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PALAVRA DO PRESIDENTE

TRIBUNA LIVRE

A esperança é o que nos move
É emocionante
vermos a reação da
sociedade que hoje
move uma cidade
que até poucos
anos tinha destaque nos noticiários
policiais no país.
Esta sociedade que até então estava alheia às coisas da
política, do bem público, como
num momento de reflexão, e talvez remorso de sua ausência nos
assuntos da administração;
quando afrontada pelos desmandos e prejuízos dos administradores da época, se organizou e
buscou interagir com a administração e a classe política, como
que fiscalizando e interferindo na
sua atuação, além de ocupar o
grande espaço deixado por
aqueles irresponsáveis.
Muitas pessoas se engajaram
conforme as suas condições e
competência, para que de alguma forma pudessem colaborar
para a mudança daquele quadro.
Novas associações se formaram, as já existentes se fortaleceram, mas o que nos motiva é vermos que essas pessoas são verdadeiras abnegadas,
altruístas, despojadas de objetivos pessoais, comerciais e políticos e que cada qual, a sua
maneira, vem trabalhando nas
causas de interesse comum.
As associações de classe profissionais, empresariais, sindicais,
de clubes de serviços, entidades
filantrópicas, cada qual com um
corpo de voluntários que unidos
formam uma legião, – um exército de pessoas do bem –, vem
convergindo esforços para o
crescimento e o desenvolvimento econômico de Guarulhos. Ou-

Que Natal é este?

tras, estão cuidando das vítimas
da estagnação da cidade que foram cerceadas do direito da oportunidade do emprego, da moradia, educação, alimentação, vestimenta, saúde, transporte, entre
outros direitos devidos à nossa
população.
Nesta última semana, vimos
mais uma das muitas atitudes de
um Homem (o H maiúsculo não
é por acaso) que já há muito se
notabilizou em várias atividades,
profissionais, de voluntariado e
benemerência; que conseguem
reunir esforços como o da Prefeitura, das entidades de classe
profissionais, de clubes de serviços e outras, e num esforço gigantesco, busca reanimar um
projeto que já tem 6 anos, mas
que muitos já haviam esquecido,
o Fumcad. Esta ação que envolve grande parte das entidades
que têm o compromisso com a
cidade é uma nova força para
que com esforços comuns, consigamos reverter às entidades de
benemerência, parte do que as
pessoas físicas ou jurídicas pagarão ao Imposto de Renda .
Parabéns, Pedro Fabri, Flaumar, Ciesp Guarulhos, Ace Guarulhos, Asec, Associação
dos Rotarianos de Guarulhos,
Associação dos Leões de Guarulhos, OAB - Guarulhos, SEBRAE, Agende, Viva Guarulhos,
Sescon, CRC e Thomson IOB e
Prefeitura de Guarulhos.
São iniciativas como as de
Pedro Fabri, e o apoio dos dirigentes das entidades acima relacionadas, que não nos deixa sentirmos sozinhos nesta empreitada pelo resgate de nossa cidade,
todos estamos movidos pela esperança de um futuro melhor.

DIRETORIA EXECUTIVA

São 21 h, estou no trânsito,
está garoando forte e o semáforo fechou. Do outro lado da
calçada uma cena comum,
nada de especial, pois nada
afeta mais a nossa sociedade,
pelo menos em sua maioria.
Um senhora, por volta dos
seus 40 anos, que com o estilo de vida, se transformam em
60 e três garotos com idade
média de 11 anos, A senhora
puxava um carrinho destes de
sucatas e lixo industrial, e as
crianças puxavam o outro.
O semáforo abriu, eu estacionei um pouco mais adiante
pois estava falando ao celular
e notei que eles não seguiram
seu caminho.
A mãe ficou em pé olhando para o infinito e as crianças se queixavam de alguma
coisa, provavelmente de cansaço e fome, e se sentaram na
calçada, e por ali ficaram por
alguns minutos. De repente a
mãe deu a voz de comando e
eles seguiram seu caminho
embaixo de chuva.
Seria esta cena, um fato típico de exploração de menores com trabalho escravo?
Seria apenas um consórcio de

ENTIDADES PARCEIRAS
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PRESIDENTE ....................... LUÍS CARLOS TEODORO - MAXIUS
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O

