cliente e com o objetivo de fazer um Vale do
Paraíba melhor, com serviços de Primeiro Mundo, gerando emprego e renda a tantas famílias.
Nesta edição, um seleto grupo de empresários conta sua história, a fundação de sua empresa, os segredos de estar há tanto
tempo no mercado e a “chave do sucesso”. Biografias que nos
inspiram e que nos dão a certeza de que chegar lá exige determinação e trabalho.
Boa leitura!
Paula Maria Prado
Editora
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GRUPO SABIN INVESTE

R$ 3,5 milhões na região

Laboratório conta agora com unidades em São José, Jacareí e Taubaté

C

om 12 unidades nas cidades espalhadas pelo Vale do
Paraíba, o Grupo Sabin iniciou o ano de 2016 com
investimento de R$ 3,5 milhões na região. Entre as
novidades estão a inauguração de cinco unidades de atendimento na cidade, uma em Jacareí e outra em Taubaté; a
implantação de serviços de vacina; expansão de 20% do núcleo técnico e oferta de novos exames.
“Com a atualização do nosso núcleo técnico e a inauguração de cinco unidades, passamos a operar com 90% a mais
da capacidade anterior, facilitando o acesso dos clientes aos
nossos serviços e atingindo novas demandas. Além disso,
esses investimentos proporcionam um aumento de 20% do
quadro de colaboradores, gerando empregos para região”,
afirmou Vítor Pariz, gestor regional do laboratório Sabin.
Com sua qualidade atestada pelos principais órgãos regulamentadores do país, o Sabin oferece, em um serviço de
excelência a população, soluções em medicina preventiva e
diagnóstica. Entre os serviços oferecidos, estão o de vacinas
– estão disponíveis mais de 20 tipos previstas no calendário
de vacinação de bebês, crianças, adolescentes, adultos, mulheres, idosos, trabalhadores e viajantes.
Destaque ainda para o VeinViewer Flex, aparelho composto por uma câmera de infravermelho e um projetor que ajuda na visualização de veias, suas bifurcações e seu fluxo, o
que deixa a coleta de sangue mais rápida, fácil e confortável.
Atualmente a empresa oferece mais de 3.000 testes laboratoriais, e novos exames serão implantados em breve.
Histórico. Nascido em Brasília, há 32 anos, o Grupo Sabin surgiu a partir de um sonho compartilhado por duas
bioquímicas, Janete Vaz e Sandra Soares Costa. No começo,
em uma época em que lideranças masculinas predominavam, vencer o preconceito era o grande desafio das amigas. O projeto —ousado!— de expansão começou em 2009,
quando o grupo decidiu levar seu serviço de análises clínicas, qualidade laboratorial e inovação para outras regiões
do país.
O laboratório chegou ao Vale do Paraíba em 2015. Atualmente, a empresa contabiliza 225 unidades e 3.750 funcionários (208 apenas em São José). E, em 2016 veio o
reconhecimento: o laboratório é a Melhor Empresa para
Trabalhar na Área de Saúde no Brasil no segmento da
Medicina Diagnóstica, eleita pelo instituto Great Place To
Work e Live Healthcare Media.
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O Sistema Integrado de Gestão do Laboratório Sabin conta
com programas de acreditação e certificações que chancelam sua constante busca pela excelência, entre eles a ISO
9001:2008; PALC (Programa de Acreditação para Laboratórios Clínicos); PELM (Programa de Excelência para
Laboratórios Médicos); além da ISO 14001, norma de responsabilidade ambiental, e da ISO 31.000, que atesta a implementação das normas da gestão de riscos.
Sustentabilidade. Além de qualidade de vida nas
áreas de saúde, o laboratório realiza ações sociais na cidade. Em 2015, foram adquiridos 2010 tickets do McDia
Feliz, e foi firmada uma parceria com o Parque Vicentina
Aranha para a implantação do programa “Qualidade de
Vida”, com ações voltadas para uma alimentação saudável.
Em 2016, o grupo realizou a Campanha do Agasalho, que
arrecadou mais de 100 kg de roupas e cobertores, doados
à Creche Primavera.
O Sabin conta ainda com uma equipe de Esportes, que em
São José conta com mais de 170 integrantes e tem o objetivo
de incentivar práticas desportivas destinadas à melhoria na
qualidade de vida dos funcionários.
Para conhecer as unidades do grupo Sabin espalhadas por
São José, Taubaté e Jacareí, acesse: www.gruposabin.com.br.

Com sua qualidade
atestada pelos
principais órgãos
regulamentadores do
país, o Sabin oferece,
em um serviço de
excelência a população,
soluções em medicina
preventiva e diagnóstica

Vitor Pariz, diretor executivo do Grupo Sabin

Formação cidadã

Colégio Inspire cresceu mais de 80% em três anos
e tornou-se a 4ª melhor escola de São José

U

m colégio completo, planejado para oferecer aos
seus alunos excelência acadêmica, conforto e um
currículo organizado dentro de um pensamento
de cidadania integral. Esse é o colégio Inspire, uma das
mais jovens instituições escolares de São José que, desde a
sua abertura, em 2014, cresceu em mais de 80%, ainda que
em tempos de crise econômica no país.
Com 4.000 metros quadrados de área construída, o local
conta com dois auditórios, área poliesportiva de 20 mil metros quadrados com campo de futebol, quadras de areia e
de tênis e pista de caminhada. Na sala de aula, lousas digitais, salas de ar-condicionado e espaço voltado para os
projetos Lego/Robótica e Xadrez.
“Focamos em uma educação completa e contínua. Os
pais fazem a matrícula da criança aos 4 anos de idade e
o aluno cresce conosco, saindo apenas ao final do Ensino Médio”, explicou a diretora pedagógica Iolene Lima.
“Nossa carga horária é distribuída em turno parcial, integral, com destaque para o ensino de língua inglesa, e
semi-integral, caso do ensino médio, que tem como foco
os principais vestibulares do país”.
Destaques. A proposta pedagógica do colégio é inspirada no sistema Ari de Sá, considerado um dos melhores
do país, a partir de análises no Enem 2015. “Além de adquirir diferentes conhecimentos e competências dentro do
currículo comum, o aluno pode exercer a sua cidadania de
forma consciente e cooperativa, dentro da perspectiva do
caráter cristão e é preparado para ser um líder servidor e
ético”, disse Iolene.
Tantos cuidados com o ensino já concedeu alguns resultados. Em apenas três anos de existência, os alunos têm
começado a despontar em concursos, olimpíadas nacionais e a escola já aparece entre as dez melhores de São José,
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Iolene Lima, diretora pedagógica do Colégio Inspire

segundo ranking do Inep (Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais), do Ministério da Educação, divulgado em outubro.
“Tivemos alunos aprovados para cursar a Epcar (Escola
Preparatória de Cadetes do Ar) em 2017, cursando as melhores universidades do país, como a Unicamp (Universidade de Campinas), a UFRJ (Universidade Federal do Rio
de Janeiro) e a UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) e, a OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia) tivemos 63 medalhas neste ano e temos estudantes disputando
vaga na fase internacional do evento”, afirmou a diretora.
Para o próximo ano, a direção do colégio pretende inovar
ainda mais. “Por isso, estamos introduzindo plataformas
adaptativas de aprendizagem para o nosso ensino médio.
Uma vez que queremos resultados diferentes, temos de fazer de um modo diferente ao que já ocorre no mercado. E
esse é o nosso compromisso”, conclui Iolene.

mercado fitness

Cia Athletica investe em salas inteligentes, aplicativos e um sistema de monitoramento

E

mpresa escola para o mercado da educação física,
a Cia. Athletica se mantém antenada a tudo o que
há de melhor e mais moderno no mercado fitness
mundial. Exemplo disso foi o sistema de monitoramento
“My Beat”, cujo pioneirismo no país foi mérito da unidade
de São José dos Campos.
Trata-se de salas inteligentes em que, a partir do momento
que o aluno entra em aula, um telão passa a acompanhar
o seu batimento cardíaco. Assim, o professor consegue
orientar melhor cada atleta, visualizando quais deles estão
dentro de intensidade exigida em dado momento do treino.
A novidade, presente em todas as salas do complexo desde
o final do ano passado, tem sido um aliado aos alunos.
“Uma vez fora da sala de aula, o sistema envia toda a sua
performance para um e-mail pessoal. O aluno então fica
sabendo, por exemplo, quantas calorias perdeu e a sua frequência cardíaca máxima. E tudo vai para o aplicativo ‘Cia
On’, onde cada um pode visualizar o seu treino e acompanhar o seu desenvolvimento via smartphone”, explicou Alberto Marques Filho, sócio proprietário da Cia. Athletica.
Vida saudável. Se de um lado, diversos setores da economia têm sofrido com a crise, segundo Marques, o que tem

O que tem mantido
a Cia. Athletica em
pleno crescimento
é o trabalho de
excelência realizado
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mantido a Cia. Athletica em pleno crescimento é o trabalho
de excelência realizado. Segundo dados do Ministério da
Saúde, cresceu em 12,6% o número de praticantes de atividades físicas no país.
“Nas últimas duas décadas o ser humano passou a dar mais
atenção a sua qualidade de vida e todos passaram a se preocupar em ter uma alimentação saudável e praticar uma atividade física”, disse. “E nós temos feito a nossa parte, nos reinventando para entregar o melhor serviço possível na área”.
Prova disso é o programa “Agora Vai”, lançado neste ano e
que está em sua segunda edição. Nele, 250 alunos e convidados divididos em equipes competiram para a maior perda de peso.
“Os vencedores ganharam voucher de descontos na academia, além de muitos brindes”, contou Marques. “A sociedade está se encaminhando para uma obesidade séria, tal
como já ocorre nos Estados Unidos. Então, esse projeto que
criamos é uma reposta excelente. O aluno conta com apoio
nutricional, psicólogos para ajudar em uma mudança de
hábitos, além do treinamento em si”, disse.
Segundo ele, na primeira edição, juntos, os alunos perderam
500kg em 34 dias de treinamento. A Cia. Athetica fica na av.
São João, 2.200, loja 24, Jardim das Colinas, em São José.

Alberto Marques Filho,
sócio-proprietário da Cia Athletica

preço justo
BOA GASTRONOMIA A

Empório Anchieta, que une café,
restaurante e mercado em um só espaço,
aposta agora em uma pizzaria

Marli e Fernando Argentoni, proprietários do Empório Anchieta

I

naugurado há dois meses pelo casal Marli e Fernando Argentoni, o Empório Anchieta, em São José dos
Campos, caiu no gosto do público da região interessado em boa gastronomia, alimentos cuidadosamente escolhidos e preços justos.
Mais do que um local para comprar produtos a granel, o
espaço agrega café, restaurante e, recentemente ganhou
uma pizzaria. “O Anchieta, inspirado em modelos já existentes na Europa, foi criado pensando em uma nova tendência do consumidor, que busca praticidade”, afirmou
Marli. “Nosso diferencial está na junção do empório, restaurante e pizzaria, que aliam preço justo a boa comida”.
O espaço promete agradar clientes dos mais diferentes e
exigentes gostos. Nele, é possível tomar café, comer um
doce, além de levar para casa produtos do dia-a-dia a linhas exclusivas, importadas e de alta qualidade.
“Destaco a nossa linha de produtos a granel. São artigos naturais,
que estão em alta no mercado. Há ainda uma adega com vários
rótulos diferenciados, que não se encontram nos supermerca-
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dos, de vinhos, azeites e cervejas artesanais”, disse a empresária.
O empório conta com uma linha própria de pães e doces.
Para quem gosta de cozinhar, nas prateleiras podem ser
encontrados arroz arbóreo, temperos, queijos franceses e
presuntos serrano e parma, entre outros produtos.
“Estamos surpresos com a recepção do público. Recebemos muitos elogios, muitas dicas de como melhor atendê-los e já alcançamos um faturamento excelente. A expectativa é de crescimento dia a dia”, comemora Marli.
Pizza. Para 2017, consumidores poderão contar ainda
com uma pizzaria, com a chancela de Fernando Argentoni, comerciante nato e filho de imigrantes italianos.
“Nossa massa de exclusiva fermentação natural foi elaborada e testada com muito cuidado para agradar os paladares mais exigentes. Com ingredientes de alta qualidade, a
pizzaria promete ser a estrela da casa”, aposta.
O empório Anchieta fica na Av. Anchieta, 1.500, Jardim
Nova América, região central de São José.

sonhos
REALIZANDO

Aos 40 anos de atividade, a Vinac Consórcios
comemora a maior taxa de fidelidade do
mercado regional

