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“Brasileiro é um
cidadão cercado
de impostos por
todos os lados”...
Por meros 20% de impostos,
a chamada “derrama”, brasileiros se sentiram ultrajados,
espoliados, e apesar dos riscos, promoveram a INCONFIDÊNCIA MINEIRA, que
levou Tiradentes a morte e outros a penas desumanas, mas
hoje, apesar de vivermos num
Estado de Direito Democrático, os empresários brasileiros
ainda que sufocados pela usura tributária de 40%, ainda não

reagiram. A carga tributária
brasileira já ultrapassou todos
os limites da tolerância e da
sensatez, onerando a cadeia
produtiva, tirando o poder
de compra do cidadão e a
competitividade da industria
brasileira, fecham-se postos
de trabalhos, gerando desemprego miséria e violência, e é o grande freio do desenvolvimento e do crescimento do país. PÁGINAS 4 E 5

OPORTUNIDADE

Empresas de Guarulhos poderão
efetuar negócios com o Aeroporto
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Fórum Regional em
Defesa da Sobrevivência
Empresarial
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CIESP promove
integração da diretoria e
conselho
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Elói Pietá apresenta
plano de governo para
Cumbica
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PALAVRA DO PRESIDENTE

TRIBUNA LIVRE

ELEIÇÃO

Somos brasileiros de Cumbica,
e também não desistimos nunca!

Serra ou Marta?

Asec terá eleição para
o biênio 2005/2006

Não tinha como
deixar de parodiar a
frase que tomou
conta da televisão em
propaganda do governo federal, mesmo porque ela reflete em muito, a perseverança e o engajamento que
muitos têm em trabalhar para melhorar o bairro apesar de todas as
dificuldades.
Pela primeira vez sinto-me otimista pois Cumbica terá enfim a
atenção da administração; já ouvimos de muitas pessoas envolvidas
na administração e que também militam na causa do desenvolvimento da região, a afirmação de que
“Cumbica é a bola da vez”; não
bastasse os comentários oficiosos,
o Sr. prefeito Elói Pietá discursou
em época de campanha para diferentes públicos, mas com um discurso único: “chegou o momento
de se investir em Cumbica”.
Eu mesmo presenciei esta fala,
acrescida de que em seu novo mandato nossas relações serão mais
harmoniosas e assim nós da Asec
esperamos, pois jamais atentamos
contra a administração ou a ele pessoalmente, mesmo porque, procuramos nortear a direção da Asec
com um dos princípios da administração pública, que é o da impessoalidade. Findo o pleito eleitoral em entrevista ao Asec Press, o
Sr. prefeito reafirma seu compromisso de campanha e de investir
em Cumbica.
Não bastasse os compromissos
e discursos do Prefeito, temos um
fato novo. Cumbica, pela primeira
vez, contará com dois vereadores
no bairro. Inclusive, eles são empresários. Um, o Adilson Valente,

modesto empresário da indústria,
que atuou na Secretaria de Obras
como assessor de Arthur Cunha e
já conhece bem os problemas da
região e da administração; outro, o
Dudu, modesto empresário do comércio, tem os impulsos que a jovialidade lhe proporciona junto à força
de enfrentar um novo desafio, e
neles também depositamos a confiança de que trabalharão em prol da cidade de Guarulhos, promovendo as
melhorias que Cumbica precisa para
manter e atrair empresas, empregos,
movimentação econômica e receita
para minimizarmos as diferenças
sociais, proporcionando oportunidades de trabalho e renda a todos os
cidadãos. Com este trabalho, estaremos transformando a cidade
numa cidade cada vez melhor para
todos, com mais qualidade de vida
e justiça social.
Daniele Pestelli assumiu a direção do Ciesp assessorado pela experiência de Antônio Carlos Koch e
pela vontade de mostrar trabalho de
José Roberto Lapetina, nosso expresidente e atual vice da Asec, e
que inclusive, representará o Ciesp
junto comigo, que representarei a
Asec na comissão instituída pelo
prefeito com vários secretários de
governo municipal e estadual para a
tão sonhada revitalização de Cumbica. Diga-se de passagem, esse posicionamento oficial da diretoria do
Ciesp é inédito.
No mais, teremos eleições na
Asec e se reconduzido, continuarei
a buscar os objetivos da entidade
que se resume tão somente e apenas a tudo que é de interesse do
empresariado local.
Que os sonhos se tornem realidade na próxima gestão de todos nós!

DIRETORIA EXECUTIVA

Mauro de Cicco é empresário
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1º Vice Presidente .............. José Roberto Lapetina - FINOPLASTIC
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2º Secretária .................... Maria Helena de Arruda - GERDAU
1º Tesoureiro .................... Edson Del Priore - ESTAMAC
2º Tesoureiro .................... Giuditta Lacava Ferreira - SIGLA
Dir. Comunicação Social .. Devair Cocci Júnior - PATROPI
Dir. Administrativo ............ Mauro de Cicco - LINCIPLÁS
CONSELHO FISCAL EFETIVO
Antonio Roberto Marchiori - GALVÃO & DIAS
Eliseu Nunes M. Martins - BERGAMO
Conselho Fiscal Suplente: RUBENS KADAYAN -FUNDALUMÍNIO
Renato Camargo dos Santos - ADV.CAMARGO
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No próximo dia 25 de novembro, a Asec
irá realizar Assembléia Geral Extraordinária das 9 às 18h para a eleição da
diretoria para o biênio 2005/06. Segue a
composição da chapa:
Presidente: Luis Carlos Teodoro – Usinagem Maxius,
Vice-presidente da Indústria: Mauro de Cicco – Linciplás;
Vice-presidente do Comércio: Devair Cocci Júnior –
Patropi ;
Vice-presidente de Serviços: Antonio Roberto
Marchiori – Galvão Dias;
1º secretário: Boris Zuvela Kosce – Planurb;
2º secretário: Carlos Augusto da Silva – Contesp;
1º Tesoureiro: Milton Benedito Teotônio – R. J. Lima
Informática ;
2º Tesoureiro: Wanderlei Souza Cruz – Exatus.Net;
Conselho Fiscal Efetivo:
José Roberto Lapetina – Finoplastic,
Wilson Veiga Arambul – Braspar,
Daniele Pestelli – Fitas Metálicas;
Conselho Fiscal Suplente: Renato Camargo dos
Santos – Advocacia Camargo;
Rubens Kadayan – Fundaluminio e
Eduardo Martins da Cruz – Dry Port.
Diretor Administrativo: Leosvaldo Carlos
Cavalcante-Contesp
Diretor de Comunicação: Júlio Mazzola - Jmazzola
Propaganda
Diretor de Informática: - José Benedito Filho Exatus
Diretor Jurídico: Juvenil Flora de Jesus - Advocacia
Juvenil
Diretor de Capac. Qualif. 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
A Asec fica na Avenida Santos Dumont,1436
2 º andar- sala 14, Cumbica.
Informações pelo telefone: 6412-6054.