fazemos? Eu sei que você ajuda, que separa roupas velhas,
que dá moedinhas e compra
balas no farol.. Sei que doa
os brinquedos velhos. Eu também faço isso e muito mais,
mas ainda é pouco. Muito pouco diante dessa triste realidade
que choca.
E você governante? É,
você mesmo, cujo meu voto foi
pedido e que prometeu acabar
com tudo isso.
Onde está você agora?
Com certeza está jantando
com sua família, no aconchego de seu lar, e provavelmente reclamando da mensalidade da escola das crianças.
Planejando com sua família a
ceia de natal, os presentes, o
peru, o vinho, etc.
Não sejamos hipócritas,
este natal vai ser muito bom.
Bom para mim e para você.
E as nossas crianças das
ruas? Provavelmente, irão comemorar o natal no dia 26 de
dezembro, comendo e distribuindo as sobras das nossas
festas. Sobras essas que irão
retirar do nosso lixo. Feliz natal, para mim e para você!
Mauro de Cicco é empresário.
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operários familiares buscando
seu almoço ou seu jantar?
Onde está o erro, pois já passavam das 21 h e aquelas crianças estavam na rua até
aquela hora, famintos e trabalhando. E com certeza, escola
nem pensar!
Deveríamos prender a
mãe? Prender o pai? Processar sei lá quem? Pois, a culpa
não é deles ou da mãe.
O erro é meu, seu, da
União, do Estado, do município, de todos nós. Não bastam
as organizações, tipo ONGS,
Fumcad, Ocips, bolsa escola,
buscarem a união e reformulação do terceiro setor. Todas estas ações não bastam. Isso tudo
é muito pouco.
Ainda é muito pouco, para
as nossas crianças. Ainda é
muito pouco para que você e
eu não tenhamos vergonha de
nós mesmos, quando nosso filho reclama que o vídeo game
está ultrapassado, ou quando
reclamamos da conta do restaurante, ou ainda esbravejamos com a concessionária que
atrasou a entrega do nosso
carro novo.
Afinal, quem somos? O que
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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

NOVOS ASSOCIADOS
MASTERTEMP RECURSOS HUMANOS LTDA. – HOD KETHER ASSESSORIA LOGÍSTICA
E DISTRIBUIÇÃO LTDA. – MANUFATURA DE PLÁSTICOS CHASI LTDA.
DELTA DE GUARULHOS SERVIÇOS LTDA -ME
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BIÊNIO 2005/2006

Eleição reconduz Teodoro a mais um mandato
JMazzola

A NOVA DIRETORIA FICOU ASSIM REPRESENTADA:
Presidente: Luis Carlos Teodoro/Usinagem Maxius
Vice-presidentes: Indústria: Mauro de Cicco/Linciplás;
Comércio: Devair Cocci Júnior/Patropi; 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 S/C. Ltda.;
2º Tesoureiro: Wanderlei Souza Cruz/ Exatus.Net.
Conselho Fiscal Efetivos: José Roberto Lapetina/Finoplastic;
Wilson Veiga Arambul/ Braspar; Daniele Pestelli/ Fitas Metálicas.
Conselho Fiscal Suplentes: 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
Diretora de Ação Social: Silvia Degane/Degane Vaduz
Diretor Jurídico: Juvenil Flora de Jesus/Advocacia Juvenil
Diretor de Capacitação e Qualificação 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

No último dia 25, aconteceu a eleição da diretoria para o biênio 2005/06.
A eleição teve chapa única e foi encabeçada pelo
empresário Luis Carlos
Teodoro da Usinagem
Maxius e tendo como vicepresidentes: Indústria:
Mauro de Cicco/Linciplás;
Comércio: Devair Cocci
Júnior/ Patropi; Serviços:
Antonio Roberto Marchiori/Galvão Dias.
O grupo foi escolhido
por eleitores (associados)
que compareceram à sede
da Asec. A posse da nova
diretoria acontecerá no 6º
Encontro Empresarial
Cumbica em Movimento
no dia 7 de dezembro.

Nova diretoria e colaboradores pós votação

Proposta

Luis Carlos Teodoro agora em seu segundo mandato, assegura que a nova gestão irá manter os objetivos
que até agora fizeram parte

da vertente da entidade.
Para este novo desafio
frente à Asec, Teodoro
anuncia novos vetores, a
saber: profissionalização e
capacitação da administra-

ção da Asec; expansão do
quadro associativo; aquisição de um terreno para a
construção da sede da entidade, que ele intitula de a
“Casa do Empresário”;
ampliação de serviços em
benefício do associado; novos convênios; manutenção
de campanhas sociais. Ele
anunciou ainda que a Asec
manterá os Encontros Empresariais Cumbica em
Movimento; Rodada de
Negócios em duas edições
anuais e a retomada do Almoço com Empresários.
Todos estes encontros
visam uma maior integração entre os empresários
para estímulo de negócios
e interesses.

RESULTADO

Deputado Paschoal Thomeu encaminha
pedidos da Asec ao Governo Estadual
Na edição de junho do
Asec Press, você acompanhou a matéria em que
por ocasião do Almoço
com os Empresários, o
presidente da Asec, Luis
Carlos Teodoro entregou
ao deputado estadual Paschoal Thomeu, um documento com reivindicações
de competência estadual,
dos empresários da região.
No documento, a Asec
(Associação dos Empresários de Cumbica), reforçou que é uma entidade
suprapartidária que congrega mais de 110 empresas da região e que o pólo
industrial da Cidade Satélite de Cumbica é responsável por 70 % da arrecadação de ICMS de Guarulhos e solicitou algumas
providências ao governo
do Estado de São Paulo.
Na ocasião, o deputado Paschoal Thomeu se
prontificou a intermediar
os pedidos entre a os empresários de Cumbica e
Asec-Novembro.p65