C

omemorando 40 anos de existência, a Vinac Consórcios, com sede em São José dos Campos , se consolida
como líder do mercado na região. Criada em 1976, a
empresa vende consórcios para todo o país e faz parte de um
seleto grupo de 200 administradoras do país autorizadas pelo
Banco Central.
Seu embrião nasceu dentro da Ford Brasil, que na ocasião,
após a compra da Willys-Overland, responsável pela Jeep,
criou o Consórcio Nacional Ford, que vendia exclusivamente
carros da marca automotiva. Na época, a Ford detinha 29%
do mercado.
Em 1975, o governo proibiu que as montadoras vendessem
consórcios. Assim, as revendas foram obrigadas a montar as
chamadas AR (Alistadoras Regionais). Veridiano Tavares Filho era gerente da unidade joseense ligada à Ford.
“Comecei a trabalhar no ramo automotivo em 1976 e, dois
anos depois, me uni a outros três sócios – Paulo Eduardo, Rui
Rodrigues Dória e Celso Berlinck-- para criar a Vinac. Nossa
unidade ficava na rua República de Israel, no Jardim Oswaldo Cruz, próximo ao shopping CenterVale”, contou ele.
Após uma parceria equivocada com a Volkswagen, a Autolatina, a Ford viu sua participação derreter para 9% do mercado. Era hora de apostar em consórcios de todas as marcas.
“Fomos para a av. Adhemar de Barros, na Vila Adyanna;
depois para a rua Vilaça, no Centro; e finalmente, em 2000,
viemos para o Jardim Aquarius”, afirmou o empresário, que
há 19 anos está sozinho à frente da Vinac.
Hoje, a empresa comercializa os consórcios de todas as marcas, e atua junto da Marques Tavares na entrega de carros novos e semi-novos.
Bom negócio. A Vinac conta com 120 consorciados em
planos de 60 meses. Normalmente, sai um carro por sorteio,
um por lance. Eventualmente, sai até três ou quatro automóveis. “O consórcio é como uma poupança forçada. Trata-se
de um sistema que vale a pena, uma vez que não há juros, só
se paga a administradora”, explicou Veridiano.
A empresa conta com a maior taxa de fidelidade na região.
“Acredito que essa confiança seja por causa da tradição que
temos na região e o forte relacionamento com os consorciados, tratados sempre de forma pessoal”, afirmou ele.
A Vinac Consórcio fica na Av. Cassiano Ricardo, 441 - Jd.
Aquarius. Informações: http://vinac.com.br.
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CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO NO

Icon Vila Ema
Lazer, bem estar e comodidade em um empreendimento moderno e completo

M

oderno, contemporâneo e completo. Assim pode
ser definido o Icon Vila Ema, empreendimento recém-lançado em São José dos Campos pelo grupo
Excel Imóveis, em parceria com as construtoras Montante
e Macro Engenharia, e que promete movimentar o setor da
construção civil da região.
Idealizado há quatro anos, o local, entregue em setembro,
é voltado para uma família jovem, que preza pelo lazer e
bem-estar. O empreendimento reúne uma série de comodidades: o nível térreo agrega quadra de tênis, espaço mulher
preparado para receber profissionais de beleza e saúde; pub,
para todos os que não abrem mão de receber os amigos
para assistir o futebol, e espaço gourmet.
Também na área comum, uma lavanderia bem equipada.
Assim, o morador não precisará ter máquina de lavar dentro do apartamento, ganhando mais espaço na sua unidade.
Foi montado ainda um espaço de escritórios para reuniões.
Fechando as novidades, a cobertura agrega uma piscina
com raia aquecida, academia de ginástica e sauna.
“O segredo de um prédio bem feito é o seu projeto. Então,
investimos tempo e inteligência na sua concepção”, afirmou
Paulo Cunha, sócio proprietário da Excel e da Montante.

É um projeto
que se encaixa
perfeitamente em
qualquer cidade
de médio e grande
porte do Brasil e do
exterior
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Segundo ele, este é o empreendimento mais completo que
produziu ao longo de sua carreira. “O Icon Vila Ema levou
36 meses para ser construído e é um projeto que se encaixa
perfeitamente em qualquer cidade de médio e grande porte
do Brasil e do exterior”.
Decor. Na fase de entrega, no mês de outubro, as construtoras deram mais um passo frente do mercado: como
uma Casa Cor, dez arquitetos de renome na região foram
convidados a decorar dez apartamentos. “Os compradores dessas unidades só precisam levar a mala para a nova
casa”, diz Cunha. Os decorados servem ainda de inspiração
para aqueles que preferirem montar seu próprio ambiente.
“É um projeto nunca antes visto na região e que teve uma
aceitação excelente do público. Tivemos um fluxo de 3.000
pessoas visitando o empreendimento”.
São, ao todo, 162 apartamentos com um e dois dormitórios
e duplex com três dormitórios, localizados na Vila Ema,
bairro tradicional da cidade. Cerca de 60% das unidades já
foram vendidas. Os valores são a partir de R$ 450 mil financiados em até 150 meses direto com a construtora. Mais
informações: http://icondecor.com.br.

Paulo Cunha, sócio-proprietário do Grupo Excel e da Montante

Valeclin ganha nova sede

No Jardim Aquarius, grupo investe no que há de mais moderno em análises clínicas

F

undado em 1978, pioneiro em análises clínicas, o Valeclin
Laboratório comemora seus quase 40 anos de existência
com uma guinada nas atividades. O grupo acaba de inaugurar sua nova sede no Jardim Aquarius, em São José, em um
prédio de 2.500 metros quadrados de área construída, projetado
de forma a otimizar todos os processos.
“Desde que inauguramos o laboratório, há 38 anos, nosso foco
foi qualidade. Então fomos atrás da excelência e buscamos obter
as certificações disponíveis, como ISO 9001:2001, Palc (Programa de Acreditação em Análises Clínicas) e Pelm (Programa de
Excelência para Laboratórios Médicos)”, afirmou José Plácido de
Almeida Sgavioli, diretor presidente do grupo. “Na sequência,
percebemos que era preciso ir onde as pessoas estão. Foi quando
demos início ao projeto de expansão. Hoje, contamos com dez
unidades espalhadas por São José, além dos laboratórios localizados no hospital São José e na Santa Casa de Misericórdia ”.
O espaço no Aquarius marca a consolidação de um novo ciclo
e impressiona não só pela construção imponente, mas pelos
aparelhos de alta tecnologia existentes no local. “Foi um investimento de R$ 10 milhões. Implantamos o que há de mais
moderno no mercado de análises clínicas. Os equipamentos interligados e robotizados diminuem o contato humano, e permitem resultados mais rápidos e precisos”, disse o diretor técnico
Giovanni Melozi Sgavioli.
Cerca de 90% dos exames são realizados no local. A partir do
momento que o tubo de ensaio recebe um código de barra na

Percebemos que
uma unidade só não
bastaria. Era preciso
ir onde as pessoas
estão.
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frente do paciente, ele não é mais aberto manualmente. “Um
robô e responsável pela inspeção do material e por levar a amostra a uma câmara fria onde armazenamos por um tempo para
caso seja necessário uma contraprova”, explicou Giovanni.
O próprio projeto arquitetônico, feito pela Studio Arquitetura, foi
pensado no fluxo de pacientes, material biológico e funcionários.
“Queríamos que as amostras seguissem uma linha sem esbarrar
por pessoas que não necessitam ter contato com elas”, afirmou o
diretor técnico.
“Tudo é muito organizado e automatizado. Além do cuidado em
minimizar quaisquer possibilidades de erros, cuidamos da fase
pós-analítica. Em caso do exame em que não se pode esperar o
paciente levar ao médico o resultado, ligamos diretamente para o
consultório para avisar o que está ocorrendo”, completou Sgavioli.
Novidade. Para o próximo mês chegará ao novo espaço equipamentos de biologia molecular, fazendo com que o Valeclin seja
o único laboratório da região a oferecer “in loco” o serviço. E,
para o ano que vem, o foco será padronizar todas as unidades de
acordo com o alto padrão da sede.
Nos últimos dois anos foram investidos R$ 12 milhões na cidade,
e o grupo emprega 300 pessoas. O laboratório realiza atualmente
40 mil atendimentos e 370 mil exames por mês. A nova unidade
fica na av. Comendador Vicente de Paulo Penido, 184, Jd. Aquarius. Para conferir os endereços dos demais locais, acesse: www.
valeclin.com.br.

Felipe Thai e Bruno Alvarenga, do Mr. Moo

Mr. moo
CARNES NOBRES NO

Casa completa dois anos em São José e prova
que um bom churrasco vai muito além da picanha

A

paixonados por um bom churrasco, os amigos Felipe Thai e Bruno Alvarenga, ao circular pelo mercado gastronômico de São José sentiram falta de um
local que oferecesse carnes nobres. Foi então que nasceu o
Mr.Moo, em dezembro de 2014, um açougue gourmet.
“Nós buscamos desenvolver um novo conceito na oferta de
carnes nobres, em uma loja completa, onde o atendimento personalizado visa os desejos do cliente”, afirmou Thai.
“Disponibilizamos informações que auxilia o público a
escolher adequadamente os produtos que melhor se encaixam em suas necessidades”.
Nem só de picanha vive um bom churrasco, garantem os
empresários. A loja oferece ainda carnes de cordeiro, jacaré,
paca, faisão, búfalo, rã, javali e galinha d’angola. E, para quem
tem dúvida de como executa um prato com esses ingredientes, o Mr.Moo possui um serviço de orientação.
“Oferecemos também uma carta de vinho, bebidas premium
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e temperos nobres adequados”, disse Alvarenga. O projeto se
completa com um belo restaurante em que o cliente escolhe
na hora no freezer o corte e o peso da carne, e esta pode ser
preparada pelo chef local e degustada na hora.
Churrasco. Em comemoração ao aniversário da primeira butique de carnes do Vale do Paraíba, o Mr. Moo preparou uma das festas mais esperadas do ano: o Mr. Moo
Churrasco, que neste ano aconteceu no dia 10 de dezembro
na Fazenda Urbanova, em São José.
Foram 12 estações de churrasco, quatro estações de Stella
Artois, quatro de drinks, uma de sobremesa. O MasterChef
Leo Young foi o convidado para comandar a estação de
hambúrguer VPJ black angus.
O Mr. Moo fica na av. Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 255, Jd. Aquarius, São José dos Campos. Mais
informações: www.mrmoo.com.br.

30 anos de atividade
Ampliação da sede deverá duplicar o número de
pacientes atendidos pelo grupo Orthoservice

C

onsolidado como um centro de excelência em ortopedia na região e primeiro hospital ortopédico do
Brasil creditado pela ONA (Organização Nacional
de Acreditação), a Orthoservice comemora 30 anos de atividade em São José com um projeto de expansão.
Pensado para melhorar a qualidade do atendimento e
agregar conforto aos pacientes, o hospital, que já teve
sua fachada modificada, será também ampliado. Foram
adquiridos dois terrenos laterais, que totalizarão 3.000
metros quadrados de área construída, incluindo a ampliação da recepção, do centro cirúrgico, do pronto atendimento e o aumento do número de leitos e de consultórios. O projeto prevê ainda a criação de um subsolo com
estacionamento.
Os sócios Antônio Carlos Corrêa, Marcelo Merlotti e José
Augusto Rocha, médicos da unidade, calculam um investimento total de R$ 6 milhões. “Olhando para tudo o que
construímos, podemos afirmar que demos nossa contribuição para o desenvolvimento da cidade. E, continuaremos a

buscar a excelência, o avanço do grupo, que sempre focou
na qualidade do atendimento e na busca por novas tecnologias”, afirmou Merlotti.
Atualmente são atendidos mais de 5.500 pacientes por
mês, e, com a ampliação, o hospital pretende duplicar essa
demanda. “Temos muito orgulho em poder hoje dar esse
presente a nossa cidade e, principalmente, aos nossos clientes. Em breve teremos um prédio mais moderno, com uma
equipe ainda maior, capacitada, garantindo ainda mais agilidade no atendimento”, disse Rocha.
“Costumo dizer que se podemos sonhar, também podemos
tornar nossos sonhos realidade. Esses 30 anos são só o começo!”, disse Corrêa. “Vamos continuar fazendo história
no Vale do Paraíba, sempre prezando pela qualidade e com
foco em atender cada vez melhor nossos clientes.”
O projeto do novo prédio ficou a cargo do arquiteto Ricardo Veiga, especialista em projetos hospitalares. O hospital
ortopédico Orthoservice fica na av. Tívoli, 433, Vila Betânia, em São José dos Campos.

Antônio Carlos Corrêa, Marcelo
Merlotti e José Augusto Rocha,
do Grupo Orthoservice
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UMA MARCA

premiada e respeitada
Direção do Grupo Policlin investe em mais unidades na região

E

ste ano, Dr. Cyro Alves de Britto Filho, Dr. Aloísio
Oliveira Fernandes e Silvia Ettori Britto têm muito
o que comemorar. Nomes da área da saúde, eles são
sócios proprietários do Grupo Policlin, que tem se consolidado como o maior grupo de saúde da região da RM Vale.
Criado em 1973, o então hospital Policlin foi o primeiro
hospital privado da cidade de São José dos Campos. Hoje,
somam-se 26 unidades na região, incluindo hospitais, maternidades, centros médicos (MedCenter) e demais serviços.
O Grupo Policlin oferece o que há de melhor na área da
saúde, com investimentos em tecnologia internacional,
educação continuada (pós-graduação e treinamentos para
médicos e enfermeiros, entre outros profissionais da empresa, por meio do Ipep (Instituto Policlin de Ensino e Pesquisas).
São, ao todo, 43 anos de muito trabalho. E os diretores garantem: pretendem continuar mantendo seus esforços concentrados no Vale do Paraíba.