CONVÊNIOS

ENTIDADES PARCEIRAS

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 OTOYASATO LTDA
ACM SÃO PAULO – GUARULHOS
CIEE - Centro de Integração Empresa - escola
CENTRAL ASSESSORIA TRIBUTÁRIA
COLÉGIO PROGRESSO – CENTRO
Informações sobre os benefícios aos associados

fone: 6412-6054 www.asec.org.br

NOVOS ASSOCIADOS

Restaurantes: Calabrez – Cumbicenter – San Marco – Sabor&Cia. –
Ca’tespero – Dutra Grill – Cumbica – Sakamoto I e II, Lions Club de
Guarulhos e Associação de Rotarianos de Guarulhos
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Independente de opção partidária, independente
de preferências pessoais, que vergonha. Que vergonha! A cidade de São Paulo, uma das mais importantes do mundo, encontra-se hoje numa batalha estúpida. Acusações, baixarias, falta de marketing saudável. Enfim, uma nojeira só.Um candidato assim meio
que em desespero de causa, apela, baixa o nível, ofende, magoa.
O outro a título de revanchismo, se defende da
pior maneira possível. Musiquinhas idiotas, nas rádios e TVs. o dia todo. Eles pensam que nossos
ouvidos são latrinas. Sr. Serra, Sra. Marta, o que
seus eleitores querem ver, e ouvir, são propostas concretas, coerentes com a realidade de São Paulo.
Chega de tanta porcaria, tanta baixaria. São Paulo pela importância mundial que tem e por ser a “mãe”
de todos os brasileiros, pois aqui se juntam todos os
estados, representados por cidadãos que vêm para
cá, para trabalhar. Morar e tentar viver bem. São
Paulo é uma mistura fantástica de pessoas, costumes, etc. São Paulo tem de tudo para todos.
As melhores oportunidades estão sem dúvida em
São Paulo. Esta cidade é maravilhosa sim. Então
Sr. Serra e Sra Marta, por favor tratem São Paulo
como ela merece ser tratada.
Não deixem que a sede de poder, deturpe a imagem desta cidade tão linda. Mesmo morando em
Guarulhos, eu me preocupo com São Paulo, e não
gosto de ver o que vejo hoje. Estes candidatos mais
preocupados com a aparência pessoal, do que com
o “estado de saúde” de São Paulo. Lamento tanto
este desrespeito pelos cidadãos, cujo voto será depositado em breve, não pelo que de fato seu plano
de governo oferece, mas sim pelos socos e pontapés que trocaram durante a campanha eleitoral. Sr.
Serra, Sra. Marta, respeito muito vossas senhorias.,
pois apesar de tudo, mesmo não votando em São
Paulo, reconheço que hoje, ambos são as pessoas
mais indicadas para assumir esta prefeitura.
E pelo respeito que tenho por ambos, é que vos
peço: Respirem São Paulo, vivam São Paulo, tratem São Paulo como única, pois outra chance, creio
que não terão. Boa sorte a ambos! E que daqui a
quatro anos São Paulo tenha melhorado e ficado
mais bonita ainda.
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Fator Gente Marketing e Treinamento – Cemaq - Centro de Metrologia e Qualidade
Indl. Ltda – Back Atendimento Móvel Expresso Ltda (CENTRAXI) – Julexport Com.
Imp. Exp. Ltda. – Qualiman Serviços de Limpeza e Terceirização Ltda – Alexandre
Turri Zeitune - Advogado
29/10/04, 17:05

PARCEIROS EM EVENTOS
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PERFIL

RESULTADO

O Golden Farma Card lançado há 15 anos por Ademil
M. Andrade objetiva facilitar
acesso a medicamentos e produtos farmacêuticos para funcionários e dependentes de
maneira rápida e segura. A
Golden Farma utiliza e disponibiliza, para as empresas
conveniadas, sem burocracia,
uma tecnologia de ponta para
melhor gerenciar o benefício
farmacêutico de sua empresa.
Pioneiro, o cartão magnético da Golden Farma é um
agente facilitador e está presente em mais de 20 estados e
possui um grande número de
empresas conveniadas no estado de São Paulo.
Segundo Ademil Andrade,
diretor comercial, a empresa que
contrata o Golden Farma Card
tem inúmeras vantagens, entre
elas, a de ser uma complementação para a saúde de seus colaboradores, que passa a ter

Divulgação

Golden Farma Card, experiência e comodidade

Ademil M. Andrade

acesso a medicamentos de maneira rápida e segura. Todas as
compras são descontadas em
folha de pagamento e de acordo com a política de benefício
da empresa contratante. O cartão pode ser utilizado por toda
a família. Ele é o único cartão
que consta os nomes de todas
as pessoas que podem utilizálo. “Esta é uma das vantagens,
pois a compra não se limita a

uma só pessoa, podendo
abranger toda a família, dependendo da política de benefícios da empresa.”
Outra vantagem enumerada por Ademil é a comodidade. A Golden Farma possui
aproximadamente três mil farmácias conveniadas, nas principais cidades brasileiras e
tem sempre uma farmácia próxima da residência, empresa,
hospitais, etc.
O convênio farmácia oferece benefícios para a empresa que tem a concentração de
informações e controle eletrônico dos gastos dos funcionários. A empresa é quem
define os critérios de utilização do cartão pelo funcionário, como por exemplo, o valor a ser utilizado no mês. O
desconto é efetuado na folha
de pagamento, sendo que
todo o processo é seguro e
eletrônico.