órgãos públicos.
Após quatro meses, e em
resposta a solicitação da
Asec, o deputado Paschoal
Thomeu encaminhou um
documento onde constam
cópias das indicações enviadas ao governador. São
elas: Indicação n º 1892/
2004, que reivindica o aumento do efetivo do 31 º Batalhão da Polícia Militar; n º
1893/2004, que reivindica o
aumento do efetivo no 3º e
8º Distritos Policiais; n º
1894/2004, que reivindica
doação de viaturas e equipamentos para a Polícia Militar; n º 1895/2004, que reivindica doação de viaturas
e equipamentos para a Polícia Civil; n º 1896/2004, que
reivindica plantão 24 horas
para o 3º ou 8 º Distritos Policiais do bairro de Cumbica;
n º 1897/2004, que reivindica a realização de Patrulhamento Ostensivo nas imediações das empresas cercadas por sub-habitações no
bairro de Cumbica e nº 1899/
3

2004, que reivindica a transformação da Base Comunitária de Cumbica, em Companhia da Polícia Militar na
área da Cidade Satélite In-

dustrial de Cumbica. O Asec
Press é um instrumento eficaz de cobrança e informação. Fazendo valer nosso
compromisso com a comu-

29/11/04, 18:24

nidade e empresários de
Cumbica rendemos nossos
agradecimentos ao deputado Paschoal Thomeu pela
atenção e intermediação e

esperamos que com esse
apoio, providências conjuntas para a solução dos problemas sejam tomadas o
mais breve possível.
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REALIZAÇÕES

OBRAS INICIADAS

merecido para o das, ao que mais uma vez rendeO Jornal ASEC
Pólo Industrial que mos nossos agradecimentos.
PRESS é um insNesta edição você acompatrumento eficaz
Rua da Lagoa é responsável por
de cobrança e in- inicia obras, fim 70% de arrecada- nha a retrospectiva dos probleção do ICMS do mas e soluções que ilustraram as
formação e chedo pesadelo
páginas do ASEC PRESS: A edimunicípio.
ga a sua 12 ª edição de março, que comemorava
E
diante
de
ção ciente de que
está próximo
tudo isso, temos os 17 anos da Asec, destacava a
tem cumprido o
procurado sensibi- matéria “Avançam negociações
seu papel de trazer
assuntos de interesse empresa- lizar as autoridades e a opinião pú- com a Prefeitura para o asfaltarial, noticiando e chamando a blica, mudar esta realidade. Até mento” dava conta de que a
atenção das autoridades para a esta edição, não tivemos o menor Asec estava intermediando uma
falta de infra-estrutura em constrangimento de mostrar tanto parceria entre a Prefeitura e os
empresários para
Cumbica; durante este um ano o que o poder púa pavimentação
de veiculação retratamos a tris- blico deixa de reate realidade da Cidade Satélite lizar, como também
Cumbica está das ruas Clementino, Arthur Carl
Cumbica, mostramos a situação o que faz de bom
de empresas, trabalhadores e para a nossa re- crescendo! Mais Schmidt, Cecília
gião, e depois de
moradores da região.
um núcleo de Roizen, Gonçalves. Passados alOs problemas vocês já conhe- muitas cobranças e
favela surge
guns meses, e
cem todos, são ruas sem pavimen- edições, nós relacina região
sempre com a intação, esburacadas, enfim, um ce- onamos as obras
termediação da
nário muito aquém do desejado e que foram realiza-

“

“

Nova Veneza
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“

Rua Arthur Carl Schmidt

ASEC PRESS completa
um ano de sucesso

“

EM ANDAMENTO
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Av. Guinle
Rua da Lagoa

entre os quais das Ruas Itajubá e
Arthur Carl Schmidt, em matéria
intitulada “A pedido da Asec buracos na Itajubá foram tapados”.
“Rua da Lagoa inicia obras,
fim do pesadelo está próximo”.
Depois de tanta reclamação, a
edição de julho trouxe esta matéria que mostrava o início da
pavimentação da via.
Com o título “Cumbica está
crescendo! Mais um núcleo de favela surge na região”, o jornal denunciava o início de formação de
favelas, buracos, comércios clan-

ocorreu por conta
Asec – como órda parceria entre
gão fiscalizador e
Avançam
as empresas F.
apoiador, representada por Boris negociações com Confuorto, Aço
Zuvela Kosce, a a Prefeitura para Tubo e a Administração Pública.
empreiteira Soeo asfaltamento
Na edição de
meg ganhou a
junho apontávaconcorrência. Remos que a Aveninato Freitas Rosset, engenheiro da Soemeg, in- da Nova Veneza que já foi asfalformou que mesmo contanto com tada, mas que estava deteriorada,
o período de chuvas – freqüente ia ser recuperada em breve. Duneste período do ano –, a obra rante a apuração desta matéria, a
deve ser entregue ainda no pri- assessoria de imprensa da prefeitura esclarece que a obra já foi
meiro trimestre de 2005.
A vitória da edição de abril es- iniciada. As perspectivas apontam
tava estampada na capa, que tra- para três meses de obra -, isso se
zia a matéria “Não é miragem: as chuvas comuns neste período
do ano não atraessa é a Avenida
palharem.
Guinle”. A paviOutro resultamentação do trecho da Avenida Não é miragem: do positivo, foi o
cumprimento do
Guinle, entre as
essa é a
da Asec
Avenidas São Mavenida Guinle pedido
para tapar os inúteus do Maranhão
meros buracos
e Santos Dumont,