Investimentos. Segundo Britto, um projeto de médio
prazo pretende ampliar e modernizar ainda mais o hospital presente da avenida Nove de Julho, na região central de
São José. Os investimentos devem ainda se concentrar na
ampliação do Pronto Socorro Policlin São José, nas novas
instalações no Hospital e Maternidade Policlin Taubaté que
culminará em um aumento no número de leitos, UTI, Centro Diagnóstico e vagas no estacionamento, além da recém-inaugurada unidade do Policlin Saúde também em Taubaté.
Neste final de ano, foi inaugurado ainda o MedCenter Policlin, novo conceito de consultório médico com várias es-

Além dos investimentos em
infraestrutura na área da saúde,
o Policlin apoia ações sociais e
culturais pela cidade
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Dr. Cyro Alves de Britto Filho, Dr.
Aloísio Oliveira Fernandes e Silvia
Ettori Britto, do Grupo Policlin

pecialidades agregadas em um mesmo local. O empreendimento --de 504 metros quadrados--, foi projetado com
diversas salas para os diferentes tipos de atendimento e
recebe pacientes de diversos convênios e consultas particulares. A novidade traz como benefício a agilidade na marcação de consultas e a variedade de especialidades em um
mesmo local.
“Para 2017, pretendemos levar a Jacareí uma nova unidade
do Policlin Saúde, que será responsável pela comercialização do plano de saúde, tendo como parceira, as principais
empresas da cidade”, adiantou Silvia.
Social. Além dos investimentos em infraestrutura na área
da saúde, o Policlin apoia ações sociais e culturais pela cidade. “Apoiamos eventos realizados no parque Vicentina Aranha, em São José, e somos patrocinadores da OSSJC (Orquestra Sinfônica de São José dos Campos)”, afirmou Britto.
Segundo Fernandes, as expectativas para o ano novo são
excelentes. “Desejo que 2017 chegue com muita saúde nos
negócios, e que conquistemos mais uma vez, o prêmio de
Melhores do Ano”, concluiu.

ALTO PADRÃO E

qualidade
Construtora Tavares e Filho, após lançamento do prédio
comercial Hyde Park, iniciam as obras do edifício Mayfair Vila Adyanna

Fachada do Hyde Park,
no Jardim Aquarius
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Edifício Mayfair, na Vila Adyanna

A

proveitando o alto potencial que São José dos Campos oferece nas áreas de inovação, capital humano,
infraestrutura e mercado, a cidade ganhou novo empreendimento comercial de alto padrão neste último semestre.
Trata-se do Hyde Park, projeto da Construtora Tavares Filho,
cujo corpo diretivo, formado por executivos da Vinac Consórcios, é atuante há mais de 30 anos na região do Vale do Paraíba.
Localizado na av. Cassiano Ricardo, o local conta com salas diferenciadas, opções duplex e pé direito de até 3,5 metros. Há
opções de plantas para todos os segmentos de negócio, com
metragens de 38 a 191 metros quadrados, ainda com a possibilidade de unificação das unidades ou ocupação de um andar
completa, que chega a 756 metros quadrados.
Seguindo a tendência do chamado “sensitive design”, o empreendimento conta ainda com itens de alta tecnologia, como
elevadores privativos com acesso via biometria, fachada com
vidro de alto desempenho (low E) e de grande eficiência energética, sistemas de segurança nível A e áreas comuns climatizadas, com sonorização ambiente e wi-fi.
Um auditório com 220 lugares, isolado acusticamente, e uma
sala de reunião equipada para uso comum estão no projeto.
No andar térreo são cinco opções de lojas, que vão de 150m² a
1000m², e área comercial para restaurante de 614m² no segundo piso com projeto paisagístico. Todas com estacionamento
para clientes.
A maior loja do empreendimento, aliás, foi inaugurada em
novembro. Trata-se da rede Sítio Verde, do empresário Heitor
Mitsuo Yokota, que oferece um conceito diferente de hortifruti.
Morar bem. O último lançamento realizado pela construtora foi o edifício residencial Mayfair Vila Adyanna. Situado na

rua Santa Clara, entre os parques Vicentina Aranha e Santos
Dumont, o projeto valoriza o conceito “walkability” e segue a
tendência de um espaço urbano mais sustentável e integrado.
Nele, o apartamento terá metragem de 83,9 m², dois dormitórios (uma suíte com closet), duas vagas de garagem, hobby box
individual e varanda gourmet integrada à cozinha e ao living.
O edifício oferecerá ainda uma área de lazer equipada e mobiliada com academia, brinquedoteca, piscina, solarium, cozinha gourmet, churrasqueira e dois salões de festas moduláveis.
Todas as áreas comuns, inclusive estacionamento, terão iluminação led e torneiras automáticas; a área de lazer será entregue
com infraestrutura pronta para wi-fi; os elevadores serão do
modelo “drive regenerativo”, que economiza até 40% de energia, e a guarita terá vidros blindados.
Vale destacar que as unidades possuirão varanda técnica para
ar condicionado, com estrutura pronta para instalação nos
quartos e sala e será oferecido sistema de automação que contará com maçaneta biométrica e possibilidade de aspiração
central, uma tecnologia de limpeza à vácuo, que promove a
eliminação de 90% dos ácaros e germes dos ambientes.
“A Tavares Filho colabora para o aquecimento imobiliário
da região e continuará investindo em empreendimentos diferenciados de alta qualidade que encantem e surpreendam
seus clientes. O Hyde Park é exemplo desse investimento
e o edifício Mayfair, que inicia suas obras em fevereiro de
2017, também reúne características que tornam o projeto
amplamente atrativo para quem deseja investir no imóvel
próprio”, afirmou Gabriela Librantz Tavares, sócia fundadora da construtora.
Para mais informações sobre os empreendimentos, acesse:
www.tavaresfilho.com.br.
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alta tecnologia

Clínica Klimm oferece em São José o que há de mais moderno na área odontológica,
permitindo maior previsibilidade no tratamento e conforto ao paciente

Dr. Márcio Carrera, Dra. Juliana Ruza e Dr. Jonas Martins, proprietários da clínica

P

lanejamento é a palavra-chave na Klimm Odontologia Digital, de São José dos Campos. Em busca de um
tratamento mais rápido e eficaz voltado para quem
não tem tempo no dia a dia, a clínica oferece ao paciente o
que há de mais moderno na área odontológica desde 2003.
Com mais de 6 mil pacientes atendidos, a Klimm é pioneira
em tecnologia digital e oferece tratamentos que podem ser
realizados em apenas um dia. “Nós tentamos agregar tudo
o que existe de mais moderno para facilitar o tratamento
e deixá-lo mais previsível”, afirmou o dentista Dr. Márcio
Carrera, sócio-proprietário da clínica.
O tratamento que antes levava meses para ser concluído e
exigia várias idas ao consultório, atualmente pode ser realizado em uma sessão de duas horas. Destaque para o scanner intraoral que substituiu a tradicional moldagem e para
a anestesia computadorizada que eliminou a dor da injeção.
Outra inovação é o uso do raio-X digital, que é muito mais
preciso, ecologicamente correto e ainda facilita a comunicação com o paciente.
“A integração de todas essas tecnologias nos possibilita ir além
do básico e oferecer tratamentos com perfeição estética que
melhoram a autoestima dos nossos pacientes”, disse a Dra.
Paula Juliana Ruza, também sócia-proprietária da clínica.
A Klimm dispõe do Digital Smile Design, software que permite ao paciente visualizar como será o resultado do seu
sorriso antes de ser realizado o tratamento com a colocação
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das lentes de porcelana. “Vivemos na Era Digital. Fabricar
restaurações no CAD/CAM com formas e texturas naturais
baseadas em um projeto Virtual 3D guiado pela face já é
uma realidade. Esta técnica garante previsibilidade clínica,
onde o que foi planejado pode ser executado de maneira
precisa”, ressaltou o Dr. Jonas Martins, que completa o trio
de sócios da Klimm.
Outra inovação oferecida é a cirurgia guiada por computador. Essa tecnologia combina modelo digital e tomografia
computadorizada, permitindo a realização de cirurgias de
implante com precisão micrométrica. Na visão do Dr. Márcio, “os procedimentos são até setenta por cento mais rápidos e geram significativa redução de trauma, minimizando
dor e inchaço. Além disso, os cortes desnecessários na gengiva são eliminados, fazendo com o que a recuperação do
paciente no pós-operatório seja mais rápida”.
Para maior conforto e privacidade dos seus pacientes, a
Klimm Odontologia ainda disponibiliza uma sala VIP para
aquelas pessoas que acabaram de passar por procedimento
cirúrgico ou que aguardam a finalização e personalização
de uma faceta ou peça de porcelana no laboratório próprio
da clínica.
Sempre atenta às inovações da odontologia, a equipe
Klimm promete mais novidades em 2017 para se manter
em destaque. A Klimm Odontologia fica na Avenida Andrômeda, 2.120.

Marcelo Moura,
sócio-proprietário da clínica

POR MAIS

qualidade de vida
Vale Infusões: excelência na realização de terapia infusional na região

P

ioneira em terapia infusional no Vale do Paraíba, a
Vale Infusões, em São José dos Campos, é sinônimo
de alívio a todos aqueles que sofrem de artrite reumatoide, psoriática, osteoporose, doença de Crohn, doenças de
pele, entre outros males.
Ainda pouco conhecida pelo público, a chamada terapia
infusional é a inserção de medicamentos imunobiológico
de forma subcutânea, intramuscular ou endovenosas, com
o objetivo de ajudar o corpo a combater uma inflamação
crônica e restabelecer a ordem.
“Por vezes, o nosso sistema imunológico, que tem a função
de defender o corpo de doenças externas, causadas por vírus
e bactérias, por exemplo, ataca e destrói o tecido saudável por
engano. É o que chamamos de desordem imunológica, o corpo começa se auto atacar. Então, é preciso usar medicamentos
de alta especificidade que atuarão como uma espécie de falso
exército inimigo, para ajudar o organismo a se recuperar”, explicou Marcelo Moura, sócio-proprietário da clínica.
Estas são, em sua maioria, doenças sem cura, que exigem tratamento constante. Segundo Moura, 5% da população do país
tem alguma doença do tipo. Assim, cerca de 50 mil pessoas
apenas no Vale do Paraíba são portadoras dessas doenças e um
terço deles, entre 15 e 17 mil, terá de tomar medicação.
“No entanto, vemos que apenas 600, 700 pessoas fazem tratamento via SUS. Então, acho que falta conhecimento para
a população”, afirmou Moura. “Elas precisam saber que
não precisam ficar em casa sofrendo e só ir procurar ajuda
quando pararem de andar, ficarem com as mãos travadas ou
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quando perderem parte do intestino, que é o que acontece
em muitos casos. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o
prognóstico da vida do paciente”, continua.
Há três meses, de olho na carência de diagnósticos precisos
na região e nos pacientes sem o apoio dos serviços oferecidos na cidade, a Vale Infusões criou seu setor de ambulatório.
“Hoje temos seis gastroenterologista, um dermatologista, um
neurologista e cinco reumatologistas”, contou Moura. “Recebemos ainda pacientes de outros médicos da cidade e do
próprio SUS”.
A clínica conta com 200 metros quadrados, dois consultórios, setor de enfermagem e a central de infusões tem capacidade para atender até 1.000 pacientes por mês. “Damos
um tratamento humano. Um médico acompanha o procedimento. Há televisão para que o paciente possa assistir
durante a infusão, oferecemos lanches, há wi-fi se ele quiser
acessar a internet”, disse o empresário.
A agenda é flexível, uma vez que a clínica fica aberta das 8h às
20h. “Controlamos ainda o ciclo do medicamento, que pode
ser semanal, quinzenal, mensal, até semestral. Não deixamos
o paciente esquecer-se de sua infusão. E, no pós sessão, ainda
ligamos a ele para saber se houve alguma reação, dúvida. O
acompanhamos de perto”, afirmou.
Além de Moura, a clínica conta com mais três sócios, o reumatologista Sergio Bontempi Lanzotti, a médica Raquel de Souza,
e a empresária May Ganme Cividanes. A Vale Infusão fica na
av. São João, 2.375, sala 2006, no Jardim Colinas, em São José
dos Campos. Informações: www.valeinfusoes.com.br.

concentração
CRIATIVIDADE, PERSISTÊNCIA E

Super Geeks, em São José, ensina programação e robótica de forma lúdica às crianças

