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A ASEC DESEJA À TODOS,
UM FELIZ NATAL E UM
ANO DE 2005 COM...
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PALAVRA DO PRESIDENTE

TRIBUNA LIVRE

É difícil, mas é possível

Que venha a ponte!
No último café da manhã oferecido à imprensa
pelo Ciesp Guarulhos, os
presentes ouviram de
José Roberto Lapetina
uma estória singela, porém dotada de um conteúdo importante e absolutamente pertinente à realidade da Asec e da problemática empresarial de
Cumbica.
“Dois irmãos herdaram
de seu pai uma propriedade cortada por um rio e
cada qual ficou com a
metade de um lado do rio;
os irmãos, se davam bem,
se confraternizavam, mas
um dia se desentenderam
e romperam relações.
Depois de muito tempo,
um senhor bateu à porta
de um dos irmãos oferecendo-lhe prestação de
serviços, e este o encomendou a construção de
um muro às margens do
rio, para que assim, não
visse mais o irmão. O contratante disse que sairia de
viagem e que quando voltasse queria a muralha
pronta. Quando voltou,
não viu o muro e sim, uma
ponte ligando as duas propriedades. Enquanto questionava o contratado, seu
irmão com toda sua família atravessava a ponte
com comida, bebida e pre-

sentes, dizendo que estava feliz pela construção da
ponte; os irmãos e as respectivas famílias se confraternizaram e ficaram
agradecidos da desobediência do contratado, e até
queriam que ele ali ficasse trabalhando com eles,
mas ele não aceitou dizendo existir muitas pontes à
construir”.
Trazendo esta estória à
nossa realidade, o que vejo
é que algumas pessoas
próximas à Asec, que
compactuam com a causa do desenvolvimento,
estão em via de conseguir
construir esta ponte entre
a entidade e a Administração Pública.
É triste reconhecer,
mas vejo que a distância
existente entre a Asec e a
Prefeitura foi muito útil e
serviu a muitos interesses,
menos da Asec e da própria Administração Pública. Muita gente capitalizou
dividendos com essa distância, daí inclusive, a não
se proporem a construir a
“ponte”.
Enquanto os dirigentes
da Asec, - autênticos,
transparentes e sem propósitos e interesses partidários, comerciais ou pessoal –, se propuseram e
continuam com o forte pro-

pósito de apenas, atingir os
objetivos da comunidade
de Cumbica; outros se
aproveitaram disso.
“O Lapetina é intransigente, o Arambul é duro
nas tratativas, o Teodoro
exigente demais...”, e
com esses argumentos,
muita gente conquistou
espaço e influência junto
ao Prefeito.
Nesse sentido faço uso
da célebre frase de Ulisses Guimarães: “Na política, ninguém é tão inimigo que não possa vir a ser
amigo, e ninguém é tão
amigo que não possa ser
inimigo.”
Nós da Asec estaremos atentos à todas as
ações favoráveis ou contrárias à causa do desenvolvimento de Guarulhos e
principalmente, da revitalização de Cumbica; como
sempre, estamos disponíveis a ajudar e sermos parceiros em todas atividades
que levem a estas conquistas.
Nossa fé e esperança
é que esta ponte seja construída o mais breve possível. Temos razões para
apostar e acreditar nisto.
Feliz Natal e um ano
repleto de sucesso e conquistas à todos!

É difícil crer no amanhã, na esperança de um
novo mundo, na certeza de
melhores dias.
É difícil acreditar nas
promessas, viver na expectativa, e ainda ter que
acreditar no futuro.
É difícil acreditar até
mesmo nas coisas que nos
parecem tão verdadeiras,
tão reais, tão prováveis;
de repente, elas desabam
diante de nossos olhos, levando com as lágrimas os

juntos, vencer todos os
obstáculos que porventura apareçam, sem desistir
antes de ver alcançada a
meta desejada.
É preciso fé, coragem
para não desanimar antes
de dar o último suspiro.
É preciso estender as
mãos ao próximo, pois ele
é a chave que abre as portas para um novo dia!!!
Anselmo Mantoani é
empresário