Com o slogan “mais benefícios para sua empresa, mais
saúde para seus funcionários”,
a Golden Farma oferece rede
ampla de atendimento com Drogarias, farmácias de manipulação; atendimento delivery e
produtos naturais e homeopáticos, drogaria 24 horas .
De acordo com Ademil, o
cartão da Golden Farma é expertise em otimização na área
de benefícios e a gestão eletrônica do sistema prevê a redução de custos operacionais
e administrativos.
A Golden Farma oferece
ainda o cartão empresa que é
um cartão de fidelidade para
os grêmios das empresas.
SERVIÇO:
Golden Farma Card
Telefone: 6463-9900
www.goldenfarma.com.br –
endereço eletrônico:
comercial@goldenfarma.com.br

SERVIÇO

A interatividade da Asec na Internet
Confira os novos serviços que a Asec oferece por
meio de seu site na Internet.
Reclamações Online:
No link Fale conosco, o empresário que acessar a área
de reclamações, poderá relatar suas reclamações e incluir
fotos de sua denúncia.
A Asec, por meio de ofícios, encaminhará as denúncias para as autoridades com-
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petentes para que as providências sejam tomadas. O reclamante receberá o número
do ofício e poderá acompanhar virtualmente o andamento do processo.
No link Empregos – Empresa Contrata as empresas
associadas poderão divulgar
as vagas que possuem para
contratação. A informação ficará no ar por 30 dias.
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Empresa Indica – Profissionais que as empresas desejam auxiliar na sua recolocação
no mercado de trabalho.
No link Oportunidades, o
empresário poderá ofertar ou
buscar oportunidades de
compra e venda de máquinas,
equipamentos e demais produtos de interesse comercial.
Inscrições online: Para os
empresários que ainda não se
associaram e querem fazer parte desta atuante associação e

se beneficiar dos serviços e
da representatividade que a
Asec conquistou desde sua
fundação em 1987 podem fazer adesão pelo site. Lá há informações sobre os valores
de contribuição. E as novidades não param por aí. Agora
você pode acompanhar as
notícias em tempo real em Notícias online. A fonte é da
Agência de Notícias.
www.asec.org.br

29/10/04, 17:05

Rua da Lagoa em obras
As obras de pavimentação ainda estão em fase de
estruturação, mas o prazo para
a entrega da rua pavimentada
é para a segunda quinzena de
novembro.
As informações são de
Renato Freitas Rosset, engenheiro da Soemeg – Terraplanagem e Pavimentação, empresa responsável pelo projeto, que afirma que o atraso na
finalização que era de 60 dias,
se deu por diversos fatores,
como a mudança no projeto
inicial, - os empresários pediram o alargamento da via que
passou de 11 para 14 m²; a remoção dea favelas e comércio
clandestino existentes na via
e as chuvas (freqüentes neste
período do ano).
Luciano Maceira Alves

Manso, diretor da Álcool Santa Cruz, uma das empresas
que aderiram ao projeto, reafirma a importância entre a
parceria entre o poder público e empresários e que a pavimentação da via trará inúmeros benefícios a todos que
se utilizam dela.
Ele comenta que com a pavimentação concluída e por
conta do aumento do leito da
via, alguns detalhes devem ser
revistos. Cita como exemplo,
um telefone público que ficou
com meio metro de altura. “Teremos que contar com uma
nova estruturação da Telefonica e a Empresa Bandeirante
de Energia terá que vir para
fazer ajustes na fiação. Mas
tudo ficará mais fácil”, completou.
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ESTRUTURA

“Brasileiro é um cidadão cercado
de impostos por todos os lados”...
Por meros 20% de impostos, a chamada “derrama”, brasileiros se sentiram ultrajados, espoliados,
e apesar dos riscos, promoveram a INCONFIDÊNCIA MINEIRA, que
levou Tiradentes a morte e
outros a penas desumanas,
mas hoje, apesar de vivermos num Estado de Direito Democrático, os empresários brasileiros ainda que
sufocados pela usura tributária de 40%, ainda não
reagiram.
A carga tributária brasileira já ultrapassou todos
os limites da tolerância e
da sensatez, onerando a
cadeia produtiva, tirando o
poder de compra do cidadão e a competitividade da
industria brasileira, fecham-se postos de trabalhos, gerando desemprego
miséria e violência, e é o
grande freio do desenvolvimento e do crescimento
do país.
Pagamos tantos impostos quanto os cidadãos da
Alemanha e Canadá, mais
IRPJ do que Dinamarca,
Bélgica, Alemanha, Finlândia, Polônia e Suécia, mas
nestes países você não tem
que pagar Plano de Saúde,

seguro, escola particular,
pedágio, etc, etc , que nós
contratamos em razão da
péssima qualidade dos serviços públicos. Aliás, qual
o serviço público que tem
qualidade? Porque pagar
um custo financeiro e social tão grande? Não temos
nada que presta, estradas,
portos, energia, saúde, segurança, justiça, educação,
moradia, transporte, apo-

sentadoria, etc, nada funciona a contento, então
pergunto porquê pagamos
tanto para ter tão pouco?
Desde que a classe política “democrática” assumiu
o poder o país parou de crescer, políticos com seus planos econômicos fantásticos
aumentaram 20% em 20
anos a participação dos impostos no PIB.
Agora o que é PIB? Pro-

duto Interno Bruto, mas o
que significa isso? Quando agregamos investimentos, tecnologia, maquinários, mão-de-obra, e transformamos algum produto
que antes tinha um formato e agora tem outro, e que
em razão dos investimentos no produto o seu custo se eleva, pois então, a
diferença do preço quando
in natura ao preço final de-

