Parceria

Eventos

Com o objetivo de
oferecer um novo serviço
aos associados da classe
empresarial, a ASEC
firma convênio com a
Câmara dos Dirigentes
Lojistas, que implantará
posto de atendimento da
JUCESPna sede da
entidade.

Vem aí a 8ª edição do
Encontro Empresarial
Cumbica em Movimento.
Embora não tenha data
marcada, o objetivo do
evento, que é reunir
empresários num ambiente
descontraído e propício
para a realização de
negócios, está garantido.
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MAIS OBRAS PARA CUMBICA SÃO ANUNCIADAS
PELA PREFEITURA. EMPRESÁRIOS AGRADECEM!

Asfaltamento da Rua Dom Pedrito: perspectivas de mais investimento em Cumbica

Os frutos da luta travada pela ASEC em seus 18
anos de história começam a aparecer. Após contundentes embates entre a entidade e o Poder Público,
o diálogo entre ambos passou a ser feito na mesma
linha de pensamento. Resultado: diversas obras já
estão previstas para Cumbica. Além da já anunciada implantação da alça de acesso à Rodovia Presidente Dutra sentido Rio de Janeiro, asfaltamento
de vias em parceria com as empresas e um projeto
habitacional fazem parte do plano de revitalização

da Cidade Satélite proposto pela Prefeitura de
Guarulhos. Vias como Cecília Roizen, Arthur Carl
Schmidt e Gonçalves já estão de cara nova, e a Dom
Pedrito está prestes a entrar na lista de ruas asfaltadas.
Para o presidente da ASEC, Luis Carlos Teodoro,
embora tenham diversas pessoas reivindicando os
méritos das conquistas, elas se devem ao trabalho
da Associação do Empresários de Cumbica (ASEC),
de entidades parceiras e da decisão política do prepágina 09
feito de Guarulhos, Elói Pietá.

Empresas,
Empresários

&

Sucesso

Ganhadora do Prêmio Quality Brasil 2005,
a Vidrax abre suas portas e mostra que
qualidade é imprescindível em qualquer
ramo de atividade.
página 04
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o presidente

Tributo à Elói Pietá

EXPEDIENTE

Os problemas existentes na região de Cumbica não são coisas
recentes, melhor dizendo, antecedem a fundação da ASEC. Não
culpamos a atual administração por este retrato, e sequer chamamos para nós as “descobertas dos problemas”. Na verdade, eles
estão aí já há muito tempo para todos verem. A solução? Também não somos os únicos a conhecer, todos sabem, mas afinal,
se problemas e soluções não são de domínio da ASEC, qual o
papel dela na luta pela revitalização de Cumbica?

Em primeiro lugar diga-se de passagem que
se hoje existem 44 ruas asfaltadas, a Av. Santos Dumont duplicada e iluminada, o 8° DP,
uma base comunitária da PM, um acesso ainda que precário à Rodovia Airton Senna, o
corpo de Bombeiro, etc., são frutos do trabalho dos dirigentes que na época buscaram
junto ao Poder Público a sua intervenção, e
essa iniciativa jamais abandonamos.
Mas afinal, qual o papel da ASEC nesse processo? A ASEC é uma entidade de pressão, e
seja através de contato pessoal, imprensa,
ASECpress, requerimentos, ofícios, etc., mostramos os velhos problemas, jamais os deixamos cair no esquecimento!
Não bastasse os 16 anos de muita luta, desde que assumi procurei dar uma dinâmica
maior a esta associação. Busquei envolver a
sociedade de Guarulhos mostrando o quanto é importante para a cidade o nosso parque industrial, consegui apoio de outras entidades empresariais, sindicais, etc., afinal,
os empregos aqui gerados, a receita tributária, os salários aqui ganhos vão para toda
cidade. Neste sentido, agradeço a todos, pessoas que já estiveram à frente de entidades e
colaboraram muito, políticos, vereadores, deputados (...).
Quantas reuniões... fatos concretos? Não é assim que funciona!
Criamos um cenário, um discurso, cada gesto significou um
grão de areia, um tijolo para finalmente nosso prefeito, candidato à reeleição, ter a coragem que no passado poucos tiveram, de
assumir o compromisso de investir em nossa região para mantermos e atrairmos mais empresas para nossa cidade, promovendo um desenvolvimento econômico e social sustentável.

O ASECpress é uma publicação mensal voltada aos
PONTOS DE D ISTRIBUIÇÃO
associados da Associação dos Empresários de Cumbica Restaurantes: Calabrez – Cumbicenter

ENTIDADES PARCEIRAS

San Marco – Sabor&Cia. – Ca’tespero
Dutra Grill – Cumbica – Sakamoto I e II,
Lions Club de Guarulhos e Associação
de Rotarianos de Guarulhos – CIESP
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I MPRESSÃO
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PARCEIROS EM EVENTOS

CONVÊNIOS

DIRETORIA EXECUTIVA

CIESP – Centro das Indústrias do Estado de São Paulo
SEBRAE – Guarulhos
ACE – Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos
PLANURB – Planejamento e Urbanização S/C. Ltda.
SEBRAP – Serviço Brasileiro de Aperfeiçoamento Profissional
Ar-Brasil – Engenharia em Ar Comprimido Ltda.

Colégio Elite Ltda
Drogaria Otoya Sato Ltda
ACM São Paulo – Guarulhos
CIEE – Centro de Integração Empresa – Escola
Central Assessoria Tributária
Colégio Progresso – Centro

PRESIDENTE: Luis Carlos Teodoro – Maxius
VICE-PRESIDENTES: Indústria: Mauro de Cicco – Linciplás
VICE-PRESIDENTES: Comércio: Devair Cocci Júnior – Patropi
VICE-PRESIDENTES: Serviços: Antônio R. Marchiori – Galvão Dias
1°
2°
1°
2°

SECRETÁRIO – Boris Zuvela Kosce – Planurb
SECRETÁRIO – Carlos Augusto da Silva – Contesp
TESOUREIRO – Milton B. Teotônio – R. J. Lima Informática S/C Ltda.
TESOUREIRO – Wanderlei Souza Cruz – Exatus.Net.

CONSELHO FISCAL EFETIVO
José Roberto Lapetina – Finoplastic
Wilson Veiga Arambul – Braspar
Daniele Pestelli – Fitas Metálicas