Bons negócios
Para 2005, a Asec deseja
uma Cumbica como
Guarulhos merece e um
Natal de paz e um Ano
Novo com prosperidade e
crescimento para
empresários e
colaboradores.
Acessem o
www.asec.org.br e vejam
a animação em filme do
cartão de natal
eletrônico no link “fotos”

ERRAMOS
Na matéria “Eleição reconduz Teodoro a mais um mandato” da edição de novembro
(nº 18). O sobrenome da diretora de Ação Social foi grafado errado. O nome correto é
Silvia Degani da empresa Degani Vaduz.
CONVÊNIOS

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente – Luis Carlos Teodoro – Maxius
Vice-presidentes: Indústria: Mauro de Cicco – Linciplás
Comércio: Devair Cocci Júnior – Patropi
Serviços: Antonio R. Marchiori – Galvão Dias
1º Secretário – Boris Zuvela Kosce – Planurb
2º secretário – Carlos Augusto da Silva – Contesp
1º Tesoureiro – Milton B. Teotônio – R. J. Lima Informática S/C. Ltda.
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 C. dos Santos .. Advocacia Camargo
Rubens Kadayan .......... Fundaluminio
Eduardo M. da Cruz ....... Dry Port

Diretor Administrativo: Leosvaldo Carlos Cavalcante ....................................................................... Contesp
Diretor de Comunicação: Júlio Mazzola ......................................................................................... Jmazzola Propaganda
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 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 Imóveis

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.

O ASEC PRESS é uma publicação mensal
voltada aos associados da Associação
dos Empresários de Cumbica
Coordenação: Júlio Mazzola
Jornalista Responsável: Adriana Valeriano
Mtb: 28.013/sp
adriana.valeriano@terra.com.br

www.asec.org.br

PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO
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
MASIC IMPLANTAÇÃO, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS PARA COMPUTADORES LTDA-ME.
FUNDIÇÃO CONFERMARQUIS S/C. LTDA.

ENTIDADES PARCEIRAS

Designer Gráfico:
Antônio C. de Jesus Mtb 29.168/sp
toninho.cazi@terra.com.br

Av. Santos Dumont, 1436 – 2o and. salas 14 e 15 –
Cumbica Guarulhos-SP – CEP.: 07220-000 – Tel/
Fax.: 6412-6054 – e-mail: asec@asec.org.br
Tiragem: 3 mil exemplares
IMPRESSÃO ARTES GRÁFICAS GUARU Fone: 6431-6655
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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

EXPEDIENTE
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nossos sonhos.
É difícil crer num talvez; porém, é preciso
acreditar. Mais do que
isso!
É preciso lutar por um
futuro.
Um amanhã que seja
justo, precioso e gratificante.
É preciso merecer esse
amanhã.
E também fazer que
outros o mereçam.
É preciso força para,
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PARCEIROS EM EVENTOS
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COMPROMISSO

Carlos Augusto da Silva é
um empreendedor e está a
frente da Contesp – Contabilidade no Estado de São Paulo
desde os 18 anos. E também
foi esta crença em seu profissionalismo e na região de
Cumbica que o motivou a apostar na cidade e se estabelecer
nesta localidade. “Não podia
deixar de apostar em uma região que possui um pólo industrial como o de Cumbica”, fala
Carlos reconhecendo que a
região ainda necessita de muitas ações que beneficiem tanta produtividade.
E pensando em tudo o que
Cumbica representa para o desenvolvimento da cidade, Carlos reafirmou a parceria com
a Associação dos Empresários de Cumbica (Asec) e recentemente foi eleito o 2 º secretário para o biênio 2005/06.
Sobre seus negócios, Carlos se orgulha de manter uma
equipe com 70 funcionários e
colaboradores em um prédio
moderno na Monteiro Lobato,
local este, bem diferente do início da carreira com um espaço de 5 por 6m², conta Carlos
entre risos.
A Contesp tem uma carteira de clientes bem abrangente
e atende em vários pontos do
país, como Minas Gerais, Rio