“

“

“
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“

ATENDIDA

“

ATENDIDA

A pedido da Asec
buracos na Itajubá
foram tapados

destinos. Outubro trouxe a notícia
de que a pavimentação da Rua da
Lagoa está sendo finalizada e a
Asec teve o seu pedido de remoção de barraco na Avenida São
Mateus do Maranhão atendido.
Muitas foram as conquistas, mas
reconhecemos que temos ainda
muitas batalhas pela frente, mas a
Asec tendo o ASEC PRESS como
veículo formador de opinião pública continuará sua tarefa de dar voz
aos empresários e moradores, pois
acreditamos que com a união dos
empresários, em breve Cumbica
viverá a realidade que merece.

ATENDIDA

Av. São Mateus do Maranhão:
Barracos removidos

As edições do ASEC PRESS estão
disponíveis no nosso site: www.asec.org.br

29/11/04, 18:25
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PREMIAÇÃO

INÉRCIA

Luis Carlos Teodoro recebe Troféu Expressão 2004
Carlos Teodoro parabeniza a iniciativa de Wanderlei Figueiredo e a equipe do jornal Opção pela brilhante
evento e congratula-se com os demais laureados.

Divulgação

O Jornal Opção Guarulhos realizou no dia 1º de outubro, no Centro
de Convenções Open Hall, a segunda edição do Troféu Expressão
2004, que premiou as personalidades que se destacaram em diversos
setores da sociedade.
O presidente da Asec e da Usinagem Maxius, recebeu o prêmio de
Personalidade do Ano. A apresentação do evento foi do ator Paulo
Figueiredo e da jornalista Michele
Ramos. A Asec parabeniza todos
os laureados e em especial os associados, colaboradores e parceiros da entidade que tiveram sua
atuação reconhecida: Ciências Jurídicas: Romualdo Galvão; Publicidade: Martinho Risso; Serviços:
Carlos Augusto Silva; Servidor
Público: Miguel Choueri e Turismo:
Alexandre Turri Zeitune.
Confira os demais laureados pelo
jornal Opção: Artes: Helena Rinaldi;
Assistência Social: Dalila Figueiredo; Ciências Exatas: Vladimir Carvalho Pinto; Clubes: Salete F. Valente

Teodoro recebe troféu das mãos
de Wanderlei Figueiredo

Franco; Comércio: Claudio Escudeiro; Ensino: Marcela Morandeira; Esportes: Luiz Fernando Onofre Jr.; Estética: Vanilce Oliveira; Gastronomia:
José Braz Romão Sobrinho; Instituições Financeiras: Eva Borges; Política: Waldomiro Ramos; Recursos
Humanos: Charles Castelhano; Saúde: Vilnei Matiolli; Segurança: João
Roque Américo; Sindicatos e Associações: José Pereira dos Santos.
Após a entrega dos Troféus foi
servido um jantar, enquanto a banda Náutilus dava o tom da festa. Luis

Asec conquista
4º prêmio em 2 anos
A Associação dos Empresários de
Cumbica – Asec irá receber o Troféu
Radar – Destaques do Ano na categoria Associação de Classe.
A cerimônia de entrega do troféu
irá acontecer no dia 6 de dezembro de
2004, às 20h, no Salão Nobre do Hotel
Caesar Park International Airport Guarulhos.
A atuação da Asec, de seus representantes e diretoria ao lado da
comunidade da Cidade Satélite de
Cumbica tem sido reconhecida. Só
neste ano, foram 3 prêmios com este
(Troféu Expressão 2004; Industrial
do ano). Em 2003, a Asec recebeu o
Troféu Expressão na categoria Sindicatos e Associações.