E hoje vemos que, além de corajoso, Elói tem hombridade,
e embora a cidade ainda se ressinta de problemas financeiros de gestões de passadas, timidamente vemos que agora
é para valer. Através do Alberto e do Dr. Eliseu, soube e fui
autorizado a divulgar que já há liberação da administração
para negociações para o asfaltamento de 60 ruas, inclusive a
Av. Guinle, que terá aberta a licitação para obras até o final
do mês de agosto e início das obras para meados de 2006.
Dizer que o resultado do despertar da vontade política em nosso Prefeito é um trabalho deste Presidente, seria muita pretensão e prepotência, pois a entidade teve outros tantos dirigentes
que administraram a ASEC até eu assumir, que conduziram de
forma igualmente responsável e até melhor, fazendo um grande
alicerce para os futuros dirigentes. Não podemos jamais esquecer do pessoal do Ciesp, ACE, Agende e de todos os que, de
uma forma ou de outra, colaboraram para o despertar desta
realidade em nosso administrador mor. Citar nomes é um desafio, pois tantos colaboraram, somaram forças, que já me desculpo antecipadamente por não citá-los, mas ainda assim há pessoas que colaboraram de sobremaneira, seria injusto não lembrar;
Koch, Pestelli, Luiz e Hugo Mesquita, Decinho e Décio pai, Dr.
Eliseu, Antonio Carlos de Almeida, Marcelo Choueri, Anunciato,
Pedro Fabri, Celso Masson, Wilson Arambul, Lapetina toda
nossa diretoria, Adilson Valente, Alberto, Moacir de Souza,
Gregui, Miguel Choueri,etc.
Não se irá asfaltar todas as ruas, acabar com todos os problemas neste ano, mas estamos no início de um novo mandato
Municipal que está apenas iniciando um trabalho que com
certeza perdurará até o seu final.
Uma coisa é preciso deixar claro: não fosse a colaboração de
todas as pessoas citadas e tantas outras, jamais conseguiríamos despertar em nosso prefeito a tão famosa “DECISÂO
E VONTADE POLÌTICA”, fundamental para a
viabilização das obras.
Diante desta nova realidade, muitos já estão reivindicando a paternidade das execuções das obras e com certeza outros virão, mas a
verdade é que se não fosse o trabalho da ASEC em conjunto com
todas as pessoas citadas (ou não), jamais haveria o convencimento
do Prefeito para esse ato de coragem, para fazer o que muitos
tiveram a oportunidade e não fizeram.
Quem vai negociar a empreiteira, o chefe da obra e cortar a fita de
inauguração, não importa, pois nós da ASEC e as pessoas citadas
sabem que valeu a pena todo o tempo empreendido em reuniões, discussões, abandono da empresa ou de suas atividades.
Em nome da comunidade empresarial de Cumbica, agradeço
a todos e em especial ao Sr. Eloi Pietá por esta iniciativa, de
mudar Cumbica e Guarulhos, para melhor!

DIRETOR ADMINISTRATIVO: Leosvaldo Carlos Cavalcante – Contesp
DIRETOR DE INFORMÁTICA: José Benedito Filho – Exatus.Net.
DIRETORA DE AÇÃO SOCIAL: Silvia Degani – Degani Vaduz
DIRETOR JURÍDICO: Juvenil Flora de Jesus – Advocacia Juvenil
DIRETOR DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL: Jackson Dorta de Toledo – Fator Gente
DIRETOR DE EVENTOS: Sérgio Bellíssimo – ABBF Corretora
DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS: Antonio Martinho Risso – Mart Mark
DIRETOR REGIONAL CUMBICA: Francisco Pereira Afonso – Sylmar Imóveis

CONSELHO FISCAL SUPLENTE
Renato C. dos Santos – Advocacia Camargo
Rubens Kadayan – Fundaluminio
Eduardo M. da Cruz – Dry Port

INFORMAÇÕES SOBRE OS BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS
6412-6054 WWW.ASEC.ORG.BR

FONE:

NOVOS ASSOCIADOS

F & C ENGENHARIA, ASSESSORIA E TREINAMENTO
EM SEGURANÇA DO

TRABALHO S/C. LTDA.

TUFANN COM. SERV. DE MAQ. VARR. LAV. LTDA.
COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS ITAIPU LTDA.
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parceria

Um pais à deriva

ASEC FIRMA PARCERIA
COM CDL PARA
INCENTIVAR COMÉRCIO

Como cidadão brasileiro e trabalhador do Direito, preocupa-me
sempre o destino do país. Não sou político, mas um professor
universitário aposentado e advogado militante, porém entendo –
como gostaria que todos os cidadãos o fizessem – que o exercício da
cidadania implica a responsabilidade de não apenas votar nas eleições, mas fiscalizar governos e expor preocupações em artigos,
cartas aos leitores, reuniões em associações (...), sempre objetivando
colaborar com o país e com as autoridades constituídas.
A crítica sincera, talvez, seja a melhor contribuição que os governos
podem receber dos cidadãos, da mesma forma que os jornais se orientam pela reação de seus leitores mais fiéis nas manifestações epistolares.
Por esta razão – sem quase nunca fazer ataques pessoais – critico
políticas que me parecem equivocadas, mesmo correndo o risco de eu
mesmo estar equivocado. O tempo, todavia, é que julga os acertos e os
erros dos detentores do poder ou de seus críticos. Tempus regit actum.
No momento, vivo a estranha sensação de que o país está à deriva.
Em política internacional, a obsessão de um assento no Conselho
de Segurança Nacional leva o governo a transigir em tudo, sendo
o mais fácil dos alvos para aqueles que pouco se importam com o
Brasil, mas apenas com os interesses de seus países.
A viagem à China foi um fracasso e abriu nossas porteiras à invasão de produtos chineses, gerando desemprego em nossa terra, já
que os produtos daquela região são altamente subsidiados por
uma moeda convenientemente manipulada e por um ‘’dumping
social’’ inacreditável. Com os atuais juros, tributos e encargos
sociais, o Brasil não pode enfrentar no território nacional a onda
amarela. Só agora o governo resolve tomar medidas protetoras.
O Mercosul está doente com os ataques convenientes e de má-fé
deste inimigo do Brasil que é Kirchner, e o mesmo vem acontecendo com Paraguai e Uruguai, que se aliam mais à
filosofia do argentino que à de Lula.
O apoio à Mesa revelou-se inútil, e os interesses da Petrobrás foram
pisoteados na Bolívia. Perdemos as eleições na OMC, brigamos desnecessariamente com os EUA impedindo a vinda de um observador
para a cúpula das Nações Árabes e Latino-Americanas, inviabilizada
pela ausência de seis importantes países árabes aliados dos EUA. Não
conseguimos nem unir os países do continente, nem os árabes.
A política externa brasileira é um fracasso que mais claro a cada
dia que passa, quando a excelência da nossa diplomacia sempre
foi reconhecida internacionalmente.

O MST, que jamais pretendeu fazer o teste das urnas porque
seria fragorosamente derrotado, tem um líder que manda mais
do que o presidente. Quanto mais desobedece a lei, esfrangalha
a Constituição, invade propriedades e denigre a honra das autoridades, mesmo assim é prestigiado pelo presidente, na estranha sensação de que ou Lula é aliado da desordem ou tem
medo do economista da idade da pedra, que o dirige.
O Congresso tornou-se palco de todas as espécies de acordos e
fisiologismos, buscando o partido do presidente, que sempre se
notabilizou pela exigência de CPIs moralizadoras, barrar qualquer investigação de corrupção ou desordem de conduta, desde o célebre e não apurado caso do Waldomiro até o presente.
O direito de defesa nunca foi tão pisoteado com legislação tributária não só confiscatória no nível da carga, como também redutora dos direitos – lembrando-se que a própria inviolabilidade
garantida pela Constituição e pela lei dos advogados, que têm no
seu escritório o templo do sigilo profissional, na defesa dos direitos de seus constituintes, tem sido sistematicamente violada,
com invasões cinematográficas de escritórios de causídicos para
retirada de documentos de defesa, com a complacência de meu
amigo, que no tempo que exercia o cargo de presidente da OAB,
opunha-se - como eu - a tais violências ao exercício da profissão.
Talvez, preocupado em dar 15% do território nacional a alguns índios,
não tenha ainda se debruçado sobre a violência que se faz a uma
profissão da qual, no passado, foi um dos mais admiráveis líderes.
E as diversas tentativas, como a do Conselho Nacional de Jornalismo, da Ancinav e da ‘’estatização’’ das universidades privadas pela
intervenção crescente do Ministro da Educação em sua gestão e
direção, estão a demonstrar que o governo é constituído de diversos
governos, estando a sua melhor parte, que é a equipe econômica,
sendo permanentemente atacada pelos radicais que idolatram Chávez
e o genocida Fidel Castro, como modelos de ‘’líderes democráticos’’.
E a tudo assiste o presidente Lula, cujo carisma admiro, mas
cujo exercício da Presidência está cada vez mais errática, muitos tendo sérias dúvidas se realmente as decisões do governo
são decisões do presidente.
Como eu gostaria que Lula assumisse as rédeas do governo e
desse rumo à rota do poder!
___________________________________________
Ives Gandra Martins é advogado