Asec-Dezvembro.p65

JMazzola

Contesp reafirma parceria com a Asec

Carlos Augusto é diretor-presidente da Contesp

Grande do Sul, Rio de Janeiro,
São Paulo e Guarulhos. Com
uma carteira diversificada de
aproximadamente 200 clientes,
o escritório tem um termômetro da qualidade dos trabalhos
oferecidos e desenvolvidos.
Carlos Augusto credita todo
esse sucesso ao profissionalismo e expertise de sua empresa e sua equipe de trabalho, que
juntos oferecem atendimento
focado na necessidade dos clientes, nas áreas trabalhista, contábil, fiscal, jurídica, além de
processamento de dados. Com
equipes habilitadas para cada
especialidade, a Contesp man-
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tém seus clientes sempre atualizados, abastecendo-os com
informações úteis para o seu
dia-a-dia.
Carlos acrescenta que o enfoque de sua empresa é no cliente e foi pensando no atendimento e agilidade que no 1º bimestre de 2004, a Contesp desenvolveu um software para
facilitar o desempenho dos departamentos das empresas dos
clientes, o que proporciona controle dos processos de movimentação. Toda essa velocidade na informação é mais um diferencial da Contesp que oferece ainda um canal interativo

em tempo integral com o cliente. “O cliente pode entrar no
messenger e sanar suas dúvidas com os profissionais do escritório”, fala.
A precisão neste serviço faz
com que as equipes alcancem
elevado nível de eficiência,
transmitindo tranqüilidade e
confiança. “Esse processo de
dedicação gera colaboração e
valorização do cliente”, assegura.
É na Internet também que
os clientes Contesp podem
dispor de um banco de currículos.
A dedicação dos profissionais da Contesp tem sido reconhecida. Pelo segundo ano
consecutivo, Carlos Augusto
Silva foi agraciado com o Troféu Expressão, outorgado pelo
Jornal Opção de Guarulhos na
Categoria Serviços. No ano
passado, o prêmio recebido foi
Marketing & Negócios outorgado pela Associação dos Empresários do Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Paraná e
Mercosul como Destaque Empresarial Nacional.
A Contesp é hoje, uma empresa moderna, mas Carlos diz
que nem sempre foi assim. Indagado sobre o compromisso
do contabilista, ele diz que com
a velocidade da informação, o

16/12/04, 17:27

profissional de contabilidade é
aquele que está em constante
aprimoramento, em busca de
informações ágeis, realizando
cursos de aprimoramento e capacitação. Carlos Augusto
lembra que não estamos mais
no tempo em que se trabalhava com gelatina, ou só meros
guarda-livros. “Hoje somos
parceiros e instrumento de informação para o gerenciamento da empresa”, comenta.
Informação

A Contesp oferece atualização técnica aos seus funcionários, clientes e convidados e
para isso dispõe de um auditório onde organiza, quinzenalmente, treinamentos sobre leis
tributárias, trabalhistas, previdenciária, rotinas e procedimentos em departamento pessoal,
contábil e fiscal; Qualidade na
realização do trabalho; entre
outros assuntos pertinentes às
áreas de interesse das empresas. A Contesp possui ainda o
Info Contesp, um informativo
bimestral sobre temas e modificações que ocorrem freqüentemente na área contábil.
Serviço: A Contesp – Contabilidade no
Estado de São Paulo fica na Av. Monteiro
Lobato, 5930, Jardim Cumbica. Telefone:
6413-3333. www.contesp.com.br, endereço eletrônico: contesp@contesp.com.br
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Fotos: Aparício Reis (Índio)

NEGÓCIOS

Claudio Dias Blanco (Visteon), Eduardo Martins
da Cruz (Dry Port), Leon Khatchadourian
(Ciesp), Tony Harmmel (Tony Imóveis),
Esmeraldino Pereira (ACM), Ricardo Santovito,
Augusto Arrepia (Matesica), Rogério Santovito
(da Rogério Santovito)

Miguel Choueri (Infraero), Euclides
Raia e Antônio Ribeiro (FEMPI)

Teodoro se confraterniza com Marcelo
Chueiri (Agende), Gregório Pugliese (MCP),
Daniele Pestelli e a esposa Amélia Pestelli