pois de acabado é o PIB.
Um exemplo, suponhamos
que vamos fabricar um
avião (alumínio), primeiro temos que ter a área para
ter a lavra da bauxita (investimento), então temos
que ter uma mineradora
para extrair o minério, isso
inclui maquinário, transporte, tecnologia, (investimento, mão de obra, etc)
então temos um custo; envia-se esse produto para
uma fundição, que além de
fundir, lamina em chapas,
tarugos, etc, para tanto,
também tem-se investimento, mão de obra, tecnologia, pois bem, o alumínio acabado já está com
um preço muito superior
àquele quando chegou a
fundição, a razão destes
preços é o PIB, e cada etapa de processo industrial
que transforme este alumínio, agregando mais investimento, mão de obra, tecnologia, o diferencial é
PIB, imaginem o preço/kilo
da bauxita e do avião acabado.
Analisem: temos que ter as
empresas, investimento, tecnologia, mão-de-obra, etc,
etc, etc, e quanto temos de
lucro? Mas o governo sem

fazer absolutamente NADA,
fica com 40% do que se produz de riquezas no país e novamente insisto, para quê?
Na América do Sul, depois do Brasil (40%), o Chile
(17,3%) e o Peru (14%),
têm a carga tributária mais
alta, é desproporcional!
Enquanto vemos os jornais noticiarem recordes de
arrecadação, mês após mês,
mais de 1milhão de empresas entram na lista do Fisco
em 02 anos, a dívida das
empresas com a União saltou de R$ 8,7 para R$ 239
bilhões em 10 anos, o número de empresas inscritas
na dívida ativa da União,
aumentou de 326.000 para
5.433.000 também em 10
anos, mas a gana deste governo já foi demonstrada,
aumentou a carga de
35,98% (2002) para 38,11%
(2004, 1otrimestre).
No primeiro semestre
de 2004 foram arrecadados R$ 311,28 bilhões, o
crescimento real da arrecadação foi de R$ 28,05
bilhões. A arrecadação do
ICMS apresentou crescimento real de R$3,81 bilhões e os tributos municipais cresceram R$ 2,58
bilhões graças ao empresário que passa as 24 h/dia,
7 dias por semana, 52 semanas por ano, pensando
como fazer para sobreviver, e promover tamanha
arrecadação, pois ele sabe
que pode dever para todo
mundo, mas dever para o
governo o leva a insolvência empresarial e pessoal, o
que com certeza perderá
todo seu patrimônio.
O Brasil representa
50,68% do PIB da América
do Sul com expressivos U$
492,338 bilhões, mas nosso povo vive nas mesmas
condições de insegurança,
miséria e violência dos outros países mais pobres!
Estes e outros gráficos que
ilustram esta matéria estão
disponíveis no site

www.asec.org.br
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Sair do comodismo e enfrentar esta situação, é imperativo à sociedade
se insurgir contra essa aberração econômica, se mobilizar, organizar,
participar, e trabalhar contra essa afronta que é uma causa justa e
que pode ser ganha, mas que depende apenas de nós cidadãos.
Já ouvi empresário dizer que para ele tanto faz a carga
tributária, quem paga é o consumidor, que ele apenas
repassa os custos......, respondi que: “____em razão desta situação, ele vende menos, gera menos empregos, há
mais miséria e violência, e que ele e sua família, não podem
gozar daquilo que ele e seu trabalho podem proporcionar,
pois podem ser assaltados, seqüestrados, assassinados,
não podem andar em qualquer lugar, a qualquer hora, não
podem usar roupas caras, nem carro importado, não tem
direito a liberdade, tem que viver confinado dentro da
empresa, do apartamento, da escola, porque embora as
coisas não estejam tão ruim para ele, está para milhões de
brasileiros, e que ele não está livre de no futuro criarem
dificuldades que venham tirar o seu sossego como já
tiraram de muitos.”
O empresariado preocupado com as vendas, produção, faturamento, como gerenciar, trabalhando muito dentro de sua empresa, é ausente nos processos políticos e
de representação classista e cada vez mais vemos pessoas despreparadas, pessoas de toda sorte de caráter, assumindo mandatos, cargos públicos e traçando os destinos de nossas empresas, de nossas vidas, criando portarias, decretos, leis, dificuldades, onerando nossos custos, inviabilizando nossos produtos, afetando nossas vendas e tudo mais necessário para a direção das empresas,
nos submetendo a ser verdadeiros “cachorros que correm atrás do rabo”, pois vencida qualquer dificuldade,
criam outra e mais outra e mais outra.
Reclamar para o colega, o amigo, o vizinho, na fila do
banco, no restaurante, piadinhas, sobre o governo e governantes, isto basta? Isto traz algum resultado?
Ronaldo Caiado foi motivo de piada quando criou a
UDR á 15 anos atrás, mas hoje o agro negócio é a atividade econômica mais rentável depois dos bancos!
Em 20 anos aumentaram em 20% a carga tributária,
será que levaríamos 10 anos para diminuir 5%? 20
anos para diminuir 10%? É um desafio? Sim! E pode
ser vencido!
Empresários mobilizam levante contra insensatez
tributária e criam o MCEP; Movimento da Comunidade Empreendedora Produtiva
1- Objetivo: (O que é ?) – Articulação da Ação
Jurídica e Política da “ Comunidade Empreendedora Produtiva” para transformar nosso ambiente legislativo, jurí-
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dico e social de forma a vitalizar, viabilizar o empreendimento
produtivo dentro de um âmbito de legalidade.
2- Conceito Central ( Quem? ) – Quebra do paradigma de considerar todo empreendimento como viabilização
do capital.
Consolidar o conceito do empreendedor produtivo como
um empresário-trabalhador ao invés de um empresário capitalista. Estabelecer por outro lado o conceito do trabalhador como parceiro do empreendedor produtivo e integrar a figura do profissional autônomo ou liberal dentro
desta rede produtiva.
Considerar legalmente portanto a instância da “Comunidade Empreendedora Produtiva” com os agentes: empreendedor, trabalhador, autônomos, liberais (formais e informais)
que possuem interesses comuns e portanto requerem legislação, procedimentos e programas que se norteiem pela liberdade de estabelecimento de acordos entre eles. Priorizar
a figura política dos vereadores como agentes políticos na
medida que são, entre todos os níveis políticos, aqueles que
convivem diariamente com o problema do desemprego.
3 - Linhas de Ação (Como ?) - Definição de propostas a serem discutidas no âmbito virtual do “Portal MCEP”.
Durante determinado tempo a proposta é ajustada através
das ferramentas que o portal propícia e em seguida através
do mecanismo de votação se avalia o nível de adesão a
proposta pelo “MCEP”. Aprovada a proposta os vários
núcleos fazem o encaminhamento político através das Câmaras Municipais.
A Ação Política será, prioritariamente, realizada pelos
núcleos nas bases distritais ou municipais através dos Presidentes das Câmaras Legislativas Municipais.
4 – Núcleos - Os núcleos do MCEP deverão prioritariamente serem estabelecidos dentro de entidades, instituições, clubes de serviços já estabelecidos. Deve se transformar no núcleo de ação política destas entidades.
Não deverá portanto conflitar-se com entidades existentes, mas constituir-se em instrumento de convergência dos
vários organismos em assuntos do interesse comum de todos. O movimento poderá se estabelecer em todo o país.
O único vínculo será o de comunicação e base de dados
virtual: o portal www.mcep.org.br.
Para um núcleo ser oficialmente instrumento do MCEP
deverá constar nas listagens de núcleos ou entidades apoiadoras listadas no portal.
5 - Regra Básica – O movimento não deverá se constituir corporativamente (nem sede, nem mensalidade, nem prestação de serviços, nem Diretoria)
Tem prazo para terminar – tão
logo possamos viver legalmente
com nossos negócios e com
prosperidade.
a) Movimento de livre adesão
com espaço na internet e na correspondência via e-mail.
b) Membros participantes do
MCEP devem efetivamente trabalhar
e viver de sua remuneração na indústria, comércio ou serviços formal ou informal.
c ) Não se posicionará a favor de
partidos ou políticos, nem tomará
partido em política interna das entidades apoiadoras.
d) Para que as propostas sejam
definidas pelo MCEP, deverão obrigatoriamente serem aprovadas por
FONTE: MCEP
votação no Portal.
29/10/04, 17:05