Tiago Ferreira, proprietário da SuperGeeks e o instrutor Alan Silva

E

nsinar programação e robótica para crianças é possível. Que o diga a direção da Super Geeks, primeira escola do gênero voltada para os baixinhos, com
unidade estabelecida em São José dos Campos.
A proposta vem de encontro a um movimento mundial
para divulgar e tornar o ensino da programação de computadores algo mais simples e divertido. Até por isso, as ferramentas desenvolvidas para este conteúdo contam com uma
interface intuitiva.
“Nossa metodologia conta com um modelo de aulas bem
lúdicas utilizando os games como ferramenta de aprendizado”, afirmou Tiago Ferreira, sócio proprietário da unidade
joseense. “O próprio ambiente de sala é gamificado, ou seja,
utilizamos elementos comuns em games para proporcionar
um maior engajamento dos alunos”.
A Super Geeks nasceu em 2012, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, com o casal Marco Giroto e Vanessa Ban. Ele havia aprendido a programar aos 12 anos e desde então nunca largou a área da tecnologia. Ela, professora
por formação, possui ampla experiência em lecionar para
crianças e adolescentes. Unindo os conhecimentos, e após
muita pesquisa tanto nos EUA quanto no Brasil, o casal resolveu apostar no projeto cujos cursos e sua metodologia de
ensino são inéditos no país.
“Acompanho o projeto desde o nascimento da empresa. E,
na mesma época, eu já mantinha o desejo de ensinar programação para crianças. Depois, de alguns anos conheci os
outros dois sócios da empresa, Marcelo Guenka e Marcelo
Campos, que também estavam empolgados com a Super
Geek. Campos, aliás, levava seu filho toda semana para estudar na unidade da Vila Mariana”, contou Ferreira.
Benefícios. A unidade de São José conta com aproxima-
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damente 140 alunos com idade média de 10 anos. “Desenvolver um software ou um game envolve a organização
lógica de um número limitado de comandos para que o
computador execute algumas ações. Com isso, a criança
consegue trabalhar o raciocínio lógico”, explicou o empresário.
Entre os cursos estão Programação, Desenvolvimento de
Games, Robótica e Empreendedorismo Digital, sendo os
três primeiros com ênfase no idioma Inglês. “Ao longo do
curso, a criança consegue desenvolver habilidades, como a
resolução de problemas, a persistência, a criatividade, o empreendedorismo, o foco e a concentração, além de treinar o
seu inglês”, disse.
Ao final de cada fase, os alunos têm de realizar um projeto
de conclusão do curso.
A Super Geeks é voltada para crianças de 5 a 16 anos de
idade. São, ao todo, 20 unidades em todo o país. A de São
José dos Campos fica na av. Barão do Rio Branco, 515, Jardim Esplanada. Informações: http://sjc.supergeeks.com.br.

“Nossa metodologia
conta com um modelo
de aulas bem lúdicas
utilizando games
como ferramenta de
aprendizado”

EXPERIÊNCIA E

credibilidade
Estilus Ótica comemora 30 anos com loja conceito no Jardim Aquarius

João Bosco Auricchio e Marcos Silva, na Estilus Ótica

E

ntender o que o cliente precisa é o foco da Estilus
Ótica, empresa que completou, em 2016, 30 anos
de atividade. Atendimento personalizado, profissionais qualificados e credibilidade no mercado é a fórmula que a rede, fundada em São José dos Campos, tem
usado desde a sua inauguração, e que garantiu seu crescimento ainda que com a crise econômica atual.
A primeira loja nasceu na rua Vilaça, no número 264,
na época em que a via na região central era secundária e
pouco movimentada. “Estou no ramo da ótica desde 1973,
onde fui funcionário até 1987 e me especializei em lentes
de contato. Então, um colega me convidou para uma sociedade. Foi quando nasceu a Estilus Ótica”, afirmou João
Bosco Auricchio, que em 1988 comprou a parte de seu sócio, tornando-se único proprietário da casa.
A ótica foi a primeira especializada em lentes de contato
na cidade. “Montei uma equipe detentora de muito conhecimento. Aliás, nesse ramo é preciso ter junto ao cliente muita credibilidade e confiança”, disse Auricchio. De lá
para cá, a Estilus cresceu cada vez mais. Hoje, são quatro
lojas físicas: no Centro, São Dimas, dentro da ADC Embraer e Jardim Aquarius, além do e-commerce que atende
todo o país.
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Em constante atualização, duas das quatro lojas da rede
contam com o aparelho Visoffice 2 e Essilor, ambas voltadas ao mercado de lentes de contato.
“Agora em dezembro chegará o terceiro aparelho que irá
para a unidade do São Dimas”, revela o proprietário da
marca, cujo objetivo é atender clientes que desejam lentes
personalizadas.
A Estilus Ótica conta ainda com um laboratório de montagem próprio e totalmente automatizado com facetadoras e
lensometros digitais e furadeiras de alta precisão.
Investimento. Desde a construção da unidade no Jardim Aquarius, Auricchio ganhou novo sócio: Marcos Silva,
que foi por 25 anos funcionário da rede ótica. “Comecei no
ramo aos 16 anos, em 1986, e, na época, Auricchio era meu
gerente. Ao longo desse tempo, me formei economista e ótico. Sempre foquei na real necessidade dos clientes, pois sei
o quanto é difícil para o usuário de óculos, principalmente
em caso de altas dioptrias”, afirmou.
A nova loja é a primeira conceito do Vale, chamada Estilos
Select. No seu catálogo, produtos que até então não eram
encontrados na região a preços justos.
Mais informações, acesse: www.estilusotica.com.br.

AEA DE OLHO NO

futuro

Carlos Eduardo de Vilhena Paiva,
presidente da instituição

N

do país

Associação de Engenheiros e Arquitetos trabalha
na valorização e capacitação de seus profissionais

o último mês de novembro, a Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos, recebeu o título de Utilidade Pública para o Sistema,
concedido pelo Confea (Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia). Trata-se do reconhecimento do poder público
de que a AEA segue em consonância com o seu objetivo
social. O título permite a inscrição em editais públicos e,
com ele, a instituição joseense passa a fazer parte da história
da engenharia brasileira.
Fundada em agosto de 1958, a Associação de São
José nasceu com o objetivo de incentivar o desenvolvimento profissional de seus associados por meio da
valorização e capacitação, além de dar visibilidade aos
profissionais de engenharia, arquitetura e urbanismo,
inserindo-os na discussão das questões públicas e na
defesa da sociedade.
“Assumi o compromisso de fortalecer a atuação da entidade desenvolvendo benefícios que valorizam a classe
e que contribuem com o seu crescimento profissional.
Hoje, somos referência na representatividade de engenheiros, arquitetos e urbanistas no país. E, por meio da
participação em diversos conselhos, grupos de trabalhos, comissões e entidades podemos contribuir e ter
influência tanto nas esferas municipais, como regionais
e nacionais”, afirmou Carlos Eduardo de Vilhena Paiva,
presidente da instituição.
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Momento. Com foco no crescimento do país, foi criado em
2015 o movimento “Engenharia Unida”, que envolve profissionais, sindicatos, conselhos, universidades e empresas, e
tem por objetivo apresentar saídas às dificuldades enfrentadas pelo Brasil na atualidade. A bandeira principal desse movimento é a retomada do desenvolvimento socioeconômico.
A iniciativa partiu da FNE (Federação Nacional dos Engenheiros), que foi traduzida na Carta de Campo Grande,
documento aprovado no encerramento do 9º Congresso
Nacional dos Engenheiros, em outubro de 2015.
“O país precisa se reorientar em direção à efetiva melhoria da vida dos brasileiros. E aprimorar de forma factível
e eficaz a vida de todos nós exige engenharia”, disse Paiva.
“Esta atua na recomposição e modernização de sua infraestrutura de apoio à produção e atendimento à vida das pessoas, com habitação, iluminação, redes de água e esgotos
e transporte, entre outros. É preciso indicar ao país como
produzir mais com menor desperdício e de que forma viabilizar a contínua expansão do acesso de todos aos frutos da
produção coletiva”.
Assim, se de um lado é preciso valorizar tais profissionais,
tal como faz a associação, de outro, há de se criar condições
de atratividade para que engenheiros, urbanistas e arquitetos consigam se dedicar às suas missões.
A Associação de Engenheiros e Arquitetos fica na av. Anchieta, 551, Jd. Esplanada. Informações: www.aeasjc.org.br.
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Marcelo Pinheiro, da NIPBR

SOLUÇÕES EM

telecomunicação
Grupo NIPBR pretende para o próximo ano expandir sua área de cobertura

F

oi quando percebeu que havia uma carência de
empresas de telecomunicações no segmento corporativo com foco regional é que Marcelo Pinheiro decidiu investir na área. Assim nasceu a NipBr, em
2002, antes com o nome NipCable, uma operadora de
Telecom e provedora de serviços de internet. Em 2010,
com o crescimento do grupo e a ampliação dos serviços oferecidos, após a integração de cabeamento óptico
e telefonia digital, tornou-se NipBr, se consolidando no
mercado como uma das principais empresas de soluções
em telecomunicações da região.
Atualmente, com o objetivo de oferecer ao mercado corporativo meios de comunicações mais ágeis, seguros e
eficientes, com soluções integradas, a fim de aproximar
as distâncias entre empresas e clientes, o grupo conta
com o apoio de 50 colaboradores e oferece a segurança e
a garantia na execução de serviços regulamentados pela
Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), visto
que detém a outorga concedida pelo órgão para atuar em
âmbito nacional.
Sua área de abrangência estende-se de Itaquaquecetuba
a Guaratinguetá, passando por Santa Isabel e Mogi das
Cruzes. Com uma moderna rede que opera de forma digital através de interconexões ópticas e de micro-ondas.
A empresa interliga as cidades do Vale do Paraíba, en-
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troncando-se com os principais “backbones” nacionais e
internacionais e proporcionando velocidade de conexão,
confiabilidade, alta disponibilidade a seus clientes.
De olho na segurança de sua equipe, a empresa oferece aos
seus técnicos treinamentos de qualificação. Todos estão de
acordo com a NR-10 e NR-35 – Normas Regulamentadora
de Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade e
Trabalho em Altura. “Sempre valorizamos a nossa equipe,
deixando os nossos funcionários atualizados quanto às normas de segurança”, destaca Marcelo Pinheiro.
Novo ano. Para 2017, o grupo pretende ampliar seu mercado de atuação, tornando-se um referencial de excelência
em seu segmento. E, para o próximo ano, prevê um projeto
de expansão da sua área de cobertura. Para que isto aconteça, a perspectiva é pelo menos dobrar o quadro técnico
existente hoje, bem como ampliar a infraestrutura atual
para o atendimento. O objetivo é atingir a marca de aproximadamente 1.000 clientes corporativos.
E, ainda com foco no futuro, os sócios da NipBr já miram
no mercado de TV por assinatura para o segmento residencial e o mercado corporativo. “Em 2017 investiremos
pesado na inserção da marca no mercado residencial, com
produtos diferenciados. Uma vez que identificamos forte
carência na região”, enfatiza Marcelo Pinheiro.

automóveis
PAIXÃO POR

Dispemec comemora quase 30 anos como uma
das mais representativas lojas de autopeças do país

A

pós dez anos de carreira em uma grande multinacional atacadista na capital paulista, Celso Caires,
decidiu que era hora de mudar de vida. De imediato
comprou um mercadinho em Monte Castelo, interior de São
Paulo, onde viveu com a família por cinco anos. Até que no
início de 1988, convidado por um parente para ser sócio administrador de uma loja de autopeças se encontrou.
Apesar de este não ser seu ramo, a proposta era tentadora: um bom
negócio em uma cidade promissora, São José dos Campos. Convenceu então a esposa de que era hora de novos desafios e com o
aval de Dona Marilisa chegou à cidade em 1988, mesmo ano da
fundação da Dispemec, hoje, uma das mais representativas lojas
de autopeças do país.
“Nossa única experiência com carro era o Zé do Caixão, um fusca
de quatro portas branco de 1970”, ri Caires. “Ele vivia quebrando e
sempre estava no mecânico. Mas era nossa paixão. Tínhamos um
carinho todo especial por ele”.
A chegada a São José trouxe inúmeros desafios. E em 1989, Celso
Caires Júnior, na época com 14 anos de idade, começou a ajudar
o pai. E, em decorrência de um problema de saúde de um dos
sócios, a sociedade se desfez, deixando a Dispemec Autopeças
sob os cuidados do pai e do filho.
Em 1995, Caires usou todo o conhecimento adquirido ao longo de
sua carreira administrativa para fazer o negócio familiar decolar. Foi
criado uniforme para os funcionários, mudou a fachada. E a casa
passou a ser conhecida como o lugar onde mecânicos e consumidores finais encontram tudo o que precisam.
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Com duas unidades, além de um e-commerce, atualmente a empresa emprega mais de 110 funcionários. São mais de 15 mil itens, entre
peças e acessórios, disponíveis.
Conhecimento. De olho na formação de seus colaboradores, a
Dispemec trabalha com o programa Jovem Aprendiz e conta com
o Programa de Capacitação Profissional Continuada. “Por meio
de ciclos contínuos de treinamento, os colaboradores mantém um
importante vínculo com conhecimentos técnicos, mercadológicos e
práticos relacionados ao universo automotivo”, disse o empresário.
Entre os cursos e palestras ministrado por profissionais e fornecedores estão temas como mecânica geral, novas tecnologias,
lançamentos e tendências do mercado. “Com os nossos funcionários preparados, garantimos uma compra segura para o consumidor”, afirmou Caires, que atua também nas redes sociais.
Com quase 25 mil inscritos no canal “Mecânica Fácil” no YouTube
e 10 mil seguidores no Facebook, a Dispemec possui participação
ativa nas web, incluindo seu blog. “Os vídeos são um sucesso e apresentam resenhas, dicas técnicas e produtos apresentados por profissionais da área. Entre eles, Hélio Henrique da Silva, o Helinho, que
passa toda sua experiência para os internautas”.
A empresa conta ainda com ações sociais promovidas ao longo de
todo ano, como o Natal Solidário, que tem ajudado diversas instituições. Entre elas, o Casa de Repouso Vó Laura e Associação Ágape.
A matriz da Dispemec fica na rua Paraibuna, 640, no Jardim São
Dimas, com uma unidade na av. Juscelino Kubitschek, 8.024, na Vila
Industrial. Informações: www.dispemec.com.br.