Facilidade evitará que empresários busquem serviços
fora da região de Cumbica
A estratégia de facilitar cada vez mais a vida dos associados e de
empresários da região, além de incentivar o desenvolvimento de
Cumbica, levou a ASEC a fechar mais uma parceria, desta vez
com o Câmara Dirigente de Lojistas (CDL), que instalará na sede
da ASEC um posto da Junta Comercial do Estado de São Paulo
(JUCESP). De acordo com um dos dirigentes da CDL, Donizete,
o objetivo da parceria é oferecer uma série de serviços para que o
empresário não tenha necessidade de sair de Cumbica para
encontrá-los.”A parceria entre ambas entidades objetiva a extensão de um serviço a mais ao empresariado local, o que evitará dele
sair daqui para ir ao centro de Guarulhos ou à Capital”.
Com 115 anos de vida, a JUCESP é responsável pela expedição de
Certidões, Ofícios Judiciais, cópias reprográficas de documentos,
Fichas Cadastrais e atividades referentes aos Armazéns Gerais,
Leiloeiros, Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais, Autenticação e Registro de Livros Mercantis.
Em Guarulhos desde 1998, a entidade já atende uma série de empresários do comércio da região central, mas agora quer facilitar a vida
de pessoas de outras localizações. “Queremos beneficiar a comunidade empresarial como um todo, em especial os contabilistas. Com
essa ação, pretendemos incentivar a expansão do comércio em
Cumbica, já que haverá uma facilidade a mais”, enfatiza Donizete.
Esse incentivo poderá colaborar para a quebra do mito de que,
tudo da capital é melhor. Há também a perspectiva de que haja
uma mudança cultural, e as pessoas comecem a prestigiar melhor a
cidade. “É necessário ficar claro que, se houver um aumento de
consumo, haverá a expansão do comércio e, conseqüentemente, a
abertura de oportunidades de emprego”, teoriza o presidente da
ASEC, Luis Carlos Teodoro.
Embora ainda não exista uma data definida para a abertura do posto
da JUCESP, a ASEC espera que, após o treinamento de funcionários
e divulgação, seja possível iniciar os serviços. “Nossa pretensão é que
até o final do mês de setembro iniciemos a operação, o que incentivará a abertura de comércios para o fim de ano”, finaliza Luis Carlos.
Serviço
Informações sobre a parceria entre a ASEC e a CDL
Tel.: (11) 6412-6054 (ASEC) ou na CDL
Rua Caraguatatuba, 17 - CEP 07012-090
Fone: (11) 6440.1511
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empresas, empresários & sucesso

Divulgação

Nem tudo que reluz é ouro

Cezar Siqueira, Vanderlei Garla e Homero Siqueira: prêmio por qualidade

Referência internacional em tratamento de superfícies de vidros, a Vidrax Brasil fez o maior de seus concorrentes (SaintGobain) se render à qualidade de seus serviços. Com 12 anos
de vida, 45 funcionários e um segredo – o de realizar a opacação
de vidros através de um banho químico cuja receita é limitada a
duas pessoas –, a Vidrax é comandada pelo bacharel em administração de empresas, ciências contábeis e – quase – advocacia,
Homero Alves Siqueira, 52. Propagador de uma relação patrãofuncionário poucas vezes vista, Homero faz do investimento
em pesquisas e desenvolvimento ferramentas essenciais para a
evolução dos serviços prestados pela Vidrax. O resultado disso foi um prêmio conquistado em abril deste ano, quando o
nome da Vidrax foi apontado por uma série de grandes empresas para a conquista do Quality Brasil (uma premiação oferecida pela International Quality Service). Após duas ampliações na fábrica, em 1999 e 2001, está previsto uma mudança
para um espaço duas vezes maior do que o ocupado hoje. Em
entrevista ao ASECpress, Homero mostrou porquê a Vidrax
conquistou um prêmio de qualidade.

No entanto, um dia a Saint-Gobain recebeu um pedido de
mercadoria que exigia o padrão Vidrax Brasil. Isso provocou
um certo desconforto para os diretores dessa empresa, que
estavam acostumados com a liderança. Para mim, qualidade é
você produzir um produto que consiga superar o melhor.

ASECpress – A técnica de opacação de vidros utilizada pela Vidrax
é única. Isso coloca vocês um passo à frente da concorrência?
Homero – Se eu falar sobre opacação química, tem muita gente que faz. Porém, o nosso diferencial está justamente na qualidade, que é muito superior da existente no mercado. Quando
um fabricante de perfume, por exemplo, quer um frasco com
uma qualidade superior, ele nos procura. Tem químico da Indústria de Vidro que vê o que nós fazemos aqui, e não acredita.
Vidro cavado, com relevo, você não encontra por aí. Dominar
formulações químicas é o nosso grande segredo.

ASECpress – Quais os tipos de vidros que a Vidrax trabalha?
Homero – Frascaria de perfume, garrafas de bebida, copos,
taças, pratos, cristal, vidro plano, espelho, vidro temperado,
entre outros.
ASECpress – Quais os principais clientes da Vidrax?
Homero – Saint-Gobain, Vidraria Anchieta (nesse caso também o Boticário, a Avon, a Natura, etc.), Cisper, Domecq,
entre outros.

ASECpress – Mas o que é qualidade nesse ramo de negócio?
Homero – As pessoas tinham na cabeça um único padrão de
qualidade mundial para foscação de vidros, que era o da empresa francesa Saint-Gobain, que hoje tem 352 anos de vida.

ASECpress – O prêmio de qualidade conquistado por vocês
este ano traduz o real papel da Vidrax?
Homero – A conquista do prêmio Quality Brasil foi uma
surpresa. Eu desconhecia o prêmio. Foi só depois de uma
conversa com os organizadores que fiquei sabendo que se trata
de uma condecoração idônea, cujo papel é destacar empresas
que priorizam a qualidade de seus produtos ou serviços. Minha preocupação sempre foi pela busca do melhor, confesso
que sou um mal vendedor. Mas o quesito qualidade, e eu senti
isso logo que comecei, é uma peça chave para a conquista de
clientes nesse nicho de negócio. Apesar de não trabalharmos
com o objetivo de receber uma premiação, e sim de ter uma boa
colocação no mercado, é bom termos esse reconhecimento.