Diretoria Asec: Sérgio Bellissimo (ABBF),
Francisco Pereira Afonso (Sylmar), José
Benedito Filho (Exatus.net), Leosvaldo
Carlos Cavalcante (Contesp), Martinho
Risso, Jackson Dorta (Fator Gente), Juvenil
Flora de Jesus (Advocacia Juvenil)

6º Encontro Empresarial da Asec
reúne e confraterniza 150 pessoas
Em meio a homenagens, prestação
de contas (balanço de atividades e de
receita), posse da diretoria biênio 2005/
2006, a Asec, Associação dos Empresários de Cumbica, realizou no último dia
7, o 6º Encontro Empresarial Cumbica
em Movimento, no Mônaco Hotel.
Contando com um público de 150
pessoas, entre diretoria, colaboradores,
parceiros de eventos, patrocinadores e
empresários de Cumbica e região, a
noite iniciou com coquetel.
“Agradeço a toda a diretoria e colaboradores, pois a Asec não é só o Luis, somos todos nós!”, disse apresentando sua
nova diretoria composta por 23 membros.
Agradecendo o empenho da diretoria
que agora se renova, em especial, aos
ex-vice-presidentes, José Roberto Lapetina e Wilson Veiga Arambul, Teodoro
falou do excelente trabalho realizado na
Asec. “Se Cumbica é ruim hoje, seria
muito pior se não fosse a efetiva ação de
Wilson e Lapetina”, falou .
Luis Teodoro deu posse a nova diretoria e apresentou os objetivos principais da sua gestão, denominados de vetores, a saber: Interação com o poder
público; parcerias e convênios com entidades; convênios para serviços e benefícios aos associados; informações
empresariais; responsabilidade social;
expansão do quadro associativo; estímulo de negócios e início da construção da
sede da Asec, a futura “Casa do Empresário”.
A Asec rendeu homenagens a colaboradores, parceiros, patrocinadores dos
eventos e anunciantes nos veículos de
comunicação, pessoas e entidades que
contribuíram com a Asec, e rendeu especial homenagem à Júlio Mazzola, da
JMazzola Propaganda e atual diretor de
Comunicação da Asec; Antonio Carlos
Koch, ex-diretor titular do Ciesp; Unimed Guarulhos, na pessoa do Dr. João
Hipólito, pela participação em todos os
eventos da entidade; e aos veículos de
Comunicação, que mais divulgaram as
ações da Asec: Jornal Olho Vivo, ValAsec-Dezvembro.p65
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Daniele e Amélia Pestelli, José Roberto e
Leonilde Lapetina, Ermindo Loyola Filho e
Rita de Cássia Lago Rocha (CEOG´S)

Miguel Choueri (Infraero), Maria Luiza e
Airton Trevisan, Decio Pômpeo (ACE)

dir Carleto e Ana Britto, da Revista Com
Classe.
O evento foi encerrado com um jantar aos presentes e contou ainda com a
presença de Miguel Choueri, superintendente da Infraero; Daniele Pestelli, diretor titular do Ciesp; Celso Masson; presidente da Agende; Euclides Raia, presidente da FEMPI (Frente Empresarial
Pró-Itaquaquecetuba); Gregório Pugliese da ASSECRE (S.J. Campos) e
do MCEP, entre outras importantes personalidades do município.
O encontro empresarial Cumbica em
Movimento contou com o patrocínio da
Dental Center, Unimed Guarulhos, César Reis Informática, Central Assessoria Tributária, Ótica Stella Maris, Contesp Contabilidade e Cipasa.

Confraternização entre empresários

Devair Cocci Júnior, Daniele e Amélia
Pestelli, Marcelo Chueiri e Alexandre
Zeitune

Silvana Scarpino (Unimed), Miguel Choueri
(Infraero), Mauro de Cicco (vice-presidente da
Indústria Asec/ Linciplás) e Dr. João Hipolito Pous

Marcelo Chueiri (Agende), Décio Pompêo
(ACE) e Luis Teodoro

Dr. João
Hipólito da
Unimed e
Teodoro

Luis Teodoro e Mauro de Cicco

16/12/04, 17:27
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Marco Couto (PH Odontologia); Claudio
Galindo e Aldemar Fumis (Qualiman);
Fauzer Mudeh (Moraes Petran) e Willians
Cavalcanti (RH Sistemas)