TECNOLOGIA

a serviço do consumidor
Grupo Oscar Calçados aposta na plataforma Omnichannel para o seu e-commerce

D

e olho nas tendências do mercado do varejo no
exterior, o grupo Oscar Calçados, maior rede calçadista do Vale do Paraíba e Alto do Tietê, está
aderindo a uma iniciativa tecnológica dos mercados norte-americanos e europeus, o chamado Omnichannel (ou
Multicanal), plataforma onde o cliente conhece o produto
na internet e compra na loja física, ou vice-versa.
A iniciativa digital tem como objetivo oferecer mais um canal para o cliente efetuar suas compras, permitindo a interação dele com o produto e ampliando assim as possibilidades que ele terá com a marca. Nele, é possível que o usuário
escolha um produto no e-commerce e peça para que ele seja
entregue em uma filial física. A ação, que agradou os consumidores, elimina os custos com o frete.
“Hoje, o nosso cliente pode comprar em diversos canais,
no momento que for mais conveniente e prático para ele,
e cruzar compras em ambientes físicos e virtuais”, explica
Fábio Paiva, gerente de marketing do grupo. “O intuito
do Omnichannel é atender às necessidades de compra do
consumidor e suas preferências, ajudarmos a entender as
necessidades dos nossos clientes e tornar a experiência de
consumo mais estimulante ”, destacou.
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Projetos. Há 30 anos no mercado, o grupo Oscar Calçados nasceu a partir da iniciativa de José Oscar Constantino, engenheiro mecânico de formação, e que criou a então
pequena empresa familiar em 1982. Hoje, a rede agrega
mais de 70 lojas, como Jô Calçados, Oscar Tênis, Scarlen,
Constantino e Stock Show, além de ter uma forte atuação
em franchising com as bandeiras Arezzo, Adidas, Schutz e
Victor Hugo.
Empreendedor nato, Oscar é ainda um dos maiores eventos
de moda do país –única do país voltada para o setor calçadista--, o Oscar Fashion Days, que possui entrada gratuita
para o público e visa a democratização da moda.
São dele também o Circuito Oscar Running Adidas, corrida que já se consolidou como uma das mais tradicionais provas da região, e o projeto Recicalce, instituição
sem fins lucrativos que, há 4 anos, contribui com a sustentabilidade retirando do meio ambiente o calçado usado e proporciona a inserção da pessoa com deficiência
no mercado de trabalho.
São, atualmente, cerca de 2.000 colaboradores e 500 mil
clientes fidelizados por meio do cartão Fest Club. Para conhecer as lojas da rede, acesse: www.oscarcalcados.com.br.

Carmen e seu pai, Epaminondas

Por uma sociedade justa
Com uma equipe de primeira, a Epaminondas Nogueira se divide
entre São Paulo, Mogi das Cruzes e São José dos Campos

Q

uando Epaminondas Nogueira, ainda jovem, percebeu que tudo ao redor funciona sob as leis, se
apaixonou pelo direito. De lá para cá, somam-se
mais de 50 anos de carreira dedicados a advocacia e três
escritórios, em Mogi das Cruzes, São Paulo e São José dos
Campos, que se dividem no atendimento ao público.
Nascido em Aracajú (SE), em 1941, filho de um funcionário da Receita Federal, Nogueira fez toda sua carreira
no Estado de São Paulo. “Meu pai se transferiu para a
Alfandega de Santos, em 1945, e naquela cidade fiz meus
estudos” contou ele que é graduado na Faculdade Católica
de Direito de Santos e tem especialização em Legislação
Social pela USP (Universidade de São Paulo).
Anos depois, como funcionário do Iapi (Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários) foi convidado a
se mudar para Mogi das Cruzes, onde montou seu escritório particular. Mas, a procura foi tanta, que logo Nogueira
teve de aumentar seu time de profissionais.
“A minha primeira expansão foi o escritório de São Paulo, já que é lá que estão os tribunais e o centro econômico e financeiro do Estado. Depois, tendo em vista o
surgimento de diversos casos do Vale do Paraíba, tive de
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escolher um local para me fixar na região, e optei por São
José”, contou ele, que se diz um apaixonado pela cidade.
“Foi amor desde o primeiro instante. Sou supersticioso, costumo dizer que olhei, não gostei, estou fora. Mas
quando gosto, é para sempre”.
Sociedade justa. Junto de Nogueira, trabalham suas
filhas, as também advogadas Carmen Cecília, graduada
pela PUC (Pontifícia Universidade Católica), de São Paulo, e Márcia Maria, da Faculdade de Direito Bandeirante.
“Nossa missão é a informação como o caminho para uma
sociedade mais justa. E, com base nessa ideia, procuramos
nos apresentar em vários canais de comunicação para podermos informar e oferecer atendimento jurídico a todos
os que precisam”, afirmou o advogado. “E, no campo do
direito, a informação tem de ser sempre completa e rápida
porque os direitos são susceptíveis de desaparecerem com
o tempo, ou seja, prescrevem, caducam”.
O escritório Epaminondas Nogueira Sociedade de Advogados atende casos trabalhistas, previdenciários, familiares e cíveis. Informações: www.epaminondasnogueira.
com.br ou pelo telefone (12) 3302-6028.

respeito ao paciente
DEDICAÇÃO, COMPETÊNCIA E

Com mais de 45 anos de história na odontologia, Kather Implant Center
oferece o que há de mais moderno em tratamento odontológico

E

ntre a profissão do pai, médico, e da mãe, dentista, foi a odontologia que fisgou Jorge Kather. E
foi em uma clínica familiar, trabalhando com sua
mãe, a odontopediatra Jane Kather, e com sua esposa, a
ortodontista Antonella Kather, que o dentista construiu
sua história em Taubaté em uma clínica reconhecida não
só pela competência nos atendimentos aos pacientes,
mas principalmente pelo respeito ao ser humano.
“A odontologia é uma profissão apaixonante. É muito prazeroso poder ajudar as pessoas a ter um sorriso mais bonito e harmônico, tirar a dor de um paciente. E, quando
você ama o que faz, tudo fica ainda mais fácil”, afirmou o
dentista, que mais realiza tratamento com implantes em
Taubaté e foi indicado pelo Conselho Regional de Odontologia a ser delegado do CRO na cidade.
Na agenda da clínica, pacientes de todo o país e alguns do
exterior. “Tudo começou em um lugar pequeno e, aos poucos foi crescendo. Hoje, atendemos todas as especialidades
da odontologia, inclusive a implantodontia, área em que
atuo desde 2001, e que vem crescendo”, afirmou Kather, que
foi professor na Unitau (Universidade de Taubaté).

Pioneirismo. Desde 2002, de olho no medo e na preocupação dos pacientes que precisam de tratamento especializado, entre os destaques da clínica estão tratamentos que
envolvam cirurgia com sedação.
“Induzido a dormir por meio de um medicamento seguro
e autorizado, o paciente ao acordar não se lembra da cirurgia pelo qual passou. Assim, é mais tranquilo, menos
traumático. E, ao longo de todo o procedimento, fazemos
o monitoramento do paciente”, explicou.
A clínica foi pioneira ainda no uso da técnica de enxerto com biomaterial, oferecida há quase quatro anos aos
pacientes. “Trata-se de um material derivado do sangue e rico em fatores de crescimento capazes de transformar células-tronco do adulto em células específicas
para a formação de ossos ou gengiva”, disse o dentista. “Essa técnica acelera o tempo de cicatrização do
paciente, bem como torna a cirurgia menos invasiva,
tornando o tratamento mais simples, barato, rápido e
menos traumático”.
A Kather Implant Center fica na rua eng. Fernando de
Matos, 125, Centro, Taubaté.

A clínica foi pioneira
no uso da técnica de
enxerto com biomaterial,
oferecida há quase
quatro anos aos
pacientes
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O implantodontista Jorge Kather

Margareth Macedo de Morais,
proprietária do Grilo Falante

Formação infantil
Escola Grilo Falante atua na primeira infância,
seu objetivo é formar pessoas conscientes

A

psicopedagoga Margareth Macedo de Morais é a
prova de que se cada um fizer a sua parte, poderemos construir uma sociedade melhor. Atuando na
área da educação há 40 anos, seu grande desejo era construir um centro de educação e formação infantil que tivesse
como base princípios éticos e morais. E assim nasceu, em
2006, a escola infantil Grilo Falante.
Com o nome inspirado em um personagem do desenho
“Pinóquio”, clássico da Disney, a escola age como o inseto,
que atua na “consciência boa” do boneco de madeira.
“Meu ideal é formar seres humanos conscientes, com
senso crítico, visão de mundo e capazes de transformar e
edificar uma sociedade melhor e mais justa”, afirmou Margareth. “E, acredito que a prosperidade da instituição é o
reflexo de um trabalho consciente e responsável, executado com muito amor e, principalmente, pela formação de
uma equipe preparada”.
Atentos à primeira infância, do zero aos cinco anos de idade, etapa em que a criança está mais receptiva aos estímulos
oferecidos pelo ambiente em que está inserida, a escola se
preocupa em oferecer uma rotina de atividades curriculares
e complementares, de forma a despertar o interesse dos pequenos acerca de conteúdos atuais que conectam o conhecimento dentro e fora do ambiente escolar.
Para isso, a escola utiliza uma linha de metodologias de
aprendizagem mistas: no construtivismo, a criança constrói
seu conhecimento junto dos educadores, amigos e familiares; o sociointeracionismo preocupa-se com a interação da
criança com o meio; e a pedagogia de projetos trabalha a
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interdisciplinaridade.
“A solidariedade, a responsabilidade e o comprometimento
são valores e virtudes trabalhados diariamente em todas as
turmas. É desde pequeno que os princípios mais importantes precisam ser estimulados”, explicou Margareth. “Dentro
do projeto Solidariedade que desenvolvemos, realizamos
ações em parceria com as famílias, como ‘Páscoa Solidária’,
‘Campanha do Agasalho’ e ‘Campanha do Brinquedo’”.
Estrutura. Com duas unidades em São José dos Campos, a Grilo Falante possui uma estrutura arquitetônica
planejada para uma escola infantil, com ambientes seguros,
adequados e acolhedores.
No banheiro, por exemplo, os vasos sanitários são infantis e
as pias têm a altura adequada ao tamanho das crianças. As
salas de atividades também possuem mobiliários de tamanhos proporcionais e os materiais pedagógicos são diferenciados para cada faixa etária.
Na parte externa, quadra e playground também têm as dimensões adequadas, tudo pensado de forma a trabalhar a
socialização dos pequenos.
“Quando a educação é embasada na ética e moral, as crianças incorporam conceitos e comportamentos, se tornando
mais sociáveis, tolerantes, honestas e justas com os seus
semelhantes. São crianças que questionam, compartilham,
justificam e elaboram soluções”, afirmou a diretora.
As unidades da Grilo Falante ficam na av. Barão do Rio
Branco, 78, Jardim Esplanada; e na rua Santa Elza, 218, Vila
Adyanna. Informações: www.escolagrilofalante.com.br.

morar bem
DA ARTE DE

Preocupado com os detalhes de cada projeto, Gustavo Martins é um dos mais
requisitados arquitetos do Vale do Paraíba

D

esde a infância, a arquitetura e o design estiveram
presentes na vida de Gustavo Martins. Sempre
muito observador e com senso estético e crítico
bastante apurado, a vocação pela área surgiu de forma natural. Tanto que, antes mesmo de ingressar na universidade,
desenvolveu o projeto da casa de sua família.
Hoje, profissional há 14 anos, Martins é um dos arquitetos mais requisitados do Vale do Paraíba. Preocupado com
os detalhes, ele tornou-se um especialista em arquitetura
de interiores. Sua marca registrada: tons terrosos e cinzas,
combinação que “proporciona aconchego e sofisticação ao
ambiente”, em suas palavras.
“Como sempre fui muito preocupado com os detalhes,
efeitos de iluminação e todos os elementos que iriam compor meus projetos, foi inevitável me envolver com arquitetura de interiores, que acabou se tornando o meu ponto
forte”, contou o arquiteto.
Seu escritório trabalha com o conceito de “morar bem”.
“Mostro ao cliente o diferencial em ter um projeto que personalizado para ele e a sua família. Fazemos com que ele
perceba nos detalhes o cuidado que tivemos em atender as
suas necessidades”, afirmou o arquiteto que dá vida a verdadeiros sonhos.
“Eu converso muito com os meus clientes. E, nesse momento que obtenho informações primordiais para o desenvolvimento do projeto, tudo é relevante, me faz participar um
pouco da vida deles e criar em função dessas informações”,
continua.
Inspiração. O estilo de vida de Martins e as suas experiências pessoais sempre foram sua fonte de inspiração. “Estou sempre em busca de novos conteúdos e repertórios, e as
viagens sempre agregam muito nesse sentido”, disse ele, que
constantemente encara a ponte aérea.
Destacar um só projeto dentre os já realizados pelo arquiteto é uma difícil missão. “Envolvo-me totalmente no processo de criação de todos. Sempre é um novo desafio”, disse.
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O arquiteto Gustavo Martins

“Um projeto que foi muito interessante, foi o de um prédio
comercial, o Hyde Park, em São Jose dos Campos, onde utilizei todos os conceitos de arquitetura residencial, buscando
um proposta mais acolhedora e diferenciada”.
O novo desafio do escritório é uma franquia de chocolates
gourmet e o desenvolvimento de uma identidade para um
produto. Haja ansiedade para vê-los prontos.
O escritório Gustavo Martins Arquitetura & Interiores está
localizado na travessa Santa Inês, 176, Vila Ema, em São
José dos Campos.