ASECpress – A política econômica nacional e os altos tributos ainda funcionam como verdadeiras âncoras para as empresas brasileiras?
Homero – Não, não são mais âncoras. Os tributos nacionais
já se tornaram verdadeiros martelos sem cabo. Carga tributária no Brasil é um exagero, é um desestimulo à produção

industrial. E isso reflete diretamente na mão-de-obra,
no desemprego, nos salários (...). Se você paga R$ 500
para um ajudante, você tem que pagar mais R$ 1.000 de
tributos por tê-lo, e os R$ 500 que ele recebe, também
não valerá mais esse valor. Embora eu não exporte, esse
não é um tipo de ação que eu desejo para a minha empresa, devido as altas taxas que são cobradas por isso. Se
eu tiver que oferecer um serviço ou um produto para
fora do Brasil, pode ter a certeza de que ele não será
fabricado ou desenvolvido aqui.
ASECpress – Como está o mercado para a Vidrax?
Homero – Um pouco ingrato. Nosso carro chefe é a
frascaria de perfume, e esse mercado trabalha com campanhas. Ele é muito sazonal. É campanha para o Dia
das Mães, Dia dos Pais, Namorados (...). Para se ter
uma idéia, eu fechei o mês de junho (no que se refere a
frascaria) perdendo do mesmo período do ano passado
em 32,36%. Aí você me pergunta: “A Vidrax perdeu
vendas?”. Não, quem perdeu foi o meu cliente. Mas
isso reflete aqui. Eu sou uma espécie de termômetro
desse mercado. Em 2002, por exemplo, em que a economia estava em pleno crescimento, eu cresci 48%, e
isso somente na parte de frascaria. É um número extremamente expressivo, mas ambíguo. Se passaram os anos
e você realiza um serviço melhor do que antes, e ainda
tem uma gama de bons clientes, por que suas metas
cairam? Ora, porque o mercado também caiu.
ASECpress – Como você enxerga o papel da ASEC no
atual contexto político e empresarial da cidade?
Homero – A ASEC tornou-se fundamental para
Cumbica. Ela surgiu com a necessidade que os empresários da região tinham de serem ouvidos pelas autoridades. Cumbica é uma região onde se produz muito, só
que o empresário não tinha – e de certa forma ainda não
tem – absolutamente nada. A ASEC foi um grito de
desespero. A última chance encontrada pelos empresários
para conseguir alguma mudança na região.
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Segurança em primeiro lugar ASEC contabiliza a arrecaDivulgação

dação de agasalhos

Com 21 anos de existência o
Grupo Trevo se consolida como
uma empresa de destaque no
mercado guarulhense
A violência que faz parte do dia-a-dia da atual
sociedade fez com que surgisse um dos serviços
mais requisitados dos últimos tempos, o de vigilância patrimonial. No entanto, a concorrência
desenfreada nesse nicho de negócio acentuou a
disputa por um “lugar ao sol”, fazendo com que
somente aqueles que tenham as qualidades essenciais, como a confiabilidade, se destacassem.
Constituído em Guarulhos em 1984, o Grupo Trevo
conquistou seu lugar de destaque. Dirigida pelo
empresário e profundo conhecedor da área de Segurança, Jair Domingues, a Trevo iniciou sua jornada oferecendo serviços nas áreas de portaria,
limpeza, recepção, etc. E através da persistência e
da seriedade, em pouco tempo estendeu seu leque
de empreendimentos e passou a atender demandas
de vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal (VIP) e monitoramento 24 horas.
Atualmente, o Grupo é formado por três empresas: Trevo Planejamento de Segurança e Serviços
Ltda., Trevo Vigilância e Segurança Patrimonial
Ltda. e Trevo Serviços Temporários Ltda. “Nesses
21 anos de vida jurídica travamos muitas lutas,
todas vencidas com tenacidade, vontade e persistência”, comentou Jair Domingues. “Sempre
objetivamos um crescimento profissional enraizado na seriedade e nos investimentos, creio que por
isso atingimos esse patamar”.
A expansão da Trevo, no entanto, não ficou só no
papel. Para dar suporte à demanda de serviços, a
empresa viu-se obrigada a aumentar suas instalações, e abriu filiais em Campinas, Santos, Vitória
(ES), Rio de Janeiro, Goiânia e Cuiabá. “O fato
de atendermos com qualidade todas as grandes
empresas seguradoras, gerenciadoras de risco,
embarcadores e clientes em geral, fez com que
nos tornássemos referência de bons serviços”,
disse o diretor geral, Jair.

Rogério Lemos, Valdir Pereira,
Jair Domingues e Wagner Domingues

O resultado disso foi a condecoração oferecida
ao Grupo Trevo pela Câmara Municipal de
Guarulhos, que reconheceu, através de uma
Moção Honrosa, a qualidade dos serviços prestados pela empresa.
Quando perguntado sobre qual é o segredo para
um crescimento tão sustentado, Jair Domingues
tem a resposta na ponta da língua: “cursos intensivos de aprimoramento e investimentos em
contratações de excelentes profissionais”. Atrelado a isso está um grande facilitador: a área de segurança eletrônica, que oferece todo um aparato
tecnológico para a prestação de serviços como o
rastreamento e projetos e instalação de sistemas de
alarme e CFTV pelo sistema analógico e digital,
com captura de imagens à distância. “Esses aparatos nos dá comodidade para prestar bons serviços,
e tranqüilidade aos clientes que terão segurança
total”, enfatiza o diretor geral da Trevo.
Como planos de – acreditem – expansão, o grupo
prevê a inauguração, em breve, de uma Academia
de Formação de Vigilantes. “Acredito em mim, na
minha equipe e no potencial econômico de
Guarulhos, que graças a todos nós, empresários,
alcançou a oitava colocação no ranking das economias nacional”, afirma o empresário. “O Grupo
TREVO tem as portas sempre abertas para os novos e velhos parceiros, por isso convido a todos para
nos visitar e conhecer as nossas estruturas, o que
para nos é um motivo de orgulho e satisfação”.
Serviço
www.grupotrevo.com.br
Tel.: (11) 6488-5965
trevoseg@trevoseg.com.br

Com duração de dois meses,
Campanha do Agasalho 2005
superou a do ano passado

SAIBA QUAIS FORAM AS EMPRESAS
QUE COLABORARAM COM A CAMPANHA DO AGASALHO 2005

Novamente o serviço social prestado pela
ASEC se superou. Em mais uma Campanha do Agasalho promovida pela entidade, que teve duração de dois meses, foram
arrecadados 4.495 peças de roupas e 190
cobertores. Com a adesão de 76 empresas,
a arrecadação superou a do último ano,
quando foram doados 2.778 peças (entre
roupas e cobertores). Embora não tenha
cunho social, a ASEC entende que a necessidade da comunidade de Cumbica é extremamente acentuada. “Precisávamos de
uma ação efetiva para ajudar a comunidade local, que nem sempre tem o respaldo
de quem deveria ajudá-la”, comentou o
vice-presidente de Indústria da ASEC,
Mauro De Cicco.
De acordo com a ASEC, as mesmas cinco
entidades beneficiadas o ano passado receberão os frutos da arrecadação também este
ano, são elas: Rotary Club Aeroporto, Asilo São Vicente, Núcleo Batuíra, Associação
Salve Vidas e Instituto Allan Kardec.
A entrega das doações está prevista para
até o final do mês de julho.

Açotubo, Açovisa, AIR Liquide, AMAM,
Aresta, Aro, ASF Júnior, Auto Posto Maluli,
Banco Real, Bometal , Brasfond, Braspar,
Citromax, CLD, Correios Biagini,
Cosmopolitan , Cromadora Racional, CVF
Metalúrgica, Dalmaso, Dan – Top, Degani
Vaduz, Delmac, Dental Center - Unidades
I, II, II e IV, Depósito Aliança, Derpac,
Dinaferro, Dispafilm, Drogaria Otoya Sato,
Equipe Freios, Espiroflex, Estamac, Feriotti,
Ferramentaria Damp, Finoplastic, Fitas Elásticas Estrela, Fitas Metálicas, Flaumar,
Fundalumínio, Gerdau, GG Port, GL Laboratórios, Gotaquímica, Gradimetal, Granitos Brasileiros, Harlo do Brasil, Hod
Kether, Inox-Par, Itefal, Joalmi, Linciplás,
Link Plásticos, Locar, Majestic, Mastertemp,
Maxi-Cut, Metalacre, Microlins, Neveli, Nobre Metais, NSA Recauchutagem, Ótica
Stella, PH Odontologia, Pom Pom,
Qualiman, Real Quartzo, Recris, Restaurante e Churrascaria Cumbicenter, Rhowanyll,
River Motor, Rosset, Ruscken, Sabor & Cia,
Sigla Borrachas, Trefilação Bandeirantes,
Usinagem Maxius, Vidrax, Zektor, Zeus.