ARTIGO

Metrologia versus Competitividade Industrial
Atualmente o mundo vive um ciclo
marcado por um processo de globalização o que leva os países a importar e
exportar produtos e serviços, cujas transações comerciais requerem unidades
de medidas, que devem ser baseadas
em padrões metrológicos internacionais. Para isso é de fundamental importância que haja acordos de reconhecimento mutuo, entre os países no que
diz respeito à confiabilidade e compatibilização entre os resultados apresentados, uma vez que o resultado é um
dos parâmetros de maior relevância no
processo de comercialização e portanto, é necessário que os resultados apresentados por instrumentos calibrados,
em locais e culturas totalmente diversas sejam compatíveis. Sendo o resultado de uma medição parâmetro de fundamental importância para um controle
metrológico, então, se faz necessário o
entendimento de que este somente estará completo, caso seja declarada a sua
incerteza de medição, a qual informa,
para um nível de confiança determinado, o intervalo dentro do qual o resul-

tado deve encontrar-se.
Um sistema metrológico adequado
na maior parte das vezes é o grande
responsável por levar uma empresa a
se tornar competitiva, assim, uma das
maneiras mais econômicas e coerentes
de se resolver este problema, é conhecer as tolerâncias dos processos e a
partir daí definir a instrumentação necessária para controlá-los. A Metrologia deve então ser encarada pelas empresas como algo muito mais do que
simplesmente “O ESTUDO DAS MEDIDAS”, pois se trata de uma questão
de competitividade, independentemente da área de atuação. A metrologia é
uma grandeza de influência, das mais
significativas, sobre o processo de qualidade, a qual permite assegurar os limites estabelecidos para o processo, sem
que as incertezas das medições possam influenciar na qualidade do resultado da medição.
A qualidade de um produto ou serviço deve ser pensada como algo que
gere benefícios a quem destes se utilize e, portanto, mensurada através de

ferramentas e instrumentos de medição
adequados a cada situação. Sendo a
qualidade um parâmetro cujo nível de
satisfação é função das necessidades
de cada usuário, então se deve avaliar
o impacto da qualidade sobre o custo
total, isto é, o seu custo benefício. Assim, se faz necessário avaliar as características metrológicas dos instrumentos de medição, tendo em vista a sua
importância em quase todas as atividades industriais e comerciais.
Esta importância é necessária, tendo em vista a obtenção da confiabilidade metrológica e não somente a garantia da rastreabilidade metrológica, pois
o fato de um instrumento de medição
se encontrar calibrado e possuir um
certificado de calibração, não quer dizer que suas características metrológicas sejam adequadas e, muito menos
possam satisfazer as tolerâncias de um
determinado processo ou que esteja
assegurada a confiabilidade da medição, pois se o usuário ignorar a manipulação, correção ou interpretação adequada, as informações geradas pelo
instrumento ou fornecidas no certificado de calibração, não poderá ser garantido absolutamente nada sobre a
confiabilidade do resultado da medição. Deste modo, podemos concluir
que a metrologia é um processo interligado em todos os níveis da produção
industrial, sendo necessário que haja
uma interação harmônica e sobretudo
comprometimento de todos os envolvidos em todas as fases do processo,
evidenciando a importância da metrologia para a melhoria da qualidade e
competitividade.
Autores: Eng. Robson Fioravante Coelho, Msc e
Nilda Alves, Química, diretores da CEMAQ – Centro de Metrologia e Qualidade Industrial Ltda – email:cemaq@cemaqserv.com.br
–
ww.cemaqserv.com.br
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Empresas saem de Guarulhos
A ausência de Infra-estrutura,
altos impostos e burocracia continuam afastando empresas e empregos de Guarulhos.
Prestes a completar 444 anos,
Guarulhos possui uma população
de 1.200.000 de habitantes e é a segunda maior cidade em número de
habitantes no Estado de São Paulo, superando Campinas e algumas
Capitais do Brasil. A cidade oferece alguns atrativos como privilegiada logística, o Aeroporto Internacional de Cumbica, Dry Port
(porto seco), Universidades, uma
unidade do IPT, a escola SENAI,
rodovias para acesso e escoamento de produção, mas infelizmente,
não se preparou para dar maior
atenção ao empresário que escolheu esta cidade para instalar sua
empresa e gerar empregos.
De acordo com informações
que chegaram até a Associação
dos Empresários de Cumbica,
Asec, em Guarulhos existem quatro empresas preparando-se para
deixar a cidade. O motivo alegado
são sempre os mesmos: “Guarulhos não quer que a gente continue aqui”, afirmam os empresários
que cansados de tanto descaso,
abandonam o município gerando
muito desemprego.
Mudança
A Fornimaq Indústria e Comércio mudou para Louveira. Segundo Mauricio Sena, a mudança ocor-

reu por conta da insegurança, violência, falta de infra-estrutura e
atenção da administração pública.
“Estavamos cansados e com o
medo da violência. E não via a prefeitura como parceria de minha empresa”.
Ao sair de Guarulhos, a Fornimaq que tinha duas unidades, engrossou a fila do desemprego, pois
65 profissionais foram dispensados.
Sena informa que em Louveira,
a empresa fez novas contratações
e precisou ensinar o trabalho. “Começamos do zero, a mão-de-obra
precisou ser treinada. Mas, pelo
menos estamos trabalhando. Lutando”, complementa ao acrescentar que lamentou a saída de Guarulhos, mas estava cansado de solicitar ajuda para trabalhar. “Eu só
queria trabalhar em paz”.
As empresas são atraídas para
Guarulhos pelos incentivos fiscais, mas quando eles se deparam
com a burocracia, altos impostos,
falta de infra-estrutura, ausência de
uma política de desenvolvimento,
demora nas tratativas e decisões
de ordem pública, ele desiste e vai
para cidades que já estão com tudo
pronto e lá conseguem se instalar
em menos de dois meses.
Em tempo: Por ocasião da edição desta matéria contatos foram
efetuados, mas as demais empresas que estão deixando a cidade
não autorizaram a revelação de
seus nomes.