UM SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA

idosos em São José
Vida Priori, um espaço exclusivamente planejado para atender a Terceira Idade

A

pós uma vida ativa e independente, o idoso se vê
em uma nova fase de sua vida em que diferentes
motivos podem levá-lo a se isolar da sociedade ou
precisar de companhia constante. Por outro lado, a família
que, por sua vez, não encontra em sua rotina o tempo necessário para atender às necessidades emocionais e físicas
desse idoso e, ao mesmo tempo, oferece resistência para
deixá-lo apenas aos cuidados de um cuidador ou colocá-lo
em uma instituição de longa permanência.
Diante desse cenário, e em busca de alternativas para esse
público, a engenheira Fabiane Sakata, junto com a sua sócia Aline Sakata, decidiu criar, em São José dos Campos, o
Vida Priori - Espaço Dia, uma casa especialmente planejada
e adaptada para os idosos passarem o dia.
“O idoso é um indivíduo dotado de história, valores, desejos
e opiniões. Por isso acreditamos na importância de que sua
autonomia e individualidade sejam preservadas e fazemos
questão de desmistificar o conceito de creche para idosos.
Nosso foco está em estimular nossos clientes, preservando
sua independência”, explicou Fabiane.
Melhor Idade. No entanto, engana quem pensa que há
espaço apenas para trabalhos artesanais e chazinhos. A
nova proposta inclui dança, oficinas de tecnologia, massagem, musicoterapia, passeios, além de atividades lúdicas,
motoras e cognitivas. Diferente de um asilo, o desejo das
sócias é transformar e ressignificar um momento singular
na vida das pessoas.
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“Queremos que os nossos clientes se sintam estimulados a
trocar suas experiências, motivados a aprender algo novo
a cada dia. Com a nossa proposta, cuidamos dele durante
o dia, e mantemos os vínculos familiares tão importantes
para o idoso, já que, ao final da tarde, ele retorna para a sua
própria casa.”, disse.
O local, que começa a operar em janeiro, funcionará sob
a supervisão da enfermeira especializada em gerontologia
Tizuko Sakata. O espaço conta ainda com a experiência de
uma equipe interdisciplinar formada por cuidadores, fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga, terapeuta ocupacional,
assistente social e musicoterapeuta, entre outros profissionais.
Segundo Fabiane, o Vida Priori, mais do que cuidado com
o idoso, visa resgatar a valorização humana. “Em um país
que terá a sexta maior população de idosos do mundo até
2025, estar ambientado a esse conceito de envelhecimento
ativo desde cedo é positivo inclusive para que, no futuro, os
familiares saibam lidar melhor com o seu próprio processo
de envelhecimento”, ressaltou.
No mês de novembro, durante duas semanas, foram oferecidas atividades exclusivas gratuitas, entre palestras, bate-papos, oficinas para a família e o idoso. Novos eventos
estão planejados para os próximos dias.
O Vida Priori Espaço Dia está localizado na av. Barão do
Rio Branco, 400, no Jardim Esplanada e funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 18h30. Para mais informações acesse: www.vidapriori.com.br ou ligue para (12) 3911-4442.

ALIMENTOS

de primeira
San Genaro Massas inova este ano com
almoço por kilo, café gourmet, sorvete por
quilo e promete não parar por aí

O

ano de 2016 foi de crescimento para a San Genaro
Massas. Mesmo com a crise que assolou a economia do país, o restaurante encarou o desafio de trazer novidades aos clientes. A começar pela reforma da loja,
que ficou mais bonita e atraente; na sequência, foi incorporado a rotina o almoço por kilo, com direito a churrasco.
Ainda foi criado um setor de conveniência com produtos para as necessidades do dia a dia e diferenciados para
ocasiões especiais. “Para garantir a qualidade dos artigos,
fechamos parcerias com fornecedores de outros Estados e
importadores”, contou Lisângela Ninomia de Oliveira, proprietária da casa.
Nas prateleiras podem ser encontrados uma linha de iogurtes e queijos de leite de ovelha sem lactose do Rio Grande
do Sul, doces e biscoitos mineiros e até waffle holandês, que
tem feito sucesso entre os clientes. O espaço oferece também carta de vinhos com rótulos selecionados.
Fechando o combo de investimentos no ano, o público
ganhou ainda no espaço um café gourmet, resultado de
uma pequena produção familiar no sul de Minas Gerais.
“A produção é pequena e toda artesanal, do plantio a torra.
Os grãos são selecionados manualmente e a torra é feita no
fogão à lenha”, revelou ela. O resultado foi aprovado pelos
clientes: um expresso aromático, cremoso e livre do amargo
desagradável!
Cuidados. Fundada há 17 anos, inicialmente como uma
casa de massas, a San Genaro foi crescendo ao longo dos
anos incorporando cada vez mais produtos e serviços. “Minha história no restaurante começou em 2011, quando adquiri a casa em sociedade com meu marido. E ter me tornado empresária foi um grande desafio uma vez que eu não
tinha experiência em comércio. De repente me tornei RH,
marketing, compras, venda, SAC”, lembra Lisângela.
Hoje, cinco anos depois, a empresária comemora o sucesso
na empreitada. “Tenho muito a aprender ainda. Os desafios

“Somos bem chatos quando o
assunto é qualidade do produto.
Não basta ser saboroso, ele tem
de ser seguro para o consumo”
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A empresária Lisângela Ninomia de Oliveira

são muitos e se diversificam a cada dia. Mas fico contente
em olhar para trás e ver quanta coisa mudou na empresa
nesse tempo. Este ano, tivemos a felicidade de receber o certificado de ‘Melhor Casa de Massas da Cidade’, da Ecolista,
o que me faz ver que estamos no caminho certo”, continua.
A casa conta ainda com o certificado do programa de Alimento Seguro do Sebrae. “Somos bem chatos quando o assunto é qualidade do produto. Não basta ser saboroso, ele
tem de ser seguro para o consumo”, afirma Lisângela.
Para o verão, o espaço promete inovar ainda mais. Além do
tradicional açaí, uma estação de sorvetes por kilo promete cair no gosto popular. “Tenho um caderninho de ideias
novas, que surgem ao longo de passeios com a família, assistindo a filmes, ou mesmo de sugestões de clientes. Aos
poucos, eu e minha equipe vamos colocando em prática.
Ano que vem, virá mais surpresas”, finaliza.
A San Genaro Massas fica na av. Anchieta, 1.414, Jardim
Nova América, em São José dos Campos. Mais informações: http://sangenaromassas.com.br.

Muito além da língua inglesa
Icbeu vai além do ensino da língua e cultura norte-americana,
e abraça como meta formar cidadãos conscientes e responsáveis

“S

er o principal agente de integração das culturas
brasileira e norte-americana, além de referência
de excelência no ensino da língua inglesa”. Essas
são as missões do Icbeu (Instituto Cultural Brasil – Estados
Unidos), de São José dos Campos, definida há 36 anos. E,
ainda hoje, o instituto continua exercendo o papel proposto.
Aliás, com um plus: de olho nas mudanças e inovações de
um mundo globalizado, o instituto está constantemente revendo seus valores e princípios, assim, a sua direção assumiu
ainda o compromisso de formar cidadãos capazes de exercer
a sua cidadania de forma consciente e responsável.
“Nós acreditamos que a língua inglesa seja uma língua global, que permite que nossos alunos se integrem no contexto
mundial. Sendo assim, assumimos também a responsabilidade de desenvolver indivíduos capazes de exercer sua cidadania global de forma consciente e responsável”, afirmou a
orientadora acadêmica Luciana Barros.
Ao longo da formação, os alunos desenvolvem habilidades
relacionadas à reflexão crítica, o “critical thinking”, que os
ajudam não só na sua formação como cidadão como facilitam o processo de aprendizagem do inglês.
“Por isso apresentamos nosso conteúdo por através do que
é mundialmente conhecido como ‘Guided Discovery’, que
permite que o aluno ‘descubra’ e ‘vivencie’ as estruturas da
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língua utilizando ferramentas relacionadas à reflexão crítica,
como observação, dedução lógica, comparação, desenvolvimento de hipóteses plausíveis, relação do conhecimento
novo com o já existente e análise de estruturas apresentadas
em textos, listenings, vídeos e links, entre outros”, afirmou ela.
Aliás, a escolha dos materiais utilizados em salas de aula
sempre baseia-se na relevância dos assuntos. “Entendemos que temas globais como sustentabilidade, meio-ambiente, e diferenças culturais devam ser trabalhados
dentro das salas de aula, para que nossos alunos não só
aprendam a língua inglesa, mas também reflitam, desenvolvam opiniões e tomem consciência da importância de
terem uma postura responsável em relação aos assuntos
apresentados”, explicou a orientadora.
O professor tem, na verdade, o papel de facilitador do
processo de aprendizagem enquanto que os alunos são
os protagonistas (learner-centered classes). Dessa forma,
o Icbeu pretende mais oportunidades de participação e
engajamento por parte dos mesmos, o que permite um
aprendizado mais efetivo.
O instituto conta com duas unidades em São José: na
av Adhemar de Barros, 464, Jd. São Dimas, e na av. Rio
Branco, 1.097, no Jd. Esplanada. Mais informações:
www.icbeusjc.com.br

estética
MUITO ALÉM DE SIMPLES

Natalie Lucasech oferece saúde, bem-estar e beleza em sua clínica Lumière

P

rimeira biomédica da região a obter o título de especialista em estética, Natalie Lucasech comemora
o sucesso de sua clínica Lumière, em São José dos
Campos, cujo diferencial está na exclusividade de cada tratamento oferecido aos pacientes, o respeito a protocolos específicos e a garantia de resultados.
Com uma equipe composta por 13 profissionais, incluindo
três biomédicas, uma nutricionista, uma psicóloga, um fisioterapeuta e uma coach, o local oferece tratamentos para
as mais diversas funções estéticas, como acne, cicatrizes,
celulite, estrias, flacidez, gordura localizada, inchaço, man-
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A biomédica
Natalie Lucasech

chas, obesidade, olheiras, rejuvenescimento, remoção de
pelos e remoção de tatuagem.
“Possuímos uma equipe altamente capacitada e sempre
buscamos trazer inovações”, afirmou Natalie, que atua na
área há 12 anos. “Temos as mais altas tecnologias em estética, com modernos aparelhos para tratamento a laser, criolipólise, carboxiterapia, radiofrequência e ultrassom. E, no
âmbito facial, os destaques são peelings, aplicação de toxina
botulínica, preenchimentos injetáveis, mesolifting e inserção de fios de sustentação”.
Respeito ao paciente. Apaixonada pela profissão, Natalie fez questão de, antes de abrir a própria clínica, investir
em uma boa formação. “Hoje em dia tem muito amador
achando que sabe de estética, que visam o rendimento financeiro acima do bem-estar do paciente, o que é inaceitável para mim”, afirmou. “E, ao contrário deles, além de
eu ter me graduado no Nepuga, em São Paulo, estou em
constante atualização. Vou a vários congressos, faço cursos
e estou em constante estudo”, contou.
“A saúde estética é algo extremamente importante na atualidade e nada tem a ver com vaidade e futilidade. Quando
um paciente tem problemas para conseguir um emprego
porque sua autoestima está abalada em razão de uma macha em seu rosto, um profissional de biomedicina consegue
ajudá-lo a resolver isso. Ou seja, existe um benefício muito
mais profundo do que apenas estético”, afirma.
Desinibida e desenvolta em frente às câmeras, Natalie encontrou nas redes sociais uma forma de estar mais próxima
das pessoas. “Minha ideia é levar conhecimento para o público e mostrar quais tratamentos são possíveis. E encontrei
no Facebook e no Instagram a possibilidade de sanar dúvidas de pacientes com mais agilidade. E o retorno das pessoas foi ótimo, eles gostam muito das dicas que dou”, disse
ela que responde agora também via YouTube.
Hoje, seu canal conta com mais de 1.000 inscritos e mais
de 50 mil visualizações. “No Facebook ultrapassamos a
marca de 15 mil curtidas. É um trabalho gratificante!”,
disse a especialista.
Natalie acumula ainda no seu currículo os prêmios Magno
em Dermatologia e Top Absollut em Excelência Profissional, ambos de 2015. A clínica Lumière fica na rua Leonardo
Pinto da Cunha, 133, na Vila Adyanna. Mais informações:
3913-2863 e 3922-8651.

