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TUDO PARA PISCINA NA PAVANELLI
Além da tradicional linha de

materiais de construção, aca-
bamento e cozinhas modula-
das, a Pavanelli Materiais Para
Construção oferece todos os
produtos da GENCO, que você
precisa para manter sua pisci-
na. A loja fica na Avenida Salles
Gomes, 195, Tatuí. Fone: (15)
3251-1365.

RETÍFICA SANTA HELENA
A Retifica Santa Helena passa a fun-

cionar em novas instalações, na Rodovia
Mário Batista Mori, 271, Vila Angélica,
Tatuí. A oficina  retifica motores da linha
leve e pesada, com certificado de garan-
tia. Mais informações pelos fones: (15)
3251-1801 e 3305-4066.

TRATTORIA ABERTA
PARA JANTARES E PIZZAS

dicional sabor das verdadeiras
pizzas italianas. Rua 13 de Feve-
reiro, 565. Tatuí - Fone: (15) 3305-
3328.

A Trattoria Della Nonna, tra-
dicional casa de massas italia-
nas, volta às suas origens e
reabre para jantares. A Trattoria
está com os seguintes horári-
os: terça a sexta: almoço das 11
horas às 15h30. Sábado e do-
mingo: almoço das 11 horas às
15h30. E de quinta a domingo:
jantar das 19 horas às 23 horas.
Aos domingos à noite, a casa
serve pizzas prontas, com o tra-

Pizzas aos domingos a noite.

O BEKO
Lacoste Essential é um perfume

fresco, aquático, cítrico e
amadeirado, com notas de
bergamota, folhas de tomate,
mandarina, cassis, sândalo, entre
outras. Esta é outras fragrâncias
importadas você encontra em O Beko,
Perfumes e Cosméticos Importados.
Rua Coronel Aureliano de Camargo,
455, Tatuí. Fone (15) 3251-9696.

GUARDIAN ESPERA FATURAR
NO PAÍS O MESMO VALOR DE 2014

Apesar da esperada queda
do volume de vendas de vidros
para este ano, a Guardian busca
manter o faturamento de R$ 600
milhões obtido em 2014. A em-
presa fornece vidros a clientes
que transformam o produto para
ser utilizado na construção civil
(fachadas e interiores), indús-
tria automotiva e linha branca. O
faturamento do ano passado
superou em 9% o de 2013.

A construção respondeu por
70% do faturamento da Guardian
em 2014. O consumo de vidro
pelo chamado segmento de ar-
quitetura comercial, ou seja,
para fachadas de edifícios, ficou
com a fatia de 40% do total. Cer-
ca de 30% do faturamento da
empresa resultou da venda de
vidros destinados a interiores,
incluindo móveis e itens como
boxes de banheiro.

Segundo o diretor-executivo
da Guardian no Brasil, Eduardo
Borri, a empresa sentiu redução
dos pedidos de especificações
de vidros no fim de 2014. É ine-
vitável, de acordo com o executi-
vo, a queda de vendas para fa-
chadas de edifícios em 2015,
devido à retração de lançamen-
tos imobiliários nos últimos
anos. Para compensar essa
queda, a Guardian buscará ele-
var as vendas de vidros para
interiores, através do ganho de
mercado de outros materiais,
como nas portas.

A busca de manutenção do
faturamento se dará também
pela mudança do mix vendido,
com aumento da participação,
por exemplo, de vidros de alto
desempenho. A empresa apos-
ta também na substituição de
produtos como vidro comum por
vidro com controle solar.

No ano passado, a Guardian
investiu R$ 40 milhões em nova
linha de espelhos em Tatuí. A
empresa também lançou três
novos produtos para fachadas.
As duas fábricas - a de Tatuí e a
de Porto Real (RJ) são flexíveis,

Eduardo Borri, que dirigiu a unidade Tatuí da Guardian, atualmente
é o diretor-executivo da empresa de vidros no Brasil.

com possibilidade de alteração
do vidro oferecido.

A indústria automotiva res-
ponde por 20% do faturamento
da Guardian, e a linha branca
fica com os 10% restantes. Em-
bora não haja perspectiva de
retomada do setor automotivo
neste ano, a demanda por vidros
para reposição e por blindados
tem crescido, de acordo com
Borri. A produção de vidros de
segurança é terceirizada. Em
relação ao fornecimento de vi-
dros para a linha branca, a ex-
pectativa é de estabilidade, se-
gundo o executivo.

Neste ano, a Guardian fez
reajuste médio de preços de 8%,
com o objetivo de compensar,
parcialmente, a alta de custos.
Em 2014, a média da elevação
de preços foi de 7%. De acordo
com o diretor-executivo, as mar-
gens estão mais pressionadas
por conta dos custos mais ele-
vados de gás natural e energia
elétrica.