Fórum Regional em
Defesa da Sobrevivência
Empresarial
A ASEC - Associação dos Empresários de Cumbica,
em conjunto com a ASSECRE - Associação dos
Empresários das Chácaras Reunidas de São José
dos Campos, a FEMPI - Frente Empresarial Pró
Itaquaquecetuba e o CIESP - Diretoria Regional
de Mogi das Cruzes farão realizar o lançamento
oficial dos núcleos do MCEP - Movimento da
Comunidade Empreendedora Produtiva nas
cidades de Itaquaquecetuba e Guarulhos.

Tema Principal:
A Verdadeira Reforma Tributária
Para gerar os empregos que o Brasil
precisa.
Convidados Especiais:

✓ Dr. Cláudio Vaz - Presidente do CIESP
✓ Prof. Marcos Cintra
✓ Dr. Percival Maricato - Coordenador da
ANJUT
✓ Deputados Estaduais e Federais integrantes da
Frente Parlamentar do MCEP.
Dia: 09 de Novembro 2004 (3ª. feira)
Local: Restaurante do Lago/ Condomínio Arujazinho III
- em Itaquaquecetuba
Hora: 19:00 hs
Adesão: R$ 20,00
Atenção: Confirmar Presença até 05/11/04
Fone: 6412-6054 com Olívia ou Marcia

Unidos todos Fortes

6

ASEC
ASEC- ASSOCIAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS DE CUMBICA – GUARULHOS, OUTUBRO DE 2004

ANÁLISE INTERNACIONAL
SOLUÇÃO

QUEM É MAIS RICO?
O Brasil ou os EUA?
Carta recebida por Alexandre Garcia (comentarista da
Rede Globo) enviada por um amigo americano.

Segue a carta:
“Caros amigos brasileiros e “ricaços”.
Vocês brasileiros pagam o dobro do que os americanos pela
água que consomem.
Embora tenham água doce disponível , aproximadamente 25%
da reserva mundial de água doce está no Brasil.
Vocês brasileiros pagam 60% a mais nas tarifas de telefone e
eletricidade. Embora 95% da produção de energia em seu país
seja hidroelétrica (mais barata e não poluente).
Enquanto nós, pobres americanos, somente podemos pagar pela energia altamente poluente, produzidas por usinas
termelétricas à base de carvão e petróleo e as perigosas usinas nucleares.
E por falar em petróleo...
Vocês brasileiros pagam o dobro pela gasolina,
que ainda por cima é de má qualidade, que acabam com os motores dos carros, misturas para beneficiar os usineiros
de álcool. Não dá para entender,
seu país é quase auto-suficiente
em produção de petróleo (75% é
produzido aí) e ainda assim tem
preços tão elevados. Aqui nos
EUA nós defendemos com unhas
e dentes o preço do combustível
que está estabilizado a vários anos
US$ 0,30 ou seja R$ 0,90 .
Obs.: gasolina pura, sem mistura.
E por falar em carro...
Vocês brasileiros pagam R$ 40 mil por um carro que nós nos EUA pagamos R$ 20 mil. Vocês dão de
presente para seu governo R$ 20 mil para gastar não se sabe
com que e nem aonde, já que os serviços públicos no Brasil são
um lixo perto dos serviços prestados pelo setor público nos
EUA. Na Flórida, caros Brasileiros, nós somos muito pobres; o
governo estadual cobra apenas 2% do imposto sobre o valor
agregado (equivalente ao ICMS no Brasil), e mais 4% de imposto federal, o que dá um total de 6%.
No Brasil vocês são muito ricos, já que afinal concordam em
pagar 18% só de ICMS. E já que falamos de impostos...
Eu não entendo porque vocês alegam serem pobres, se, afinal, vocês não se importam em pagar, além desse absurdo ICMS,
mais PIS, CONFINS, CPMF, ISS, IPTU, IR, ITR e outras dezenas
de impostos, taxas e contribuições, em geral com efeito cascata,
de imposto sobre imposto, e ainda assim fazem festa em estádios de futebol e nas passarelas de Carnaval.
Sinal de que não se incomodam com esse confisco maligno
que o governo promove, lhes tirando por 4 meses por ano de
seu suado trabalho.
De acordo com estudos realizados, um brasileiro trabalha 4
meses por ano somente para pagar a carga tributária de impostos diretos e indiretos.
Segue...
Nós americanos lembramos que somos extremamente pobres, tanto que o governo isenta de pagar imposto de renda
todos que ganham menos de US$ 3 mil dólares por mês (equivalente a R$ 9.300,00 ), enquanto aí no Brasil os assalariados devem viver muito bem, pois pagam imposto de renda todos que
ganham a partir de R$ 1.200,00 . Além disso, vocês tem desconto
retido na fonte, ou seja, ainda antecipam, o imposto para o governo, sem saber se vão ter renda até o final do ano.
Aqui nos EUA nós declaramos o imposto de renda apenas
asec-outubro.p65
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Pedido da Asec é atendido
e barraco é removido
Asec Press