COMEMORAÇÃO

Cumbica em Movimento
terá jantar em sua 6ª edição
A Asec - Associação dos Empresários de Cumbica, irá realizar
o 6 º Encontro Empresarial Cumbica em Movimento no próximo dia
7 de dezembro, terça-feira, às 19h,
no Mônaco Convention & Hotel.
O jantar, neste último encontro do ano, celebrará a integração
entre os associados e colaboradores da entidade.
O Encontro Empresarial será
palco da posse da diretoria recém
eleita para o biênio 2005/2006;
apresentação do balanço da gestão 2003/2004 e das atividades e
objetivos da nova gestão.
O evento também será a oportunidade para homenagear os
colaboradores, entidades e personalidades que contribuíram
para o sucesso destes dois anos
de gestão.
29/11/04, 18:25

O 6 º Encontro Empresarial
Cumbica em Movimento tem o
patrocínio de Cesar Reis Informática, Dental Center, Unimed
Guarulhos, Ótica Stella Maris,
Contesp Contabilidade, Cavalcante, Cipasa, Central Assessoria Tributária Empresarial e com
o apoio da ACE Guarulhos,
Agende, CIESP Guarulhos e Revista Com Classe.
Os associados e colaboradores terão direito a dois convites.
Os convites extras custarão R$
40,00. Confirmação de presença
podem ser efetuadas até o dia 6
de dezembro pelo telefone 64126054 com Olívia ou Márcia.
O Mônaco Convention & Hotel fica
na Rua Diogo de Farias, 121 Centro.
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FORÇA EMPRESARIAL

O Fórum Regional em Defesa da
Sobrevivência Empresarial que aconteceu no dia 9 de novembro, no Restaurante do Lago/ Condomínio Arujazinho III - em Itaquaquecetuba mobilizou empresários, políticos e entidades representativas de Guarulhos,
Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes,
São José dos Campos, Arujá, Ferraz
de Vasconcelos, Suzano e região do
alto Tietê e reuniu 260 pessoas.
Na ocasião, a Associação dos
Empresários de Cumbica (Asec), 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 anunciaram o lançamento oficial
dos núcleos do MCEP – Movimento da Comunidade Empreendedora
Produtiva nas cidades de Itaquaquecetuba e Guarulhos.
“Se faz necessário que os empresários saiam de trás de suas mesas e
se mobilizem contra a alta carga tributária que é um freio ao desenvolvimento econômico, pois tira o poder
de compra do cidadão brasileiro, fe-

Jmazzola

Fórum em Defesa da Sobrevivência
Empresarial mobiliza empresários

Miguel Choueri (Infraero), Euclides Raia (FEMPI), Gregório Pugliese
(MCEP), Luis Teodoro (ASEC) e Daniele Pestelli (Ciesp Guarulhos)

cha postos de trabalho, gera miséria,
violência e criminalidade”, estas foram palavras proferidas por Luis Carlos Teodoro, presidente da Asec.
Segundo Euclides Raia, presidente da FEMPI, o MCEP em sua cidade
representa a união de todos os empresários que necessitam de uma reforma tributária mais justa para gerar
emprego. “No Brasil temos uma arrecadação da Suécia com um serviço de
Uganda”, falou.
Gregório Pugliese, coordenador do
MCEP, falou que os núcleos da entidade que representa precisam ter re-

presentatividade em todas as cidades
brasileiras. “É preciso expandir estes
núcleos como fogo em capim seco,
pois temos que pressionar o governo
para que o empresário possa gerar os
empregos que o Brasil precisa”
Claudio Vaz, presidente da Ciesp,
endossa a união dos empresários na
busca por alternativas de sobrevivência e ressalta ainda o papel de
associações integradas nesta modificação. “Nós que vivemos no chão
da fábrica sabemos que precisamos
viver com emoção mas agirmos pela
razão e todas estas entidades têm

espaço para mudar tudo isso”.
O presidente da Ciesp, lembrou
ainda que as empresas têm que participar de suas atividades de classe e
em entrevista à imprensa presente no
evento, reforçou o propósito do
MCEP e elogiou a iniciativa da Asec
na busca de soluções. “Veja o exemplo da Asec de Guarulhos, tem se
mostrado atuante e aqui está bem representada pelo seu presidente e colaboradores. É essa união que o Brasil precisa”, disse.
Para o diretor da Ciesp – Guarulhos, Daniele Pestelli, a luta do MCEP
tem como missão, deixar claro que os
impostos exagerados dificultam o desenvolvimento econômico e social do
país e ressalta a importância de que o
país participe e integre o MCEP. “O
Ciesp apoia integralmente o MCEP, cedendo o espaço para palestras de expansão de associados. É preciso que
a camisa azul (referência a cor da camiseta usada pelos membros do MCEP)
seja usada por todo mundo”, diz.
A Asec estava representada por
diretores, colaboradores e associados, totalizando 60 pessoas que saíram em comitiva de Guarulhos. Estavam presentes, Antônio Carlos de