Milton Brigatto (NBG Alimentação), Alberto
Freitas (Sylmar), Teodoro, Ermindo Loyola
Filho e Rita de Cássia Lago Rocha
(CEOG´S) e Milie Haji (Citromax)

Alessandro Paes dos Reis (Sebrae),
Teodoro, Celso Masson (Agende) e
Eduardo Martins da Cruz (Dry Port)

Teodoro explana ações da Asec

Leon Khatchadourian (Ciesp), José
Roberto Mendes da Silva (Bardella),
Silvana Scarpino e Dr. João Hipólito
Pous (Unimed) e Teodoro

Teodoro fala aos presentes

Teodoro, Antonio Marchiori (vice-presidente
Asec), Antonio Carlos e Gelse Koch,
Daniele e Amélia Pestelli e Silvana
Scarpino (Unimed)

Platéia: patrocinadores, apoiadores
e colaborades da Asec

Prestando
contas
Em dois anos de gestão, a diretoria participou de 223 reuniões, promoveu a reformulação, da logomarca, do site, e comunicação
da entidade (Jornal Asec Press); a intermediação junto a administração pública por
meio de representações na Prefeitura, emissão de 140 ofícios, interagiram com Adilson
Valente que viabilizou junto com empresários a pavimentação das seguintes vias: Avenida Guinle; Rua Nova Veneza; Rua da Lagoa, entre outras que estão em andamento;
na área social, promoveu campanhas de arrecadação de cestas básicas (2003/04) – 825
cestas básicas; Agasalhos e cobertores
(2571 agasalhos e 225 cobertores); Natal da
Criança Feliz de 2003(1185 brinquedos); 6o
Encontros empresariais; inauguração e entronização das fotos dos ex-presidentes;
Nove “Almoço com Personalidades”; A 1ª
Rodada de Negócios ; integraram o MCEP
(Movimento da Comunidade Empresarial
Produtiva); firmaram parceria com a ACE
para a Fundação da Cooperativa de Crédito
Mútuo para os empresários, aumentou o
quadro associativo de 96 para 140 associados, entre tantas outras participações e realizações no dia-a-dia da entidade.
Acesse outras fotos no www.asec.org.br

O jantar encerrou a noite de homenagens
Asec-Dezvembro.p65
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Ricardo Camacho (RM Systems), Miguel
Choueiri (Infraero), Teodoro, João B. de
Pontes (Classe A) e Alessandro (Sebrae)

Olívia Piccoli, Márcia Santos e Manoel
Magalhães (Asec), Teodoro, Boris Zuvela
Kosce (Planurb), Alberto, Wanderlei Souza
Cruz (Exatus) e Martinho Risso (MartMark)

Claudio Dias Blanco (Visteon),
Júlio Mazzola, Fátima e Luis Teodoro,
Wanderlei, Pedro Fabri (Flaumar)
e Ives Zacharias (Ótica Stella Maris)

Decio (ACE), Pestelli (CIESP), José
Roberto Mendes da Silva (Bardella/Viva
Guarulhos), Airton Trevisan (OAB), Masson
(Agende), Vera Lúcia Belezzo (ACM),
Teodoro, Lapetina (Finoplastic) e Renato
Camargo dos Santos (Adv. Camargo)

Valdir Carleto do Olho Vivo recebe
homenagem por ser o jornal que mais
destacou as atividades da Asec

Ana Britto da Com Classe recebe
homenagem por ser revista que mais
destacou as atividades da Asec

Crianças homenageiam esposas de
diretores e colaboradores da Asec

Diretoria Asec: Devair, Marchiori, Wanderlei,
Carlos Augusto da Silva (Contesp), Mauro
de Cicco (vice-presidente da Indústria/
Linciplás), Teodoro, Renato, Milton
Theotônio (RJ Lima Informática)

Devair Cocci Júnior
(Patropi/ vicepresidente de
comércio da Asec)
e Décio Pompêo
(ACE)