no final do ano, e caso tenhamos tido renda, ai sim recolhemos o
valor devido aos cofres públicos.
Essa certeza nos bons resultados futuros torna o Brasil um
país insuperável.
Aí no Brasil vocês pagam escolas e livros para seus filhos,
porque afinal, devem nadar em dinheiro, e aqui nos EUA , nós,
pobres de país americano, como não temos toda essa fortuna,
mandamos nossos filhos para as excelentes escolas públicas
com livros gratuitos. Vocês, ricaços do Brasil, quando tomam no
banco um empréstimo pessoal , pagam por MÊS o que nós pobres americanos pagamos POR ANO.
E por falar em pagamentos...
Caro amigo brasileiro, quando você me contou que pagou R$2.500,00 pelo seguro de seu
carro, aí sim eu confirmei a minha tese: vocês são podres
de rico!!!!!!!!
Nós nunca poderíamos pagar tudo isso
por um simples seguro de automóvel . Por
meu carro grande e luxuoso eu pago US$
350,00. Quando você
me disse que também
paga R$1.700,00 de IPVA
pelo seu carro, não tive mais
dúvidas. Nós pagamos apenas
US$ 15,00 de licenciamento anual, não importando qual tipo de
veículo seja. Afinal, quem é rico e
quem é pobre?
Aí no Brasil 20% da população economicamente ativa não trabalha. Aqui, não podemos nos dar ao
luxo de sustentar além de 4% da população que está desempregada.
Não é mais rico quem pode sustentar mais gente que não
trabalha???
Comentários:
Caro leitor, estou sem argumentos para contestar esse ianque.
Afinal, a moda nacional brasileira é a aparência. Cada vez
mais vamos nos convencendo de que não é preciso ser, basta
parecer ser. E, afinal, gastando muito, a gente aparenta ser rico.
Realmente é difícil comparar esta grande nação chamada EUA
que desde o seu descobrimento teve uma colonização de povoamento, com nosso país que foi colônia de exploração por
mais de 300 anos, com nossas riquezas sendo enviadas para
Portugal. E hoje ainda sofremos com essa exploração , só que
dos próprios governantes que pilham e enviam nossas riquezas para suas contas bancárias em paraísos fiscais. E não fazemos nada, para promover uma mudança radical de atitudes,
conceitos e afirmação de nossa dignidade. Precisamos sair
deste comodismo que estamos vivendo ou o sonho do País do
futuro será apenas um ideal na boca dos demagogos que estão
no poder.
Assina: Alexandre Garcia
Conclusão:
“Não se trata de sermos um país rico, mas sim de uma República de BANANAS !!!!!”
Leiam e passem adiante.
O objetivo é fazer chegar esta mensagem ao máximo de pessoas para sensibilizar e conscientizar este povo brasileiro que
aceita tudo que o governo dita, sem contestar.
29/10/04, 17:05

Av. São Mateus do Maranhão

Com a chamada de
capa: Cumbica está
crescendo! Mais um
núcleo de favela surge
na região!, a edição de
agosto do Asec Press
(número 15) denunciava a realidade da Avenida São Mateus do
Maranhão onde um
novo núcleo de favela
estava surgindo na Cidade Satélite Industrial
de Cumbica, Zona Leste de Guarulhos.
A Asec e o seu veículo
de comunicação, o jornal
Asec Press, cientes do seu
papel de chamar a atenção
das autoridades e de ser
instrumento eficaz de cobrança e informações para
os moradores e empresários do Pólo Industrial de
Cumbica, noticiaram o
fato.E a verdade é que, pela
denúncia da Asec ou quem
sabe pela conscientização
do poder público, os barracos foram removidos.
Por meio da Assessoria de Imprensa da Administração Municipal, o
secretário de habitação,
Paulo de Tarso informou
que o barraco que estava instalado próximo à
Avenida Guinle era de
uma família que havia se
mudado para o conjunto
habitacional da Companhia de Desenvolvimen-

to Habitacional e Urbano (CDHU), na Vila Carmela no final de 2003 e
que retornou, se instalando nesta via por alguns
dias. Na verdade, o barraco permaneceu por
120 dias aproximadamente. A assessoria informa ainda que a família se mudou para Garanhuns em Pernambuco.
Seja qual for a razão
que tenha motivado a
instalação desta família
neste local, a Asec esclarece que ao denunciar estes fatos, objetiva a não proliferação de
sub habitações. Não é
seu papel ser inquisidora e sim, buscar uma
fiscalização mais eficiente, coibindo abusos de
quem quer que seja e,
por outro lado não se
omitir em sua busca
contínua pela manutenção, revitalização e infra-estrutura de Cumbica, razão pela qual desde 1987 tem trabalhado
não só para que os empresários possam manter suas empresas, mas
para que também os
moradores vivam em
melhores condições.
A Asec entende que
este também deve ser
o objetivo da Administração Pública.
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GESTÃO 2004/2007