Almeida, secretário de Indústria,
Comércio e Abastecimento (SICA),
representando o prefeito Elói Pietá; os diretores adjuntos do Ciesp,
Antônio Carlos Koch e José Roberto Lapetina; Miguel Choueri, superintendente da Infraero; os vereadores eleitos Luiza Cordeiro (PC do
B); Adilson Valente (PRP); o vereador Abdo Mazloun (PPS); o deputado estadual Paulo Sérgio (Prona),
entre outros importantes empresários do município.
Representantes de entidades das
localidades acima relacionadas, da
ANJUT, FESESP, AECIA, secretarias públicas, entre outros importantes empresários e políticos, como o
prefeito eleito de Itaquaquecetuba,
Armando da Farmácia (PL); compareceram ao evento.
As sugestões de mudança na tributação devem ser enviadas pela Internet, por meio do site
www.mcep.org.br. Novo encontro Segundo informações de Luis Teodoro,
para o início de 2005, a Asec está planejando um grande evento de apoio ao
MCEP que irá acontecer em Guarulhos
e reunirá renomados juristas para falar
da importância da reforma tributária.

INICIATIVA

Campanha pretende aumentar volume de doações ao Fumcad
A Campanha “Seu imposto revertido em sorrisos”, que visa obter doações para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Fumcad) - Crescendo com a Cidade, a partir da dedução do Imposto de Renda: 1% no
caso das pessoas jurídicas e até 6%
para as pessoas físicas foi lançada
no último dia 25 de novembro.
O empresário não doará nada,
apenas destinará uma parte do imposto devido à Receita, a um Fundo que privilegiará as entidades
sociais do município.
A campanha tem o apoio institucional da Asec; ACE-Guarulhos;
Sescon – SP; OSC -Viva Guarulhos;
Agende; Associação dos Leões de
Guarulhos; OAB/SP – Subseção
Guarulhos; CRC/SP – Subsede Guarulhos; Associação dos Rotarianos
de Guarulhos; Sebrae e Ciesp –
Guarulhos.
A Flaumar Assessoria Empresarial atuará como apoiadora técnica
do projeto em parceria com a Prefeitura de Guarulhos, por meio da
Asec-Novembro.p65
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Mauro de
Cicco (Asec) e
Ilza Oliveira de
Almeida, gestora
do Fumcad

Secretaria de Assistência Social e
Cidadania.
Com o slogan “Seu imposto revertido em sorrisos”, a campanha
também pretende recrutar a prestação de serviços voluntários a entidades assistenciais, por parte dos profissionais da área contábil e fiscal.
Cinco mil cartilhas foram lançadas para demonstrar aos interessados toda parte legal e operacional
de como fazer doação ao Fumcad e
também como organizar uma entidade assistencial, para ajudar as já
regularizadas e informar como pro7

ceder para organizar as informais.
Além disso, um site do fumcad foi
lançado.
Doação
Por ocasião do lançamento da
campanha, o diretor de gestão de
pessoas da Visteon, Leonardo Bissoli formalizou a entrega de R$ 35
mil para Anastácia Zagatto, presidente do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
O evento contou com a participação da diretoria da Asec, autori-

dades municipais, o prefeito Elói
Pietá, empresários, colaboradores,
representantes das entidades beneficiadas e da receita federal.
O endereço do Fumcad na internet é www.guarulhos.sp.gov.br/fumcad
Transparência
Mauro de Cicco, eleito vice-presidente da indústria da Asec esteve em visita ao Fumcad e reforçou
a importância do repasse do imposto às entidades. “Eu que acompanho a Instituição de Promoção social “Água e vida”, vejo que o Fumcad é um órgão fiscalizador do
repasse e utilização destas verbas”.
Ainda segundo Mauro, outras vantagens do Fumcad são as parcerias
que se formam com os empresários
e a transparência desta entidade.
“A partir daí, o empresário começa
a exercer o seu lado social e participa ainda mais das ações do seu
município”, assegura.
No ano passado, foram repassados cerca de R$ 360 mil, 11,57%
29/11/04, 18:25

do total presumido do imposto devido. A campanha deste ano visa
dobrar esse volume de recursos. De
acordo com Ilza Oliveira de Almeida, gestora do Fumcad, o mote da
campanha deste ano (Crescendo
com a Cidade) exprime perfeitamente a evolução do volume de doações ao Fundo, que aumenta a cada
ano. Segundo ela, 23 projetos estão sendo executados atualmente
com o total arrecadado, que em 2004
já soma mais de R$ 2 milhões.
Em Cumbica e região, o Fumcad
assiste quatro entidades: ACM Uirapuru, Centro Social Brasil Vivo,
Associação Salve Vidas e o Núcleo
Batuíra.
“É importante ressaltar que o
Ministério Público tem acompanhado a lisura da aplicação dos recursos, cuja prestação de contas é feita mensalmente. Estamos fazendo
um trabalho transparente, sério e
que está funcionando”, disse Ilza.
Ilza lembra que a participação e
união do empresário é o que faz a
diferença em ações sociais como esta.
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DESCASO