ENSINO DE

primeira
Colégio e Curso Objetivo Nove de Julho, de Taubaté,
marca presença no ranking das melhores escolas do país

E

ntre os 2,25% dos primeiros colocados em um total de 17 mil escolas avaliadas, o colégio e curso
Objetivo de Taubaté marcou presença no ranking
nacional das melhores escolas do país, segundo resultados
divulgados pelo Enem (Exame Nacional do Ensino Médio),
de 2015. Localizado na avenida Nove de Julho, 285, Centro
de Taubaté, a escola tem se tornado referência na região em
qualidade de ensino.
A média de aprovação nos vestibulares entre os alunos do
Ensino Médio e Pré-vestibular é de 95%. “Todo o Ensino
Médio é orientado desde o primeiro ano a participar de vestibulares para, não só desenvolver a parte pedagógica, mas
ganhar estrutura emocional”, afirmou Fernando Medeiros,
coordenador da unidade.
Além da matriz curricular, o Objetivo 9 de Julho oferece
ferramentas de suporte aos alunos. Entre elas, grupos de
estudos, plantões de dúvidas, aulas de reforço, cineaulas e
teste vocacional com pesquisa referente à área de interesse
(campos de atuação, médias salariais, e quais universidades
do país e do exterior oferecem o ensino desejado).
“Ainda no Ensino Médio, oferecemos aula de orientação
pedagógica justamente para trabalhar este lado humano
que envolve a parte emocional do estudante, como ansiedade, concentração, foco. Junto a estas atividades, há ain-
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da excursões, com visitas a museus, universidades, teatros
e palestras de orientação profissional com seus respectivos
profissionais”, disse Medeiros.
São cerca de 30 horas de atividade regular em sala, mais as
complementares, totalizando até 50 horas de estudo semanais.
Sucesso. Para o diretor responsável pela instituição, Izidro
Medeiros, o sucesso dos alunos do colégio e curso em grandes provas pode ser explicado pela união de uma cultura
organizacional da unidade com a força de vontade do estudante em buscar o seu sonho.
“Oferecemos os melhores professores, com um material
didático sempre atualizado para as necessidades do aluno.
Aqui a prioridade é dar a melhor base a ele e criar possibilidades de aprofundamento, que irão fazê-lo ganhar destaque
lá na frente, seja no Enem, nos grandes vestibulares nacionais ou na futura carreira profissional”, afirmou.
Além do Ensino Médio, o Objetivo 9 de Julho oferece cursos pré-vestibulares (anuais e semestrais), revisões e preparatórios específicos, como o curso 100% Medicina, para
quem visa entrar nas maiores e mais concorridas faculdades de medicina do Brasil.
Informações pelo site www.objetivo-taubate.com.br ou via
telefone: (12) 3633-5877.

Dedicação

integral

Sílvia Máximo comemora mais de 30 anos na
área jurídica abraçando novos desafios

Q

uando Silvia Máximo optou pelo Direito, nem de
longe imaginava que faria história. Em um ambiente, na época, absolutamente masculino, formou-se na área e tornou-se promotora de justiça. Longe
do estereótipo de sexo frágil, mas com toda a sensibilidade
feminina que lhe cabe, atuou junto da parte mais carente da
sociedade em prol de um mundo melhor e mais justo.
Receita de sucesso? “Dedicação integral”, crava a advogada,
que aprendeu essa lição dentro de casa observando seu pai
entre livros e processos, cumprindo uma rotina dividida
entre a casa e o fórum. “Dos meus quatro aos 15 anos de
idade, eu e minha família moramos em três cidades diferentes. Mas passei a entender que isso fazia parte da carreira
de um promotor de justiça, sempre muito bem recebido e
aguardado na cidade onde passaria a trabalhar”, disse.
Sem conhecer promotoras, juízas ou delegadas, Silvia decidiu seguir com seus planos: ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP (Universidade de
São Paulo) e, ao terminar o curso ingressou no Ministério
Público do Estado de São Paulo como promotora.
“Confesso que no começo não foi fácil. Era um universo
masculino, com poucas mulheres atuando na área jurídica.
Éramos, muitas vezes, algo de piadas de mau gosto e o preconceito em relação ao trabalho desempenhado era nítido”,
contou. “Lembro-me de quando assumi uma promotoria
em Campinas e passei a ser uma ‘novidade’ no fórum. Todos queriam saber minha trajetória, com eu tinha ‘chegado
até ali’”.
Então, Silvia tornou-se inspiração para muitas moças que
decidiram abraçar as carreiras jurídicas. “Hoje a situação é
diferente. O número de mulheres no Direito se iguala ao de
homens. Mas, nos cargos de direção ou nos órgãos superiores ainda somos minoria. O que significa que o caminho
não está totalmente asfaltado”.
São José dos Campos foi um marco na carreira de Silvia.
Foram oito anos a frente da Promotoria da Infância e da
Juventude, onde teve de ser mais forte do que nunca ao ter
contato direto com casos de abandono, abuso e agressões.
“Quando pensava que já tinha visto de tudo, aparecia um
caso novo que me levava a concluir que a maldade do ser
humano não tem mesmo limites”, lamenta. “Mas também
pude compartilhar de muitos momentos de alegria, com a
certeza da verdadeira distribuição da justiça”.

Mudanças. Em 2014, após mais de 30 anos de serviço público, Silvia resolveu que era hora de encarar novos desafios
e abraçou a advocacia. Inaugurou seu escritório, onde atua
na área cível, na companhia de sua filha, também advogada.
Imersa na “briga” pelo empoderamento feminino, Silvia
está a frente da Comissão da Mulher Advogada, da OAB
(Ordem dos Advogados do Brasil) de São José, até 2018. O
objetivo é promover a valorização da mulher na sociedade,
lutando contra todo tipo de violência e discriminação. “E,
com a mesma satisfação, assumi o Departamento de Promotores Aposentados do Vale do Paraíba da Associação
Paulista do Ministério Público para o biênio 2017/2018”,
disse.
Para o próximo ano, Silvia já planeja um grande evento para
o Dia Internacional das Mulheres, onde pretende reunir
nomes para discutir o empoderamento feminino.
“Espero que Deus continue me iluminando para levar
adiante todos esses planos e outros desafios que se apresentarem”.

arte
AMOR PELA

Vivien Anselmo comemora 23 anos de
carreira com novos projetos para 2017

A

paixonada desde muito cedo por arte, principalmente desenho, Vivien Anselmo não podia ter escolhido
na idade adulta profissão melhor do que arquitetura.
Aliás, a escolha da área que seguiria ao longo de sua vida foi aos
10 anos de idade.
“Na época participei de um concurso Nacional de Arte Infantil promovida pela extinta CTBC (Cia. Telefônica da Borda do
Campo), que depois se tornou Telesp. O tema era “o telefone”
e o meu desenho ficou em primeiro lugar”, conta ela. “Ganhei
uma viagem a Brasília e fui recebida pelo Ministro das Telecomunicações. Foi um marco na minha vida e isso certamente
me levou a escolher minha profissão”.
Graduada em Arquitetura e Urbanismo naquela que hoje é conhecida como Universidade de Guarulhos, onde teve o privilégio de ser aluna de um de seus fundadores - Eduardo Kneese
de Mello, um dos braços de Oscar Niemeyer (1907 - 2012) nos
projetos do Parque Ibirapuera (1951 - 1954), de São Paulo, e da
construção de Brasília (1956 - 1960).
“Hoje sou especializada em Construções Metálicas, pela ABCEM (Associação Brasileira de Construções Metálicas) e em
Conforto Ambiental e Conservação de Energia Elétrica em
Arquitetura, pela FAU (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo), da USP (Universidade de São Paulo)”, afirmou a profissional que ainda tem no currículo inúmeros congressos e cursos de pequena duração no exterior.

OS MELHORES DO ANO

66

Multifunção. “O foco do meu trabalho está em aliar o conforto ambiental das edificações com a estética e a funcionalidade. Tanto nos meus projetos arquitetônicos quanto nos de
arquitetura de interiores, preocupo-me em fazê-los de forma
que se tornem atemporais”, explicou Vivien.
Sua inspiração vem de suas participações em feiras nacionais
e internacionais de construção civil e decoração, como a Batimat, de Paris, na França; a Saloni del Mobili, de Milão, na Itália;
e a 100% Design, de Londres, na Inglaterra, entre outras.
“Um dos marcos da minha carreira foi em 2009, quando fui
convidada a participar da Casa Cor São Paulo. Na ocasião, fiz
um ambiente chamado Golf Lounge. Sempre tive clientes em
São Paulo, minha cidade natal, mas, depois dessa participação,
passei a realizar ainda mais trabalhos”, contou a especialista
que, além dos projetos arquitetônicos, é também apaixonada
por design de produto.
“Em cada projeto realizo essa outra faceta do meu trabalho. Já
desenhei luminárias, portas especiais, revestimentos e objetos
de decoração. Adoro design de objetos e móveis”, contou.
Para 2017, vem surpresa por aí. “Estou montando um novo escritório com nova proposta. Vem coisa boa por aí”, diz fazendo
mistério. O nome do escritório, logotipo e website estão sendo
reformulados pela agência campineira Noua – Comunicação
Criativa. O novo endereço será em um dos bairros mais nobres
de São José dos Campos, o Jardim Apolo.

escola
NOVO CONCEITO DE

Instituto Alpha Lumen oferece ensino de excelência voltado
a estudantes de altas habilidades e superdotação

F

undado pela física, astrônoma e educadora Nuricel
Villalonga Aguilera, o Instituto Alpha Lumen traz uma
proposta diferente de ensino a São José dos Campos.
Seu foco está em estudantes de altas habilidades e superdotação e seu objetivo é identificar, selecionar e estimular os alunos,
preparando-os para desenvolverem seus projetos de vida.
Sem fins lucrativos, a entidade oferece uma metodologia educacional, que estimula a autonomia, a curiosidade, criatividade
e o entusiasmo pelas novas descobertas, fazendo com que o
aluno busque oferecer o melhor de si mesmo. São trabalhados
conteúdos, competências cognitivas e socioemocionais.
Além das disciplinas curriculares, os estudantes do IAL devem
escolher semestralmente determinado número de créditos em
cada um dos núcleos não curriculares –Comum, Aprofundamento, Técnico e Complementar-- que compõem o instituto.
No Núcleo Comum, há as disciplinas optativas, e no Técnico, atividades teóricas e práticas, que inclui a participação
em competições, torneios, feiras de ciência e mostras, como
as de robótica e automação (Lego e Arduíno); linguagem de
programação (desenvolvimento de aplicativos e games e também segurança da informação); comunicação (cinema, TV e
design); biotecnologia e neurociências; esporte; artes; conexão
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global e empreendedorismo, por meio da Incubadora Jr. de
startups, e aulas de educação financeira e política.
Já o Núcleo Complementar, focado no desenvolvimento de
habilidades diversificadas, reúne atividades como teatro, música, judô, ioga, alemão, francês, japonês, mandarim e espanhol
(inglês é obrigatório e trabalhado com nivelamento até a certificação-TOEFL). Tem ainda aulas de desenho e oficinas variadas, como etiqueta internacional e inteligência emocional.
“O Núcleo de Aprofundamento prepara o aluno para as universidades internacionais-SAT (Scholastic Assessment Test),
com cursos de ‘Física de altas energias’, ‘Astrofísica’, ‘Neurociência’ e ‘Geopolítica’, entre outros. Esse núcleo trabalha o aprofundamento acadêmico na área de atuação a que o aprendiz se
propõe desenvolver”, explicou Nuricel.
“O IAL é uma escola que, a partir de um diálogo com os estudantes, delineia suas estratégias educacionais direcionando-as
as suas singularidades, respeitando seus ritmos e capacidades
individuais, abrindo oportunidades em todas as áreas para que
possam descobrir-se em cada uma delas”, continuou a fundadora da entidade.
Grande parte da equipe docente da instituição é formada por
pesquisadores, mestrandos e doutorandos de universidades de
ponta, que lecionam para 12 a 16 alunos por sala, no ensino
Fundamental, e 20 a 24 estudantes por turma, no Médio.
A metodologia de ensino desenvolvida pela educadora Nuricel
já possibilitou o ingresso de muitos jovens de São José nas melhores universidades, como ITA, USP, Unesp, Unifesp, IME e
Unicamp, além de Standford, Harvard, MIT, Hamshire College e Universidade Estatal de Belgorod – Russia.
Foco social. Os estudantes do instituto atuam também
como multiplicadores nos projetos de impacto social realizados pela entidade estabelecendo novos rumos às suas vidas e
a de seu entorno.
“A partir da participação nos projetos desenvolvidos junto à
comunidade, eles vão abrindo seus horizontes para ações e soluções criativas e de impacto social configurando-se como jovens lideranças éticas e transformadoras preparadas para fazer
a diferença no mundo”, disse a diretora.
O Instituto Alpha Lumen está localizado na rua Clóvis Beviláqua, 868, Jardim Esplanada, em São José dos Campos. Mais
informações: www.alphalumen.org.br.