Cobertores e agasalhos doados: mais de 4 mil peças
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ASEC CONQUISTA APOIO DO PODER PÚBLICO PARA
A CONSTRUÇÃO DA ALÇA DE ACESSO À DUTRA
Adriano Magrinelli

Após publicações no ASECpress e apoio de vereadores, prazo para a entrega da obra é estipulado

Trânsito caótico poderá melhorar após a implantação da alça de acesso

A notícia de que, enfim, a alça de acesso à Rodovia
Presidente Dutra (sentido Rio de Janeiro) será construída
até meados de novembro reascende as perspectiva da
ASEC e, em especial, dos moradores quanto à investimentos e melhorias em Cumbica. O trânsito caótico
que se forma em horários de pico na Avenida Santos
Dumont (sentido Av. Monteiro Lobato), já divulgado
por diversas vezes aqui no ASECpress, tem seus dias
contados. Segundo nota divulgada pela assessoria de
imprensa da Prefeitura de Guarulhos, o acordo para a
construção só foi possível após uma parceria entre a
concessionária Nova Dutra (que administra a Rodovia), a qual está incumbida da construção; a Prefeitura,
que removerá, até 31 de agosto, seis residências instaladas no local, transferindo as famílias para bairros mais
adequados; e a Empresa Bandeirante de Energia, que
promete viabilizar o mais rápido possível a transferência de cabeamento dos postes das proximidades.
No entanto, não é possível deixarmos de citar a luta incessante travada pela Associação dos Empresários de
Cumbica (ASEC) e do apoio dos vereadores Dudu
(PRP) e Paulo Carvalho (PL) para mais essa conquista.
“Há 18 anos a ASEC trava junto aos órgãos públicos
uma luta pelo desenvolvimento de Cumbica. Neste período, conseguimos algumas conquistas, porém muito
aquém do necessário, por isso recentemente buscamos
uma aproximação com a Câmara dos Vereadores e fomos muito bem recebidos”,comenta o vice-presidente
de Comércio da ASEC, Devair Cocci Júnior.

Para o vereador Dudu, o que faltava para a construção da alça de acesso e, automaticamente, para o desafogo do trânsito naquela região era atitude política.
“Vontade existia, mas sem atitude não há ação. O trânsito de Cumbica estava afastando empresas, que é essencial para Guarulhos”.
Uma das vantagens da Cidade Satélite é justamente a
logística privilegiada, mas que tem seu brilho apagado
em decorrência dos constantes congestionamentos, que
deverão, após o término da construção da alça, cessarem. “O tráfego fica comprometido em função do
escoamento através da Ponte de Cumbica, onde caminhões de grande porte precisam fazer travessias para
seguirem seus destinos, dificultando gravemente todo
o trânsito pela Avenida Santos Dumont e suas travessas”, comentou Devair.
O vereador Paulo Carvalho diz que essa não será a
única luta travada por ele e por Dudu em parceria com
a ASEC. Segundo o vereador, a duplicação da Dutra
do trecho que vai do Trevo de Cumbica até o Poupa
Tempo já está em pauta para discussões. “A ASEC trabalhando em elo com o Poder Público dá origem a
uma força muito grande, já que eles têm a força das
reivindicações, e nós a força política”, diz.
Como projeto, há também a formação de uma Comissão Especial de Desenvolvimento da Cidade Satélite, que será presidida por Dudu. De acordo com ele, o
objetivo é agilizar a revitalização de diversas áreas da
região. “Falta asfalto, luz, uma coleta de lixo decente (...).

Vereadores Dudu e Paulo Carvalho: apoio político

De nada adianta oferecer incentivos fiscais se não
houver uma estrutura digna”, enfatiza o vereador.
Por conhecer os diversos problemas que cercam
Cumbica, a ASEC sabe o quão difícil é enumerar as
prioridades, no entanto, espera que a parceria com o
Poder Público traga soluções de imediato para a região que mais arrecada para Guarulhos. “O abandono da Cidade Satélite de Cumbica por todos estes
anos ocasionou várias obras de emergência, desde
asfaltamento de ruas até a retirada de sub-habitações
no leito de avenidas e calçadas. Acreditamos que nossa melhor ferramenta para conquistarmos o quanto
antes essas melhorias é a interação com o Poder Público, de uma forma organizada e responsável, trabalhando com seriedade e solicitando tudo que acreditamos ser de importância para a Cidade Satélite de
Cumbica e conseqüentemente para o município de
Guarulhos”, finalizou Devair Cocci Júnior.
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especial

MAIS OBRAS PARA CUMBICA SÃO ANUNCIADAS
PELA PREFEITURA. EMPRESÁRIOS AGRADECEM!
Ponte de Cumbica, 60 ruas liberadas para asfaltamento,
licitação da AV. Guinle (...), o progresso vem aí!

Cenário de descaso começa a dar lugar a uma via digna: Prefeitura promete investir em Cumbica

serviço) obterão satisfação pela realização de suas
atividades. Esse asfalto representará algo talvez
imensurável: a satisfação de exercermos nossas atividades com mais estima e alegria”.
Assim como os demais asfaltamentos, a Rua Dom
Pedrito será beneficiada através da parceria entre as empresas instaladas na via e a Prefeitura.
De acordo com Roberto Farina, a terminologia
correta para tal é Termo de Convênio (lei do
PCM, conforme tínhamos divulgado), que no
caso da Dom Pedrito foi firmada através do
Processo Administrativo n° 22.957/2005. “Esta
conquista é objeto de anseios antigos, e a forma
encontrada em conjunto pelos envolvidos para
a realização da mesma, por si só representa grande amadurecimento e vontade empreendedora
dos contraentes”, comentou Farina.
O trabalho de pavimentação das ruas da Cidade
Satélite Industrial de Cumbica integra o Plano
Diretor do Governo, que coloca como um dos
objetivos a revitalização da região, o que proporcionará melhores condições para as empresas instaladas e, conseqüentemente, para atrair
novos investimentos. “Esse projeto conta com
o apoio do Governo, mas também com a atuação eficaz da ASEC, que auxilia a Administração Pública a sensibilizar os empresários para
participar do programa de parcerias”, enfatizou
em entrevista ao ASECpress o coordenador da
Unidade 5 da Prefeitura de Cumbica, Elizeu
Nunes Monteiro Martins.
De acordo com o coordenador, a facilidade para
conseguir parcerias é um incentivo para que mais

vias sejam asfaltadas. “Temos efetuado parcerias
para a pavimentação em ruas, que foram
identificadas através de um projeto detalhado da
Secretaria de Obras, com menor grau de dificuldade. Algumas já estão em fase de iniciação como
a rua Dom Pedrito, e outras em fase de negociação, como é o caso das ruas Mercês, Bicas, Sales,
Olaria, Macedônia. Além dessas parcerias, guias e
sarjetas, bem como plantio de árvores, deverão
ser executados na Avenida Guinle”.
Embora a Prefeitura se mostre disposta a
revitalizar Cumbica, ainda falta muito para que
a região se torne referência de Pólo Industrial
avançado, assim como acontece com o ABC
paulista. O próximo passo para continuar com a
revitalização é analisar as prioridades. Mas é aí
que está o problema. O que é prioridade para
uma região totalmente carente de infra-estrutura? Para Roberto Farina, da Inox-Par, o primordial são obras que englobem os serviços essenciais, como iluminação, tratamento de esgoto, pavimentação, remoção de favelas, etc. Já para
Elizeu, representante do Poder Público, a prioridade não está unicamente nesses quesitos: “A região ficou muito tempo sem um
programa de manutenção que resultou em
deterioração, acarretando, inclusive, invasões
– principalmente em logradouros públicos.
A Administração está projetando a construção de Unidades Habitacionais para que,
dentro do plano de revitalização, os moradores sejam transferidos para moradias mais dignas e, com isso, surja perspectivas de novos