Acidentes agendados semanalmente?
JMazzola

Av. Justino de Maio continua
sendo notícia, pois já o foi na edição de maio quando um caminhão
tanque entrou portão a dentro da
empresa Risa Springs amassando
um carro e quatro motos que estavam no pátio. Os acidentes são
constantes.

zes não conseguem atingir a Santos
Dumont e voltam de ré com problemas na caixa de câmbio e freios”.
De acordo com os envolvidos
no acidente, o motorista da carreta, que não estava no local no momento em que nossa reportagem
cobria o acidente, afirmou que não
conseguiu segurar o freio.

Vejamos: Segunda-feira, dia
8 de novembro pela manhã
Por causa da subida acentuada, uma carreta não conseguiu
atingir a Santos Dumont e acabou
voltando de ré, colidindo com um
gol, uma kombi e dois ônibus da
viação Metropolitano. Esta tragédia não teve vítima fatal por questão de sorte. Duas pessoas que
estavam no gol, tiveram ferimentos leves e foram socorridas. Segundo Fábio Mori, motorista do
gol, que teve apenas um corte superficial na mão esquerda, a sorte estava ao seu lado. “Ainda
bem que não houve maiores conseqüências”, fala ao apontar o carro destruído.
Mauro Vitorino de Lima, motorista da kombi e morador da região,
afirma que estes acidentes são comuns. “Precisamos de uma solução.
As carretas, em sua maioria, às ve-
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Quinta-feira, dia 11 de novembro
Segundo Milene Constant, gerente da Risa Springs, o episódio
deste dia foi com um caminhão betoneira que derramou concreto na
via deixando os empregados amedrontados com a possibilidade de
um novo acidente. “A limpeza da
via foi feita por empregados da Autopeças Caravias”.
Quarta-feira, dia 17 de novembro
Um novo acidente marcou o dia
da empresa Risa Springs. Ao tentar utilizar a via, um caminhão bateu no poste de luz e telefone e
saiu arrastando os fios. O resultado de mais este contratempo? Os
25 funcionários da Risa Springs ficaram três dias sem trabalhar, pois
a empresa não tinha telefone e
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energia para operarem as máquinas.
Milene disse
que este acidente foi a gota
d´agua. A empresa está planejando a mudança de
endereço. “Não
agüentamos
mais, vivemos asMais um acidente na Justino de Maio
sustados. Eu só
peço que os caminhões sejam desviados, será que é
A Avenida Nova Cumbica tamtão difícil?”, pergunta.
bém sofre com o mesmo problema.
O problema começou há cerca
Colisões nos muros e portões
de 2 anos com a Justino de Maio
são acidentes constantes. Os caficando carregada de caminhões.
minhões pesados, não conseProcurada, a Secretaria de Transguem subir a via e voltam de ré,
portes e Trânsito, por meio de sua
batendo e derrubando muros,
assessoria de imprensa, esclarece
portões e grades de empresas.
que um estudo já foi feito na região
Segundo Luiz Carlos Teodoro,
e não dá para proibir o tráfego nespresidente da Asec e proprietário
ta via, a solução é a pavimentação
da Usinagem Maxius localizada
da Rua Manoel Vitorino que é menesta via, o fluxo intenso de canos acentuada. A pavimentação
minhões, a exemplo da Justino de
está na programação, mas sem data
Maio está preocupando empresápara execução. Uma medida paliatirios da região. O tráfego intenso
va e emergencial foi a reserva de uma
de caminhões é freqüente, pois a
das três faixas da Santos Dumont
Nova Cumbica serve de acesso
para que o trânsito flua normalmenpara a rodovia Presidente Dutra,
te e os caminhões consigam subir.

29/11/04, 18:26

Na
memória
e sem
solução
porém a via é íngreme e os caminhoneiros tentam subir embalados, mas não conseguem, e aí
voltam de ré. Teodoro inclusive já
foi vítima de um incidente, quando um caminhão atingiu as grades de sua empresa. “O que me
preocupa é que estamos entre
duas escolas, portanto a movimentação de crianças é grande”.
A Asec tem cobrado soluções
da administração pública por meio
de ofícios e interpelações dos órgãos responsáveis, mas ainda não
há retorno!
Será que teremos que ter uma
vítima fatal para aí sim vermos providências?
A questão está aberta!