segurança

LUXO, BEM ESTAR E

Paschoal Construtora oferece aos seus clientes sua vasta
experiência em parcelamento de solo e incorporação imobiliária

F

undada em 2003, a Paschoal Construtora carrega em
seu DNA os cuidados que toda empresa familiar tem
com os seus clientes. Seu sucesso decorre não só do foco
na satisfação de cada um deles, com objetivos voltados para o
bem estar e a segurança, mas também na busca incessante pelo
aprimoramento de técnicas usadas na construção civil.
Especialista em parcelamento de solo urbano (loteamento)
e incorporação imobiliária, a empresa tem uma genuína
preocupação com a preservação do meio ambiente e cumpre à risca todas as determinações da Cetesb (Companhia
de Tecnologia de Saneamento Ambiental), entre outros órgãos que fiscaliza o setor.
“Possuímos expertise na análise de viabilidade jurídica para a
aquisição de glebas de terras e desenvolvimento de projetos urbanísticos residenciais, comerciais e industriais. Uma vez que
temos vasta experiência junto aos órgãos da administração pública, tais como, prefeitura e os cartórios de registro de imóveis,
conseguimos de forma rápida aprovações necessárias aos projetos”, afirmou José Paschoal Aurélio, fundador da construtora.
Além dele, estão no comando seus filhos, o arquiteto Aurélio Júnior, a advogada Bárbara, especialista em direto imobiliário e contratual, e a publicitária Bruna, pós-graduada
em administração.
Alto padrão. O grupo ganhou notoriedade no Vale do
Paraíba após a realização do condomínio Altos da Quinta,
em São Jose dos Campos, composto por lotes de 750 metros
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quadrados de alto padrão. Com paisagismo exuberante e
linhas arquitetônicas que demonstram apego ao que há de
mais moderno, o empreendimento é voltado para quem
gosta daquilo que é belo.
“Nosso primeiro parcelamento de solo foi em 2004, no Altos da Quinta. Observamos que, hoje, os clientes querem
desfrutar do maior espaço possível, ter o seu jardim, criar
com liberdade o seu bichinho de estimação. Por isso há
uma tendência do mercado em adquirir lotes de padrão
alto, médio ou popular. A verdade é que a população do
Vale do Paraíba prefere morar em casas”, revelou Aurélio.
Na sequência, a Paschoal Construtora encarou novo desafio: “partimos para um loteamento industrial e comercial,
o CEIC (Centro Empresarial Industrial e Comercial), às
margens da rodovia Presidente Dutra, na cidade de Caçapava”, lembrou o fundador da empresa. “Atualmente,
estamos iniciando projetos para aprovação de um loteamento popular também em Caçapava”, disse.
Nos próximos anos, a empresa promete se dedicar mais
intensamente ao ramo da incorporação edilícia, realizando, a construção residencial e comercial de edificações compostas por unidades autônomas destinadas à
alienação.
A Paschoal Construtora está localizada no edifício Le Classic, na av. Alfredo Ignácio N. Penido, 255, sala 8, Jardim
Aquarius, em São José dos Campos. Mais informações:
www.paschoalconstrutora.com.br.

Melhoria contínua

Monte Carlo Consultoria oferece treinamento a quem
busca excelência operacional dentro do ambiente de trabalho

E

m tempos de crise, as empresas precisam se reinventar para se manter competitivas e sobreviver no
mercado. E, na busca por novos métodos e ferramentas, o Lean Six Sigma tem ganhado cada vez mais destaque. Trata-se de um conjunto de práticas que visa melhorar os processos e eliminar defeitos. E é esse sistema o
carro-chefe da Monte Carlo Consultoria e Treinamento, de
São José dos Campos.
A empresa, especializada na área, atua desde 2013 em todos
os estágios de implementação de programas de melhoria
continua. Desde o treinamento de profissionais à consultoria e gerenciamento de projetos.
“O Lean Manufacturing (ou Manufatura Enxuta) é uma filosofia criada pela Toyota no Japão, no período posterior a
2ª guerra mundial, onde havia escassez de recursos. O principio é a redução de desperdícios, deixando os processos
mais enxutos e assim reduzir custos, focando em agregar
valor ao cliente enquanto o Six Sigma é uma metodologia
que aplica diversas técnicas estatísticas com foco em aperfeiçoar os processos para atingir níveis elevados de qualidade. Para isso, trabalha-se na extração e análise de dados
para eficácia na tomada de decisões explicou o especialista
Master Black Belt, Alex Okamura.
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O profissional que lidera os projetos de melhoria é chamado Green Belt. Para se formar, é preciso passar por 80 horas de treinamento na metodologia onde aprenderá temas
como gerenciamento de projetos, estatística, ferramentas
da qualidade e melhoria contínua.
“O profissional com formação Green Belt tem sido muito
procurado no mercado, tendo em vista que todas as empresas buscam a melhoria dos seus processos, excelência operacional e projetos de redução de custos”, explicou Okamura. “No ramo industrial, a formação é um item obrigatório.
A porcentagem de pessoas que conseguem uma promoção
ou recolocação no mercado após o curso supera 70%”, garante o especialista.
“Os diversos serviços prestados tem como objetivo agregar
valor aos nossos clientes. Permitindo às pessoas físicas uma
capacitação de qualidade, e às empresas, processos otimizados
com elevados ganhos financeiros ”, afirmou o especialista.
Além do curso de Green Belt, a Monte Carlo oferece treinamento como Black Belt, Minitab 17, Gerenciamento de
Projetos e preparatórios para diversas certificações. A empresa fica na Av. Cassiano Ricardo, nº 601, no edifício The
One Officer, no Jardim Aquarius. Informações: www.montecarloconsultoria.com.br.

Apaixonados por carros
Valpemec conta com equipe
de excelência

U

ma filial que, aos poucos, se tornou matriz. Essa
é a Valpemec, loja de autopeças de São José dos
Campos, parte de uma história que começou em
Mogi das Cruzes, em 1994, com a Mogipemec. A unidade valeparaibana foi fundada em 2002 e, em pouco tempo, tornou-se a sede operacional do grupo.
“Meu pai sempre foi apaixonado por carros. E em 1973,
começou a trabalhar em uma autopeças na Grande São
Paulo. Quando resolvemos montar nossa loja, apostamos também em São José para termos uma unidade,
devido ao grande poder econômico da cidade”, afirmou
Fábio Rosa Boni, sócio proprietário da Valpemec junto
com a sua irmã, Fabiola, e o seu pai, João Rosa.
Os irmãos, aliás, que desde criança têm contato com
automóvel, foram os responsáveis pelo crescimento –e
reconhecimento-- da unidade joseense. “Ouço falar de
peça de carros desde o berço”, brinca Boni. “Eu e minha
irmã!”.
O desafio que São José trouxe, segundo ele, foi a concorrência. “Mas, se de um lado há inúmeras lojas no ramo,
nós contamos com uma equipe perfeita. Nossos profissionais são capazes de atender e dar todo tipo de suporte
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ao cliente”, disse, Boni. A empresa conta com cerca de
100 funcionários apenas na unidade de São José.
Futuro. Para o empresário, 2016 foi um ano de desafios e
superação. “Apesar de todas as dificuldades econômicas que
o país tem enfrentado, ele foi importante para conseguirmos visualizar mais possibilidades de investimento para
2017”, disse Boni. “
Entre os planos da Valpemec está a capacitação dos vendedores, com palestras, oficinas, workshops e cursos internos.
“Na verdade, começamos esse projeto já no final de 2016,
mas queremos estende-lo para o novo ano. As expectativas
são boas. Estamos otimistas sobre o futuro ”.
A direção da empresa planeja ainda um e-commerce. “Temos mais de 20 mil peças diferentes e quase 80 mil itens
cadastrados na nossa base”, afirmou. “Então, esse será um
importante passo”.
A Valpemec fica na rua Paraibuna, 678, na região central
de São José dos Campos. Já para quem estiver em Mogi das
Cruzes , a Mogipemec fica na av. Francisco Ferreira Lopes,
1.459, na Vila Lavínia. Mais informações: www.valpemec.
com.br.

ousadia
PROJETOS CHEIOS DE

Renomado na área do design de interior, Junior
Pacheco traz seu escritório a São José dos Campos

F

oi na infância, durante uma viagem a Itália com seus
pais, que Junior Pacheco se encantou com a arte.
Afinal, quem não se apaixonaria pelo casamento
perfeito entre moda, design e gastronomia? Mas o então
garoto de 12 anos foi além, e, mais tarde, após um intercâmbio no Canadá, definiu: precisava trabalhar com isso.
Formado em design de interiores em Campinas, Junior
despontou de imediato com sua sensibilidade ímpar de forma a acolher as demandas de seus clientes criando projetos
harmoniosos com seu toque de ousadia.
Logo, o designer tornou-se um dos mais jovens profissionais a integrar o elenco da Casa Cor, tendo sua primeira
mostra na edição em 2013, sucesso de público e crítica.
“Ao longo da faculdade, cada vez mais tive a certeza de que
era isso que queria para mim”, afirmou o profissional, que
acaba de estabelecer seu escritório em São José dos Campos. “Mudei-me para a cidade por causa do meu companheiro, e me senti muito abraçado pelos joseenses. Tenho
amigos, clientes e parceiros aqui. Além disso, o mercado na
área do design de interior em São José está em crescimento.
É um bom lugar para investir”.
Planos. Se 2016 foi um ano de realização de grandes projetos, 2017 promete ser ainda melhor. “Esse foi um ano de
realizações, graças a Deus. Tenho um imenso carinho pelo
da Casa Cor Campinas, cujo projeto foi publicado na capa
do anuário e teve grande circulação pela mídia. Fiquei muito feliz pelo sucesso”, contou.
“Mas 2017 promete, viu!”, ri o designer fazendo mistério.
“Além da Casa Cor São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, será um ano de muitas realizações e boas surpresas”.
O escritório de Júnior Pacheco está localizado na rua Haia,
150, no Jardim Augusta, em São José. Mais informações:
www.juniorpacheco.com.br.

O designer de interiores
Junior Pacheco
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Empreendedor de sucesso
Vitor Kobbaz se divide entre a fotografia e o design, e usa a internet a seu favor com
cursos on-line que têm o objetivo de ajudar outros profissionais das áreas

A

ntes de ser fotógrafo, artista, professor e designer, Vitor Kobbaz é um empreendedor. É exatamente seu
tino para os negócios e a coragem de encarar novos
desafios que fazem dele um dos profissionais mais requisitados da região quando os assuntos são fotografia e arte.
Morador de Taubaté, para ele, as coisas aconteceram naturalmente em sua vida. Apaixonado por desenho desde
criança, Kobbaz cursou design gráfico em São Paulo. E, em
busca de trabalhos na capital, conseguiu uma vaga como assistente fotográfico em um estúdio. “A ideia era só pagar as
contas no final do mês, mas as pessoas passaram a associar
meu nome à fotografia, e comecei a ser chamado para fazer
alguns serviços”, afirmou.
De lá para cá, o artista, disputado por grandes empresas, conquistou um portfólio de respeito. Nele há tratamento de imagens dos produtos da marca de cosméticos Natura e da loja virtual Privalia, e trabalhos para as publicações das editoras Trip,
Globo e Abril. É dele também o tour virtual oficial do Cristo
Redentor, Rio de Janeiro.
“Hoje sou reconhecido como fotógrafo, mas, antes disso,
me considero um empreendedor. E a fotografia é um dos
meus empreendimentos”, disse.
Multiplicador. Desde 2015, Kobbaz se lançou em novo

desafio: a criação do “Guia Definitivo do Fotógrafo de Sucesso”. O objetivo é compartilhar conhecimento de forma a
preparar fotógrafos para o mercado de trabalho, ajudando-os a refinar suas técnicas e debatendo assuntos como gerenciamento de um estúdio, precificação, fluxo de trabalho
e pós-produção.
“Como fotógrafo, eu preciso estar presente para fazer o
trabalho acontecer. Já compartilhar meus conhecimentos pela internet é algo que pode ser feito de qualquer
lugar do planeta. E isso também pode ser rentabilizado”,
afirmou ele. “Então, busco cada vez mais a criação de um
modelo replicável, escalonável, que não dependa da minha presença física e que drible os problemas de logística
dos negócios convencionais”.
Ainda que em tempos de crise, segundo o profissional, a
recepção ao produto foi muito boa. “O ‘Guia’ teve uma boa
aceitação no mercado, o que me motivou a buscar outros
nichos. Estive comprometido em 2016 com o lançamento
de dois outros cursos digitais - em áreas completamente diferentes -, e na reformulação de tudo o que considero que
deu errado e precisa ser melhorado no produto anterior”,
afirmou.
Portanto, 2017 promete muitas novidades! Mais informações:
http://vitorkobbaz.com ou pelo telefone (12) 99634-6880.
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