CIESP Guarulhos promove
integração da diretoria e conselho
O Ciesp Guarulhos realizou no dia 27 de outubro, jantar de Integração da Diretoria
e Conselho - Gestão 2004/
2007, em sua sede regional.
Dando início ao evento, o
atual diretor-adjunto, Antônio
Carlos Koch agradeceu o
apoio que teve em seus seis
anos à frente da diretoria e deu
boas vindas para a nova diretoria.
Daniele Pestelli, novo diretor titular, agradeceu a confiança e anunciou a pauta de
sua gestão. Dentre as preocupações desta nova gestão, está
a revitalização do pólo industrial da Cidade Satélite de Cumbica e para isso, Pestelli anunciou a criação de uma diretoria
presidida por José Roberto La-

JMazzola

Roberto Moreno, secretário de Desenvolvimento Urbano
fala aos presentes sob o olhar da nova diretoria do Ciesp

petina, diretor-adjunto do Ciesp e vice-presidente da Asec,
e diretor da Finoplastic. “Estaremos participando ativamente de todas as negociações
junto à administração pública
municipal, estadual, federal e

iniciativa privada para que
Cumbica receba o tratamento
que lhe é de direito”, afirmou
Pestelli. Na ocasião o secretário de Desenvolvimento Urbano, Roberto Moreno que estava representando o prefeito

Elói Pietá, falou sobre Cumbica
e anunciou que a praça em frente ao Ciesp foi nomeada Praça
Renato Maggion, em reconhecimento a atuação deste importante empresário no desenvolvimento de Guarulhos.
Estiveram presentes: Antônio Carlos de Almeida, Secretário de Indústria e Comércio (SICA); o Secretário de
Desenvolvimento Urbano,
Roberto Moreno os quais
representaram o prefeito Elói
Pietá; Marcelo Chueiri, diretor da Agende; Décio Pompêo Júnior, Presidente da
ACE; Annibale Tropi Somma,
representante local do Ciesp
Mairiporã, entre outros expressivos representantes de
nossa cidade.

OPORTUNIDADE

A Empresa Brasileira de
Infra-Estrutura Aeroportuária
(Infraero), a ACE-Guarulhos e
o Sebrae-SP realizaram no dia
27 de outubro, palestra sobre
“Oportunidades de Negócios
no Aeroporto de Guarulhos”
dirigida à empresas estabelecidas na cidade.
O evento teve como objetivo principal apresentar o
potencial de negócios existente no Aeroporto e fomentar a participação das empresas sediadas em Guarulhos
nas licitações públicas realizadas pela Infraero.
Manter a operacionalidade
do aeroporto exige da Infraero
contratação de serviços e aquisição de produtos por meio de
diversas modalidades de licitação pública. Produtos eletroeletrônicos, mobiliário, informática, serviços de escritório,
de manutenção geral, entre
outros itens são adquiridos
pela administração aeroportuária e, desse montante, menos
de 5% do total de compra são
de fornecedores de Guarulhos
que participaram dos processos licitatórios.
Devair Cocci Júnior, diretor de Comunicação da Asec,
esteve representando o presidente Luis Teodoro e falou
que desde a construção do
Aeroporto, as empresas não
participaram de licitações por
desconhecimento e esta nova
asec-outubro.p65

gestão está facilitando o relacionamento para que as empresas vejam as possibilidades de negócios.
Esta também é a opinião
de Clóvis Moreira que citou o
case da empresa Loaplastic
Embalagens do Rio de Janeiro que ganhou a licitação para
a venda de rolos de filme para
envelopadora que na verdade era de fabricação da empresa Tripac Filmes de Cumbica. “A empresa desconhecia o processo licitatório e
tampouco via Infraero como
potencial cliente”, destacou.
Para obter informações
sobre licitação acesse o site
www.aceguarulhos. com.br e
entre no link da Infraero ou
entre em contato pelo telefone 6463-9333.
O encontro contou ainda
com a presença de Aparecida
Mathias, assessora da Superintendência da Infraero; Nelson
Farias, gerente de logística da
Infraero; o secretário de Finanças, Nestor Moura; Anunciato
Thomeo Sobrinho, diretor da
ACE; Gilmar Loredo do Ciesp;
representantes da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano da
Administração Pública; Marcelo Chueiri, diretor da Agende e
Milton B. Theotonio, coordenador de convênios e presidente do Conseg do 8o DP; entre
outros importantes empresários da cidade.
7

Divulgação/Infraero

Empresas poderão efetuar negócios com o Aeroporto

Décio Pompêo Júnior, presidente da ACE; Miguel Choueri,
superintendente da Infraero; Nelson Borges, assessor da
presidência da Infraero e Rosana Montanini, consultora de
negócios do Sebrae

29/10/04, 17:06
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ESPERANÇA

COMPROMISSO

Agora Cumbica tem vereadores
Nas eleições de 3 de outubro, Cumbica elegeu dois representantes para a Câmara
Municipal, Adilson Valente
do PRP e Eduardo Rodrigues
Pereira da Silva do PT do B,
“Dudu da Pizzaria”, como é
conhecido em Cumbica.
Conheça agora as propostas para a região de Cumbica
dos mais novos vereadores de
nossa cidade.

Dudu: Atuação junto à
comunidade e luta pelo trabalho

Dudu (Eduardo Rodrigues Pereira da Silva) foi
eleito com 3.530 votos. Para a
região de Cumbica apresentará
propostas para saúde, lazer e
segurança. “Não mediremos esforços para minimizar essas lacunas deixadas pelas administrações anteriores”, afirma
Dudu.
Quanto sua análise sobre o
pólo industrial de Guarulhos,
Dudu julga ter uma distribuição
de recursos injusta, levando-se
em conta a arrecadação de taxas e impostos da região e se
propõe a cooperar efetivamente com os empresários.
Outro ponto importante levantado pelo vereador é a ne-