Antonio
Carlos Koch é
homenageado
por ações
no Ciesp

Jantar para celebrar as atuações e parcerias

16/12/04, 17:27

Teodoro deseja Feliz Natal a todos

Júlio Mazzola
(Jmazzola) é
homenageado
por Teodoro
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ENCARGOS

Tributos consomem 33% do faturamento das empresas
Segundo levantamento
do Instituto Brasileiro de
Planejamento Tributário
(IBPT), 1/3 do faturamento
das empresas brasileiras é
consumido pela carga tributária, revelando o instituto que
em 2003, a carga tributária
média foi de 33,25%, sendo
os principais responsáveis
por essa elevada carga fiscal o ICMS, a Cofins, a contribuição ao INSS, o Imposto de Renda, o FGTS, o IPI,
a CSLL e o PIS.

A tabela abaixo demonstra a diferença de carga tributária entre os anos de 2002
e 2003: O setor de energia
elétrica foi o que sofreu maior aumento na carga fiscal.
Em geral, as contribuições
ao INSS e ao FGTS consomem 6,96% do faturamento e o IR e a CSLL representam 4,37%.
Os prestadores de serviço, por empregarem mais
mão-de-obra, têm um custo maior com o pagamento

das contribuições ao INSS
e ao FGTS, entretanto torna-se um setor mais lucrativo em relação aos demais
por sujeitar-se ao ISS e não
ao ICMS.
Fora constatado também
que a carga tributária sobre
a produção no Brasil é o
dobro da média mundial
(pesquisa feita em 34 países
- 10 da América Latina, 15
da América do Norte e Europa e 9 da Ásia), pois apenas com os impostos sobre

o valor agregado (IPI e o
ICMS) as empresas pagam
29,8% (excluídos o PIS, a
Cofins e a CPMF), contra
15,7% da média global.
A burocracia e o intrincado sistema tributário são
apontados pelas empresas
como os maiores entraves ao
desenvolvimento, chegandose a conclusão de que o Brasil possui um dos mais complexos e onerosos sistemas
tributários mundiais, perdendo apenas para a Colômbia.

Setores

Carga tributária 2003 Carga tributária 2002

Energia Elétrica

38,65%

37,63%

Comunicações

36,97%

35,84%

Indústrias

35,47%

34,76%

Combustíveis

32,74%

31,63%

Construção civil

30,93%

30,07%

Transportes

29,56%

29,29%

Comércio

23,53%

23,40%

Demais serviços

23,83%

23,36%

Instituições financeira

17,58%

16,85%

Administradoras de bens / holdings

14,94%

14,53%

Agropecuário/ Extrat.

14,29%

14,07%

ME’s e EPP’s

9,78%

9,78%

FONTE: CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS – EQUIPE DE CONSULTORIA
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RECONHECIMENTO

Asec recebe Troféu Radar

Luis Carlos Teodoro e Fátima Teodoro
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Em sua quarta edição, o
Troféu Radar promovido
pelo Programa Jornalístico
Radar de Notícias da Rádio Imprensa FM 102,5
Mhz, premiou personalidades, empresas e entidades
da cidade de Guarulhos
que mais se destacaram
durante o ano de 2004.
A Associação dos Empresários de Cumbica –
Asec, recebeu o Troféu
Radar – Destaques do Ano
na categoria Associação de
Classe em reconhecimento
aos trabalhos realizados e
serviços prestados à nossa
comunidade.