A Guardian não tem investi-
mentos em novos ativos progra-
mados para este ano, mas ape-
nas aportes programados para
manutenção e treinamento. “Fa-
remos investimentos em novos
ativos somente em 2016 ou
2017”, diz Borri. A empresa tem
600 funcionários e não prevê
redução de seu quadro, apesar
da piora da economia. “O ano
passado e este são dois anos
difíceis, mas de aprendizado.
Tenho reforçado com a minha
equipe a necessidade de des-
cobrir novos caminhos”, afirma
o executivo.

Se necessário, a Guardian
poderá aumentar suas exporta-
ções para a Argentina e o Peru
para manter seu faturamento.
Além das duas fábricas, a
Guardian, cuja origem é ameri-
cana, tem no Brasil um centro de
distribuição em Fortaleza e um
escritório em São Paulo. (Com
informações do Jornal Valor Eco-
nômico – 07/04/2015)

Na terça-feira (14), a Tavex
Jeanswear no Brasil, uma das
maiores produtoras de denim
diferenciado do mundo, anun-
ciou o início do processo de
mudança para a marca Santista
Jeanswear durante palestra de
tendências da WGSN, em São
Paulo.

A excelência em denim e
qualidade de seus produtos
permanecem intocáveis, em
constante aprimoramento, mas
um novo conceito de marca será
apresentado gradativamente
nas próximas semanas, sendo
oficializado no próximo dia 13 de
maio/2015, informa Pahola Ri-
beiro.

Este momento é o ponto de
partida de um caminho que a
empresa espera percorrer para
fazer de sua nova marca uma
referência no mercado, que refli-
ta seu esforço em se reinventar
para oferecer sempre o melhor
em serviços e produtos. 

TAVEX VOLTA A SER
SANTISTA EM TATUÍ

“Um novo momento chega e
os desafios de hoje nos fazem
pensar em como ser melhor,
evoluir sempre. Dia a dia nossa
empresa se renova e hoje
reinventamos nossa identidade,
nosso DNA. Hoje a nossa maté-
ria-prima se transforma. Uma
nova Santista está chegando. É
evolução em movimento”, res-
salta Gilberto Stocche, diretor
geral da Santista Jeanswear.

Segundo Pahola Ribeiro, da
assessoria de comunicação, a
unidade de Tatuí continua sen-
do da Santista, portanto acom-
panha o movimento do grupo,
mudando de nome para Santista
Jeanswear, apenas passa a ter
uma nova marca. A fábrica não
passará por modificações a prin-
cípio. Existem projetos de
melhorias e modernizações,
mas para o futuro. Neste mo-
mento as operações permane-
cem iguais, inalteradas, agora
em nome da Santista Jeanswear.

MORRE PAULO VAGALUME,
ÍCONE DO CARNAVAL DE TATUÍ

Na segunda-feira (13), aos
87 anos, morreu o carnavales-
co Paulo Pedro Silva, o Paulo
Vagalume. Seu corpo foi vela-
do no Velório Municipal e se-
pultado no Cemitério Cristo
Rei, na terça-feira (14). Segun-
do familiares, Paulo não resis-
tiu a um infarto.

Em entrevista recente ao
programa “Tarde Total”, da
Rádio Notícias AM, apresenta-
do pelo comunicador Helinho
Beijo Frio, Paulo Vagalume
revelou que começou a “brin-
car” no carnaval tatuiano no
ano de 1938. Desde então, não
parou. Criou a escola de sam-
ba “Princesa Isabel”, a
“Escolinha Unida”, o “Bloco das
Piranhas” e o “Bloco do
Vagalume”, sempre reunindo a
família e amigos. Foi um dos
precursores da movimentação
cultural do Bairro 400. Em 2014,
o “Bloco do Vaguinho” apre-
sentou, no carnaval de rua, um
samba enredo em sua home-
nagem.

Paulo era esportista e fer-
voroso torcedor da Associa-
ção Atlética XI de Agosto. Como
comentarista esportivo, cola-
borou em transmissões da
Rádio Notícias AM, na equipe
formada na época por Juraci
Oscar, Jota Martins, Manoel
Donizeti e Altamiro Vieira. Par-
ticipou também, ao lado de

Rogério Lisboa e Luiz Carlos
Teixeira, de transmissões de
jogos da Copa Rádio Notícias
de Futebol Master, pela rádio
local, a partir dos anos 2000.

Na vida profissional, Paulo
foi motorista e trabalhou na
Prefeitura Municipal por mui-
tos anos. Pai de nove filhos,
Vagalume deixou viúva, filhos,
netos e bisnetos. (Christian
Pereira de Camargo)