A luta por melhorias em Cumbica travada pela
ASEC em seus 18 anos de história parece que
começa a dar resultado. A região que é responsável pelo maior arrecadamento do município,
mas que nunca recebeu a atenção necessária do
Poder Público – creio que, em parte, por não
ser um palco eleitoral dos mais significativos –,
começa, enfim, a receber um tratamento digno.
Com certeza é em decorrência da consciência
política, fruto da contundência que a ASEC
tem se servido para mostrar os problemas que lá
estão e sempre estiveram, mesmo antes dela nascer. Diálogos com autoridades, divulgação de
onde estão os problemas e quais as soluções,
busca de parceria com o Poder Público e com o
empresariado... “Nesses 18 anos buscamos utilizar todos os meios para mostrar que sem empresas, Guarulhos pára. Cumbica é uma região predominantemente industrial, o que sub-entendesse que ela precisa de asfalto para tráfego e
limpeza que reflete dentro da empresa, de uma
coleta de lixo para uma aparência digna perante
quem vem de fora, de vias de acessos inteligentes para facilitar o trânsito, etc.”, enfatiza o presidente da ASEC, Luis Carlos Teodoro. Mas ao

que parece, os apelos começaram a ser atendidos. Após obras paliativas, como a implantação
do guard rail na Justino de Maio, tornou-se comum ver anúncios e placas de obras na região de
Cumbica. Primeiro o asfaltamento, divulgado
no ASECpress do mês de abril, das Ruas Arthur
Carl Schmidt, Cecília Roizen e Gonçalves; agora o, enfim, anúncio de construção da tão solicitada alça de acesso à Rodovia Presidente Dutra
sentido Rio de Janeiro (ver matéria pág. 7), e
o asfaltamento de mais uma via, a Dom Pedrito.
“A força da ASEC foi conquistada no decorrer
dos anos, por ser uma associação responsável e
respeitada pelo seu dinamismo e transparência.
Acreditamos que as conquistas que temos obtido são reflexos do amadurecimento das
relações entre Empresários, sociedade e Poder
Público”, disse o vice-presidente de comércio
da ASEC, Devair Cocci Júnior.
Instalada na Rua Dom Pedrito há anos está a empresa Inox-Par, cujo um dos sócios, Roberto
Farina, respira aliviado pelo anúncio da obra. “Esse
asfaltamento significará a nossa inclusão empresarial e social, onde todos os envolvidos (empresa,
empregados, empresários, clientes e prestadores de
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investimentos e instalação de novas empresas, para que seja possível aumentar a oferta
de empregos”.
Mesmo divididos quanto às prioridades, ambas
partes (empresários e administração) estão sendo personagens de um episódio jamais visto com
tanta efervescência em Guarulhos: a do diálogo
e a da parceria.
Estrategicamente, a Prefeitura dividiu a Cidade Satélite em seis regiões para propiciar o
desenvolvimento necessário. No entanto, a
ASEC, assim como os moradores e empresários de Cumbica, esperam que os projetos não
fiquem apenas no papel. “Estava faltando atitude política, mas creio que os diálogos estabelecidos pela ASEC com a Administração
têm colaborado para a mudança desse quadro”, diz Luis Carlos Teodoro.
A desatenção que há anos acalenta Cumbica vai
dando lugar a uma preocupação bastante simples: a de que se não investir na região, Guarulhos
pode perder seu pote de ouro, ou seja, as empresas. E é justamente para evitar isso que o governo começou a se mexer, e até recursos externos
buscou para atender às reivindicações que há 18
anos fazem parte da pauta da ASEC. Tudo para
romper com um paradoxo.
Não fosse o esforço desta associação, de outras
e de toda sociedade guarulhense politicamente
responsável, talvez não tivéssemos sensibilizado este Prefeito, que se sensibilizou, se abasteceu de vontade política e está materializando
nossos anseios para tornar não só o nosso parque industrial viável, mas como também uma
cidade de Guarulhos cada vez melhor.
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Hoje já há pessoas reivindicando os méritos da
decisão pessoal do Sr. Eloi e até questionando a
nossa atuação, mas para nós não importa quem
corta a fita, temos a lucidez e a clareza em nossas
mentes de que a ASEC, aliada a entidades e pessoas, trabalhou muito para que o Sr. Eloi tomasse essa corajosa decisão. E se hoje alguém bate à
porta de qualquer empresa para oferecer a oportunidade de mudar esta realidade e de participar
das parcerias para a viabilização do asfalto, tenha
certeza que muitas pessoas trabalharam para sensibilizar o Sr. Prefeito, o qual, não estivesse decidido, nem Cristo asfaltaria as ruas.
Obrigado a todos que, de uma forma ou de outra, tem colaborado com a nossa causa.
Em nome de nossos associados e de toda a comunidade empresarial da região, rendo ao Sr.
prefeito Eloi Pietá os meus agradecimentos e
congratulações pela decisão acertada e inteligente de investir em Cumbica em prol da cidade
de Guarulhos, ao mesmo tempo disponibilizo a
ASEC para continuar a apoiar qualquer trabalho em nossa região.
ENTENDA A PARTICIPAÇÃO DA ASEC
NESSE PROCESSO
A ASEC nunca asfaltou, asfalta ou asfaltará
qualquer rua, esta atribuição é de competência
exclusiva da administração que pode fazer através da ProGuaru ou de empreiteiras;
A ASEC nunca escolheu, escolhe ou escolherá
empreiteira para a realização das obras, sequer
negociar valor a qualquer título para esse fim, e

menos ainda receber qualquer valor de empresários, empreiteiras ou da Prefeitura;
SAIBA O QUE É A PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO PARA A REALIZAÇÃO DE
ASFALTAMENTO
Não há asfalto gratuito, seja para a comunidade
ou para o empresário;
Pela lei do PCM (Plano Comunitário de Melhoramentos), a obra se viabiliza com o mínimo de 66%
de custeio por conta da comunidade, e se necessário, os 34% restantes a Prefeitura patrocina, sendo
que cobrará oportunamente. Não há patrocínio da
obra a fundo perdido;
As obras de canalização de águas pluviais e esgoto,
são 100% de responsabilidade da administração;
Os participantes da parceria tem o direito de
consultar as empreiteiras e negociar preço e prazo de pagamento diretamente, sem envolvimento
da administração, ASEC ou de terceiros;
Negociações diretas entre empresários e
empreiteiras alcançam custos mais economicos
do que da ProGuaru;
Caso a Prefeitura custeie com qualquer percentual
da obra (até o teto de 34%), cobrará dos não
aderentes à parceria tabela cheia, encargos administrativos, honorários advocatícios, custas processuais, Imposto de contribuição de melhoria e
outros encargos;