A cerimônia de entrega
do troféu aconteceu no dia
6 de dezembro, no Salão
Nobre do Hotel Caesar Park
International Airport - Guarulhos. Luis Carlos Teodoro, presidente da Asec, esteve representando a entidade, tendo como madrinha, a sua esposa, Fátima
El Hajj Teodoro.
Sônia Lago, Carlos Arnone e Pedro Notaro receberam empresários e
políticos guarulhenses
para a premiação. O som
ficou por conta de um super show comandado pelo
músico Russo, que cantou
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os clássicos do Rock Internacional.
4 º prêmio
A atuação da Asec, de
seus representantes e diretoria junto à comunidade da
Cidade Satélite de Cumbica
tem sido reconhecida. Foram
4 prêmios. A Asec recebeu
em 2003, o troféu Expressão na categoria Sindicato e
Associações; Troféu Expressão 2004 como personalidade do ano e o prêmio
de industrial do ano pelo Ciesp Guarulhos; moção congratulatória da Câmara Municipal de Guarulhos, e agora, o troféu Radar na categoria de classe, totalizando 3
prêmios em 2004.
Para o presidente da
Asec, estes quatro prêmios recebidos em dois anos
de gestão demonstra que a
entidade vem cumprindo o
seu papel social e que está
no caminho certo. “Esses
prêmios espelham não só o
reconhecimento do trabalho desta diretoria pela sociedade de Guarulhos,
como também a importância do Parque Industrial de
Guarulhos para a nossa cidade”, diz.
Teodoro acredita também que em breve Cumbica estará no patamar que
sempre mereceu por ser o
pólo industrial do município. “Nosso trabalho não
apenas está sendo reconhecido mais uma vez, como

também em breve terá os
frutos que almejamos, pois
todas as sinalizações da administração, são de que enfim, o prefeito Elói Pietá,
dará a atenção que Cumbica merece, sendo prioridade em sua nova gestão”.
Teodoro agradece o engajamento, apoio e confiança de todos os diretores,
associados e colaboradores, assim como a iniciativa e o reconhecimento dos
organizadores desta premiação e congratula-se com
todos os outros laureados.
Laureados de 2004: Buffet Infantil Strick Nick,
Revitalize Estética, Miguel
Choueri, Dr. Airton Trevisan, Clínica Ortopédica
Guarulhos, Odontologia
Magalhães, Clube Recreativo de Guarulhos, Colégio
Progresso Vila Galvão, 4A
Comercial Elétrica, Jornal
do Farol, Frei Caneca
Ford, Maria Íris Martins,
ASBRAD, Kassia Franco,
Cíntia Piva, Cesar Reis
Office Products, Hernandez Empreendimentos
Imobiliários, Decorações
Veruska, Maison Maklas,
Dra. Madalena Bazzo, Edson David, Supermercados
Nagumo, Empresa de Ônibus Vila Galvão, Guaruccop, Costelaria Ponto KA,
Sindicato da Alimentação,
Nanci Ferreira, Lygia Pannocchia, Odair Ribeiro, Derian de Campos, VRS Recursos Humanos.
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ALMOÇO

Retomando o almoço com
os empresários, o presidente
da Asec, Luis Carlos Teodoro entregou de um ofício com
reivindicações para área de
segurança pública na região
de Cumbica.
Segundo Teodoro, o “almoço com os empresários” tem
o objetivo de interagir com os
membros do governo em diferentes esferas na busca da
melhoria para a região de
Cumbica. “Nossa ação independe de partido político e
Caramez eleito com mais de
5 mil votos no município reiterou o compromisso com a
cidade”.
A entidade solicitou o aumento do efetivo da polícia;
plantão 24 horas em pelo menos um dos dois Distritos policiais existentes na região (3º
e 8º) e disponibilização de recursos materiais, entre os
quais, mais viaturas. Para o
deputado, que é ex-prefeito de
Itapevi, a aproximação da
Asec e o poder público faz
parte de um processo democrático, onde duas ações devem ser levadas em conta: a
importância da organização
por segmento e o bom relaci-
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Reunião com Caramez
traz resultados para a Asec

JMazzola

Deputado João Caramez
foi o convidado de dezembro

Diretores da
Asec,
representantes
da Secretaria
de Segurança
Pública do
Estado e o
deputado João
Caramez

Diretores da Asec em almoço com o deputado João Caramez

onamento entre entidades e
poder público, de forma a estabelecer parcerias por meio
de diálogos. “A Asec comprova a necessidade da comunhão de esforços e pensamentos pelo bem comum”.
Na ocasião, Caramez se
prontificou a intermediar a
aproximação entre os empresários de Cumbica e Assembléia Legislativa e se comprometeu a agendar uma reunião
com o secretário de Segurança Pública do Estado de São

7

Paulo. (Veja desdobramento
na matéria ao lado)
O almoço no Mercure Hotel contou com a presença do
vice-presidente do comércio,
Devair Cocci Junior; José Roberto Lapetina, conselheiro e
os diretores: Silvia Degani,
ação Social; Sérgio Bellíssimo, evento; Antonio Martinho
Risso, relações institucionais;
Milton Theotônio, tesoureiro e
presidente do Conseg do 8 o
DP e Marcelo Bottin, assessor do deputado.