cessidade da revitalização urbana com a urgente pavimentação asfáltica. “Infelizmente a
nossa região encontra-se esquecida”, constata Dudu.
Ele ressalta ainda a efetiva
aplicação da Lei de Incentivos fiscais, o que em sua visão trará novas oportunidades de empregos.
Dudu agradece o voto de
confiança da população que o
elegeu e disse que a Asec pode
contar com sua atuação e compromisso de gerar trabalho.
Adilson Valente, por ter
sido o vereador mais votado –
com 5.503 votos –, disse estar
ciente de que a votação expressiva fará com que ele olhe não
só para os problemas de Cumbica, mas que seu compromisso é com o município como um
todo. “O povo me elegeu o representante de Guarulhos”, reconheceu.
Os votos recebidos na eleição são um reconhecimento
das ações de Adilson frente à
Secretaria de Obras e Serviços
Públicos onde trabalha desde
2001, anteriormente ele havia
passado pela Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento (SICA).
Indagado qual será o seu
compromisso diante à Câmara,
Valente diz que o seu papel será
de fiscalizador do poder executivo de forma a dar continuidade aos projetos já existentes e
contribuir na execução de obras
que Cumbica necessita, como,
por exemplo, a revitalização do
pólo industrial de Cumbica; geração de renda, por meio da Lei
de Incentivos Fiscais para instalação e ampliação de empre-

Fotos: Divulgação

Valente foi o vereador mais
votado para a Câmara

sas; duplicação da Monteiro
Lobato; Cobrança e intermediação nas parcerias entre empresas e poder público para a
pavimentação e infra-estrutura
e o tão almejado e cobrado,
Trevo de Cumbica.
Este último, Valente avisa
que recentemente (dia 13 de
outubro), esteve reunido com
o Secretário Adjunto da Secretaria de Obras e representantes
da Nova Dutra, para definições,
como emissão de posse e remoção de invasões. Valente
acredita que até abril de 2005, a
construção das três alças já estarão iniciadas.
Para concluir, Valente diz
que estará sempre disposto a
ser a voz ativa da região e agradece a confiança das pessoas
que acreditaram e o elegeram.
“Nesta nova fase de política
de nossa cidade, tenho certeza que todos se orgulharão de
dizer que são de e trabalham
em Guarulhos”, agradece.
Quanto a Asec, Valente se diz
parceiro e disposto em manter
a relação de cooperação criada anteriormente.

NOTA

Jantar Beneficente “Casas André Luiz”
A Lago Cia. de Eventos, sensibilizada com a causa das Casas André Luiz, promoverá
um jantar beneficente no dia 17 de novembro, às 20 horas, no Airport Marriot Hotel,
localizado à Av. Monteiro Lobato s/n, Guarulhos, próximo ao Aeroporto Internacional.

Para mais informações e compra de convites: 6440-5301e 6440-5321
Os convites são individuais e custam R$ 60,00.
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Elói Pietá apresenta plano
de governo para Cumbica
Com um colégio eleitoral de 650.193 eleitores, Elói
Pietá obteve a reeleição já no
primeiro turno, com 53% dos
votos válidos.
Com um orçamento de
cerca de R$ 1,2 bilhão previstos 2005, a pergunta dos
empresários de Cumbica, representados pela Asec, é o
que o prefeito Elói Pietá fará
pelo Pólo Industrial de Cumbica em sua próxima gestão.
E por meio de sua assessoria de Imprensa, Pietá respondeu de forma sintetizada algumas das perguntas
enviadas pelo Asec Press.
Segundo o Prefeito, antes
de se falar sobre a urbanização das ruas e avenidas de
Cumbica, deve-se ressaltar o
fato de que atualmente existem no local aproximadamente 4.800 famílias morando irregularmente na região, ocupando áreas inadequadas,
como os leitos das vias públicas e áreas de risco. “Por
isso, em agosto desse ano,
criei uma comissão para realizar estudos e apresentar
propostas para a revitalização dessa região”, diz Pietá.
A comissão está desenvolvendo estudos preliminares que resultarão em
ações para curto, médio e
longo prazos. Dentre as
ações a serem efetuadas em
curto prazo, está o reassentamento dessas famílias, proporcionando a elas, infra-estrutura e equipamentos comunitários básicos.
Atualmente, está sendo
realizada, pela Secretaria de
Habitação, uma fiscalização
para contenção de novas
ocupações, principalmente

29/10/04, 17:06

Elói Pietá

junto às áreas que já foram
desocupadas. Segundo Pietá, após essa ação, será iniciada uma requalificação do
tecido urbano do local, visando melhorar o transporte coletivo e de cargas, que
contará com obras de drenagem, ampliação de rede
de água e esgoto, pavimentação, sinalização viária, iluminação pública, coleta de
lixo, limpeza das ruas e paisagismo.

Para a execução dessas
obras, a Comissão de Revitalização da Cidade Industrial Satélite de Cumbica está
em contato com o governo
estadual e espera contar com
recursos e ações conjuntas,
envolvendo a Prefeitura, o
governo estadual e a iniciativa privada. “Acreditamos
que com essas ações conseguiremos promover o desenvolvimento social e econômico dessa região, onde
estão instaladas inúmeras
empresas”, afirma.
De acordo com o programa de governo apresentado
por Pietá por ocasião da eleição, o prefeito se compromete a viabilizar a iluminação
pública e dos acessos à Dutra e à Ayrton Senna. E disse que o seu governo estará
preparando a Cidade Satélite para os novos desafios da
extensão da Jacu-Pêssego
até Guarulhos e do novo
campus da USP às margens
do Tietê.

Revitalização de Cumbica
Em agosto na Agende
– Agência de Desenvolvimento de Guarulhos a minuta do protocolo de intenções foi firmada entre
o Governo do Estado de
São Paulo, Município de
Guarulhos e iniciativa privada. Na ocasião foi formalizada também uma comissão especial e um cronograma de atividades
para os membros da comissão. Informações mais recentes dão conta de que

um estudo do projeto
está sendo elaborado por
parte de todos os envolvidos. Nova reunião deve ser
realizada em breve para
avaliar responsabilidades
e implantação de todos os
órgãos envolvidos.
A Asec, através de seu
Presidente e o Ciesp através de seu diretor José
Roberto Lapetina, representam os empresários e
os interesses da região
nesta comissão.