Roberto Farina

Para negociar a viabilização do asfalto de sua
rua, entre em contato com a ASEC ou Unidade
V da Prefeitura.
O PAPEL DA ASEC NA VIABILIZAÇÃO
DA INFRA-ESTRUTURA SEMPRE FOI
E SERÁ:
1) Interagir e sensibilizar a administração para
investir em infra-estrutura em nossa região,
viabilizando o desenvolvimento das atividades
empresariais, além de manter e atrair empresas
para a Guarulhos;
2) Diante de algum grupo de proprietários interessados no asfaltamento, sensibilizar outros para
que participem do convênio e assim viabilize a
obra dentro das leis municipais;
3) Garantir aos empresários participantes, que os
processos tenham segurança legal e que os projetos
e as obras estejam dentro do rigor técnico desejado.
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indústria

parceiros

CIESP homenageia empresários
pelo Dia da Indústria

ACE-Guarulhos empossa novos diretores

A nova diretoria da ACE Guarulhos

Cerimônia realizada no Centro Empresarial Internacional reuniu mais de
1.400 pessoas e promoveu palestra do presidente nacional do Makro
Elói Pietá entrega prêmio para Carlos Roberto: Industrial do Ano

Evento premiou Carlos Roberto Campos (CRW) como
o Industrial do Ano de 2005
A já tradicional festa em comemoração ao
Dia da Indústria, oferecida pelo Centro das
Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP
Guarulhos), mais uma vez reuniu e premiou
os mais respeitados empresários de
Guarulhos. Realizado na sede da entidade,
na noite do dia 03 de junho, o evento homenageou um dos fundadores do CIESPGuarulhos, Luigi Polcan, falecido em 26 de
maio, e inaugurou a nova sala de reuniões
do CIESP, que agora abriga a galeria de troféus e honrarias da entidade.
Como de praxe, além de uma homenagem
coletiva aos empresários presentes, o evento
condecorou os patrocinadores da realização
(Ache Laboratórios, Conexão Desenvolvimento Empresarial, Itaú Empresas,
Unimed Guarulhos, Karina Indústria e Comércio de Plásticos, CRW Indústria e Comércio de Plástico Ltda., Schwing Equipamentos Industriais Ltda., Seisa – Serviços
Integrados de Saúde, Universidade
Guarulhos e Sebrae Regional Guarulhos) e
entregou o troféu “De Olho na Indústria” e
“Industrial do Ano”. O primeiro, oferecido
para o diretor geral da empresa Rio Negro
S/A, o empresário Walter Roberto Areias,
pelo destaque obtido na área de responsabilidade social com notórios investimento no
3° setor, como coleta seletiva de lixo e resíduos; colaboração com a Cáritas Diocesana;
repasse de centenas de microcomputadores
a entidades assistenciais; oportunidade de
trabalho a colaboradores deficientes físicos;
realização de diversas campanhas durante o
ano, além das diversas doações e contribuições para o Fumcad e projetos culturais.
No grande prêmio da noite (Industrial do
Ano), a condecoração fez jus ao desempenho

do premiado, Carlos Roberto Campos, que
levou a CRW Plásticos a tornar-se a primeira
multinacional brasileira no segmento de
termoplásticos injetados após instalar uma
sede na Eslováquia, Europa Central. De origem humilde, Carlos Roberto formou-se
Ferramenteiro no Liceu de Artes e Ofícios e
se especializou no segmento de plásticos no
SENAI, escola mantida e dirigida pela indústria. Além da sede em Guarulhos e na
Eslováquia, a CRW conta com uma unidade
em Joinville (SC) e Varginha (MG).
Estiveram presentes no evento, ainda, parte
da sociedade civil, representantes de entidades localizadas nas cidades de Mairiporã,
Arujá e Santa Isabel, os prefeitos das cidades
de Guarulhos, Elói Pietá, e de Mairiporã,
Antonio Ayacida, e o representante do Ciesp
Nildo Masini – diretor titular e adjunto do
Departamento de Relações Institucionais e
Membro do Conselho Estratégico do Ciesp.
Exposição – Até o dia 31 de junho, os
guarulhenses puderam conferir no CIESP
Guarulhos a exposição “Traço Extra”, que
abrigou 10 obras do cartunista Fausto
Bergocce, residente em Guarulhos há 40
anos. Esta foi a terceira mostra do artista na
cidade, porém a primeira no CIESP. As obras
expostas foram duas charges (uma sobre a
economia brasileira, que retrata o ministro
da Fazenda Antonio Palocci – e que foi
publicada no jornal Diário de S.Paulo; e outra a respeito do atentado ao edifício World
Trade Center, localizado em Nova York, em
11/09/2001 – esta está no livro “Esqueçam
o que ele desenhou!”, que Fausto lançou em
2002 e reúne charges publicadas no jornal
Diário Popular).

Um evento regrado a muita badalação e boas
perspectivas deu posse à nova diretoria
executiva da Associação Comercial e
Empresarial de Guarulhos (ACE), gestão
2005/2007. Além da presença dos mais de
1.400 convidados, entre associados e
autoridades do município, o evento, realizado
na noite do dia 20 de junho, recebeu a presença
do presidente nacional do Makro Atacadista,
Sergio Giorgetti, que, em uma palestra de
aproximadamente 40 minutos, apontou os
caminhos para manter e conquistar clientes
em um mercado competitivo.
Com 20 integrantes, entre diretores,
secretários e o presidente Decio Pompêo Jr.,
a nova diretoria da ACE promete manter a
boa administração desempenhada pela
última gestão, que entre os resultados
positivos conseguiu aumentar o número de
associados de 1.580 para 2.500 micro e
pequenos empresários dos setores do
Comércio, Indústria e Prestação de Serviços.
“Acredito que vou conseguir, em companhia
da nova diretoria, fazer da ACE uma entidade
ainda mais forte e ágil na prestação de
serviços”, ressaltou Decio.
Presente na cerimônia, o prefeito de
Guarulhos, Elói Pietá (PT), ressaltou a
importância da ACE dar continuidade ao
trabalho de parceria que vinha realizando
junto a Prefeitura e a outras entidades da
cidade. “Cabe a nós aprimorarmos as nossas
relações, e um dos caminhos para isso é o
aumento das parcerias, como, por exemplo,
na revitalização do Centro. Além disso,
precisamos facilitar a vida dos pequenos e
micro empresários, como foi definido no
plano diretor”.
Fundada há exatamente 42 anos, a Associação
Comercial e Empresarial de Guarulhos
participa ativamente do desenvolvimento
econômico, social e cultural do município,
acompanhando e vivenciando os fatos
históricos mais marcantes. Parceira da ASEC,