Menos de 15 dias depois do
seu primeiro contato com os diretores da Asec, o deputado estadual João Caramez cumpriu a
palavra e os representantes da
entidade, Luis Carlos Teodoro,
presidente; Mauro de Cicco,
vice-presidente da Indústria;
José Roberto Lapetina, conselheiro e Milton Theotônio, tesoureiro da Asec e presidente
do Conseg do 8o DP de Guarulhos estiveram na Assembléia
Legislativa do Governo do Estado, no último dia 13, em reunião com o Secretário-adjunto da
Segurança Pública do Estado,
Marcelo Martins de Oliveira.
Participaram da conversa, o
deputado estadual João Caramez;
Marcelo Bottin, assessor do deputado; assessor do Secretário
Saulo, Moacir Rosset; Jurandir
Côrrea de Santana, delegado assistente da delegacia geral da Polícia; Cel. PM, Moisés, chefe de
gabinete do Comando geral.
Segundo informações de Luis
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Carlos Teodoro, o encontro entre a Asec e representantes da
Secretaria da Segurança no Governo de Estado foi mais um importante passo para a entidade
que tem sido a voz ativa dos interesses dos empresários e da
comunidade da região de Cumbica.
A reunião serviu para formalizar os pedidos entregues anteriormente ao Deputado João Caramez. Ainda segundo Teodoro,
os representantes da Polícia Militar se comprometeram a estudar as reivindicações e dar providências no que diz respeito ao
aumento do número do efetivo
na região.
Quanto ao plantão 24 horas
no Distrito Policial, os diretores
da Asec ouviram que novos delegados irão se formar em fevereiro de 2005 e a garantia de que
até junho, o novo sistema já estará em operação no 8º DP.
A Asec agradece o empenho
do Deputado João Caramez.
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DESESPERO

Lama, rua empoeirada, iluminação precária, falta de segurança e pavimentação, estas são
as causas que levam mais uma
empresa a planejar sua saída de
Cumbica. Quem anuncia é Marcelo Gutierrez da Trefilação
Bandeirantes Ltda., indústria
que produz rolos, barras, tubos,
peças e componentes de trefilação de aços.
Marcelo diz que o processo
de mudança se dará a médio
prazo (no máximo 3 anos) e seu
destino será o ABC Paulista,
região dotada de toda infra-estrutura.
Marcelo se diz cansado com
a realidade das ruas de Cumbica
que assustam e inibem a visita
de clientes, fornecedores e parceiros a sua empresa. “Eles evitam visitas à fábrica, por isso
sempre marco reuniões em Restaurantes da Região. Também
não dá para andar em meio a
poeira ou amassando barro”, diz.
Marcelo enfatiza que no período de chuvas o cenário ainda
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é pior. “Se chove, a Guinle alaga e os funcionários precisam
esperar a água abaixar”.
Instalada em Cumbica desde 1998, a Trefilação Bandeirantes emprega 50 profissionais.
Empresa associada à Asec desde 2001, Marcelo admite que a
falta de tempo o impede de participar da luta por melhorias na
região. “Por enquanto, só consigo empregar meu tempo no
crescimento profissional de minha empresa”, lamenta.
Marcelo ressalta ainda que
sua empresa tem contribuído, e
muito, para gerar renda para o
município e por isso, se vê no
direito – como todo empresário
– de cobrar uma estrutura melhor para trabalhar. “Enquanto
nós empresários, trabalhamos da
porta para dentro e pagamos
cargas tributárias elevadas e
nossos impostos em dia, o poder público não cumpre a parte
que cabe à eles. Eu só queria
uma estrutura melhor para produzir”, finaliza.
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Trefilação Bandeirantes vai deixar Cumbica

Avenida Guinle
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