leva a transparência das ações e o trabalho
conjunto entre seus associados como marcas
registradas de sua história. E é essa união
que Decio diz que continuará mantendo.”Queríamos trazer o maior número
possível de associados para a cerimônia de
posse, e assim incentivá-los a promover uma
aproximação com a entidade. Vamos mostrar
que o trabalho não pode ser feito sozinho, e
sim com a ajuda de todos os parceiros”,
comentou o presidente.
O evento, que foi realizado no Centro
Empresarial Internacional (Espaço Philips),
também serviu para a assinatura do contrato
de parceria entre a ACE e a empresa Microsoft,
que irá proporcionar soluções tecnológicas aos
micros e pequenos empresários da cidade.
VEJA QUEM SÃO OS NOVOS
DIRETORES EXECUTIVOS DA ACE
NOS PRÓXIMOS DOIS ANOS:
Decio Pompêo Junior - Presidente
Antônio G. Prado - Vice-Pres. do Comércio
Vilson Caldas Luiz - Vice-Pres. da Indústria
Wilson J. Lourenço Jr. - Vice-Pres. de Serviços
Antônio Rapé - 1° Secretário
Ednei Alexandre Fontana - 2° Secretário
Pedro Lago - 1° Tesoureiro
Francisco José de Sá - 2° Tesoureiro
Anunciato Thomeo Sobrinho - Diretor de
Relações Institucionais
João Thomeo Neto - Diretor Técnico
Zulmira M. G. Silva - Diretora de Marketing
Rubens Ferreira de Castro - Diretor Comercial
Jorge Alberto Taiar - Diretor Administrativo
Carlos Roberto - Diretor Social
José Roberto Vitorelli - Comércio Exterior
Adriano Costa - Diretor de Segurança
Manoel Camargo de Laet - Diretor Jurídico
Rodrigo de Barros - Dir. de Relacionamento
Paulo Rogério Sanches - Diretor Adjunto
Ananias Araújo Sobrinho - Diretor Adjunto
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ASEC estuda lançar Rodada
de Negócios entre associados

ASEC PROMOVERÁ 8° ENCONTRO EMPRESARIAL

Edu Pinto

projetos

O objetivo do projeto é criar as mesmas perspectivas de negócios da grande Rodada
ASEC espera o mesmo sucesso da 7.º edição do Encontro Empresarial

Os constantes pedidos feitos por empresários parceiros
estimularam a idealização do projeto
A consolidação da Rodada de Negócios de
Cumbica/ Guarulhos, realizada no mês de
maio, no Caesar Park Hotel, parece que serviu de estímulo para a maioria dos associados da ASEC. Tanto é que são constantes
os pedidos dos empresários para a realização, ainda este ano, de uma terceira edição da
Rodada. O motivo? Se levado em consideração os depoimentos colhidos no evento, é
a facilidade de gerir negócios, a possibilidade
de criar parceiros locais e mostrar produtos e
serviços a um custo baixíssimo – em comparação às grandes feiras de negócios realizadas no país.
Para responder aos anseios desses empresários, a ASEC passou a estudar a possibilidade da realização de uma Rodada de Negócios
interna, onde o grupo de expositores seria
formado única e exclusivamente por associados da entidade. “A intenção da ASEC com
o lançamento deste projeto é prestar mais
este serviço ao seu associado, colocando-o
frente a frente com clientes e fornecedores
em potencial, assim como na Rodada”, comentou o vice-presidente de serviços da
ASEC, o advogado Antônio Roberto
Marchiori. “Esta ação vai ao encontro de um
grande anseio dos empresários associados,
principalmente dos novos, que querem e
necessitam divulgar seus produtos”.
Assim como a Rodada de Negócios, esse
projeto será baseado em um já idealizado
pela Associação dos Empretecos do Grande
ABC (AEGABC), porém com algumas
modificações, como o custo zero. “O projeto
está pronto, faltando apenas alguns ajustes,
que serão feitos de acordo com a intenção
dos participantes (quantidade) e sugestões

dos diretores. A linha mestra já foi definida,
e terá algumas novidades em relação à Rodada”, enfatiza Marchiori.
Além de abrir uma nova oportunidade para
os associados agilizarem negócios e realizarem um network, a proposta visa captar novos integrantes para a entidade e manter os
já existentes. Para que não haja confusão entre o formato do novo projeto e o da “grande” Rodada, a ASEC pretende fazer uma
mescla dela com o Encontro Empresarial,
criando um evento onde os negócios poderão ser realizados com praticidade, porém
com descontração.
Há quem possa, no entanto, pensar que o
fato do projeto se limitar aos associados faça
com que os negócios se restrinjam apenas à
região de Cumbica, já que a ASEC representa as empresas lá situadas. Porém, Marchiori
desmistifica essa possibilidade. “A ASEC não
tem associados apenas em Cumbica, mas em
toda Guarulhos. Quanto a essa possível limitação, acredito que não exista, pois os demais parceiros serão privilegiados na próxima Rodada de Negócios. Nesta, ao contrário, estamos privilegiando o associado, mas
sem querer desprestigiar ninguém”.
Mesmo sem data definida para a realização, a
entidade aposta grande nesse novo projeto,
o qual ela espera que se consolide tanto quanto
a Rodada de Negócios.
Informações
Para mais informações sobre a Rodada entre
Associados, entre em contato com a Associação dos Empresários de Cumbica (ASEC)
através do telefone: (11) 6412-6054 ou pelo
site: www.asec.org.br

Com o intuito de aproximar empresários, evento será
realizado em agosto
Os resultados que cercam os eventos
promovidos pela Associação do Empresários de Cumbica (ASEC) tem dado aos
participantes um gostinho de “quero mais”.
Tanto é que em menos de três anos de gestão,
o atual presidente da entidade, Luis Carlos
Teodoro, junto com os diretores, já comandaram a realização de sete Encontros
Empresariais, duas Rodadas de Negócios,
além dos eventos para pedir o apoio do poder público e da imprensa para as principais
causas defendidas pela entidade.
Para novamente promover a reunião entre
empresários associados, autoridades públicas
e parceiros, a ASEC realizará, em agosto, o
8° Encontro Empresarial Cumbica em
Movimento, que embora ainda não tenha
um tema de discussão definido (como
aconteceu na 7ª edição do evento, quando foi
discutido a questão da alta taxa tributária,
em especial a MP 232), já tem objetivo
traçado. “Este evento nasceu com vários
intuitos, mas o principal deles é o de reunir
empresários num ambiente descontraído e
agradável, de modo que todos possam
conhecer e interagir com os presentes, e quem
sabe, a partir daí, fazer nascer uma relação
comercial”, teorizou Luis Carlos Teodoro.
“Outro objetivo é trazer autoridades e
personalidades para que o associado possa
levar seus questionamentos pessoalmente à
pessoa competente, e também de divulgar
algumas atividades da ASEC”.
Um dos pontos mais defendidos por Luis
Carlos é a participação dos empresários
associados, uma vez que o contato,

principalmente com as autoridades da cidade,
pode gerar bons frutos. “Embora a ASEC
exista para representar o associado, não
podemos reivindicar o papel exclusivo de
interlocução entre eles e o poder público.
Tudo depende da vontade e disponibilidade
dos mandatários do povo. Por isso, com a
presença de autoridades nos eventos da
entidade, os associados podem abordá-los e
questioná-los sobre algum problema em
especial e ver de perto as dificuldades que
encontramos”, enfatizou Teodoro.
Com essas realizações, a ASEC também
mostra aos associados suas lutas constantes
para a conquista de infra-estrutura ao parque
industrial de Cumbica, que automaticamente
ajuda a atrair mais empresas para a região e
promover o aumento de renda e a geração
de empregos e receita para a cidade. “A causa
da ASEC não é apenas do empresário local,
é do trabalhador, do comerciante, do
prestador de serviço, do profissional liberal,
enfim, de toda a sociedade guarulhense, pois
reflete a constante busca pelo desenvolvimento econômico e social de nossa cidade”,
diz o diretor de eventos da ASEC, Sérgio
Bellíssimo. De acordo com ele, para este ano,
além desse 8° Encontro, está prevista a
realização de um 9°, que deve ser promovido
em meados de dezembro.
Serviço
Para mais informações sobre o 8° Encontro
Empresarial Cumbica em Movimento entre
em contato com o (11) 6412-6054 ou através
do site da ASEC: www.asec.org.br.
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