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TRIBUNA LIVRE

MP 232, uma
afronta à sociedade!
Não bastasse a alta
carga tributária, a ausência de ações dos Governos, os serviços que deveriam ser prestados pelo
poder público, e que a sociedade pagadora de impostos é obrigada a contratar na iniciativa privada, isto tudo dito resumidamente; agora nos deparamos com a gastança
desenfreada, injustificável, descabida e sem a
devida prestação de contas.
É a compra milionária
de avião (AeroLula), são
44 pessoas (os chamados
ecônomos da Presidência) torrando o dinheiro
público com cartões de
créditos, quando deveriam
ser utilizados para pequenas compras emergenciais como, estadias de hotéis, passagens aéreas,
cartuchos de impressoras, chaveiros e etc, e que
nos últimos 02 anos atingiram a módica quantia
de R$ 16,7 milhões de reais. A Presidência eleva
as despesas de gabinete
de R$ 154,2 milhões (go-

verno FHC) para R$
282,7 milhões em 2003 e
R$ 252 milhões em 2004,
a sucessão do Congresso
sendo disputada e negociada com aumento de
salários, contratação de
mais assessores (o Congresso possui apenas
17.000 empregados) que
irão elevar as despesas já
estratósfericas de R$ 2,4
bilhões/ano para R$ 4
milhões reais/ano. Onde
estão os compromissos
de campanha deste governo? Acabar com a
fome? De quem? Da
classe política? Isso não
vai acabar nunca!
Contenção de despesas, reforma desta máquina administrativa, burocrática, ineficiente, lenta
e inchada? Não, absolutamente, o que acontece
é justamente o contrário,
e num verdadeiro trem
expresso japonês contrata-se todos os dias mais e
mais pessoas para cargos
de confiança. Mulher, cunhada, filho, sobrinho até
de ministros estão lá no
Planalto, recebendo salá-

rios milionários.
E para pagar tudo
isso? Aumenta-se os impostos! Edite-se mais
uma MP, a 232!!!
Até quando a sociedade brasileira vai aceitar
tudo isso? Muitos movimentos para uma reforma
tributária verdadeira e justa estão pipocando no país,
e a ASEC, cumprindo seu
dever de entidade de classe empresarial, também
aderiu em 2004 ao Movimento da Classe Empreendedora Produtiva e estamos empunhando não só
esta bandeira como também da moralidade nas
contas públicas deste país.
Em março, no nosso próximo Encontro Empresarial, estaremos recebendo
especialistas para tratarem
destes assuntos e lançaremos nosso “Feirão de Impostos”. Acessem nosso
site www.asec.org e conheça o MCEP, lá você
terá acesso ao quanto
você paga de imposto na
“Calculadora de Imposto”
e no link “feirão de Impostos” você descubrirá
quanto paga de impostos
na compra de determinados produtos.
Só com a união da sociedade poderemos fazer
frente a estes desmandos.

DIRETORIA EXECUTIVA

Onde há fumaça....
Parece que o governo aquele que vive alardean- ater aos tupiniquins de
tanto federal como muni- do os números maravilho- Guarulhos.
cipal, acreditam serem sos das exportações e do
Ano novo, prefeito... o
onipotentes e onipresen- superávit, acho que se es- mesmo, promessas notes, que estão acima de queceram de dizer que vas, arrependimentos de
tudo e de todos... Ledo estes números são pontu- erros assumidos e proengano.
ais, ou seja, cinco ou seis messas de recuperação.
A história mais recen- segmentos são responsáDiante do que vem
te nos faz relembrar
acontecendo e indicade uns tais de cara pinções para a administratadas que insuflados
ção pública, ficamos
...Esperamos
por políticos inconfordecepcionados, pois
mados com o desenroparece que ao invés de
que nossos
lar da descontrolada
melhorar, vai piorar.
autoridade exacerbaOu muito me engaconselhos sirvam
da de nossos governo depois de quase
para alertar aqueles trinta anos em Guarunantes, acharam que
podiam tudo.... e os
lhos, em especial, em
que comandam
resultados todos coCumbica, serão quatro
nosso
nhecemos.
anos dificílimos de atuPois bem, iniciourar.
município...
se 2005 cheio de proEsperamos que nosmessas e números
sos conselhos sirvam
exibidos como verdapara alertar aqueles
deiros da economia, das veis pelo resultado positi- que comandam nosso muexportações, dos famin- vo, sem mencionarmos nicípio, ou seremos obritos, e começa como se devoluções de aeronaves, gados a acreditar que o
costuma dizer “cair a fi- que contabilmente entram que se diz em palanque
cha “ da população, que como produto de exporta- não se escreve.
já não acredita em tudo ção.
Bem, deixando de lado José Roberto Lapetina que se diz.
O governo federal, esta polêmica, vamos nos empresário de Cumbica

“

“

PALAVRA DO PRESIDENTE

CONVÊNIOS
CIESP - CENTRO

DAS INDÚSTRIAS DO

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

Coordenação: Júlio Mazzola
Jornalista Responsável: Adriana Valeriano
Mtb: 28.013/sp
adriana.valeriano@terra.com.br
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AR COMPRIMIDO LTDA.

COLÉGIO PROGRESSO – CENTRO

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
Associação de Rotarianos de Guarulhos

NOVOS ASSOCIADOS
Mart Mark Publicidade e Comunicação S/C. Ltda.
Trevo Vigilância e Segurança Patrimonial 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

E

EXPEDIENTE
O ASEC PRESS é uma publicação mensal
voltada aos associados da Associação
dos Empresários de Cumbica

SÃO PAULO

Informações sobre os benefícios aos associados – fone: 6412-6054

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

DE

ACE - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL

AR-BRASIL - ENGENHARIA

Presidente – Luis Carlos Teodoro – Maxius
Vice-presidentes: Indústria: Mauro de Cicco – Linciplás
Comércio: Devair Cocci Júnior – Patropi
Serviços: Antonio R. Marchiori – Galvão Dias

ESTADO

SEBRAE - GUARULHOS
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de 50. E este diferencial podese facilmente creditar a formação profissional de Santovito que
tem em seu currículo, os cursos
de pós graduação em urbanismo, economia, administração e
diversos cursos na área de meio
ambiente, obras e legislações de
implantação industrial. “Eu recebi muito deste país e hoje posso retribuir, com trabalho e dedicação”, afirma.
Hoje a empresa possui 12
profissionais, sendo três filhos
(um engenheiro, um consultor
jurídico e uma arquiteta) e outros familiares que respondem
pela parte administrativa, entre
outros profissionais.
Santovito não se dá por satisfeito em estar cercado de papéis
e obras todo o tempo, morador
de Guarulhos há 30 anos, ele participa ativamente de ações que
movimentam nossa cidade.
Como diretor, ele atua no Rotary
Club de Guarulhos e Associação
Cristã de Moços (ACM). Com

Se você procura um profissional especializado para exercer
a atividade de implantação e
ampliação de indústrias junto a
Cetesb, Prefeitura, Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros e demais órgãos de regulamentação,
pode contar com o profissionalismo e seriedade de Rogério
Santovito que está no mercado
há 35 anos e que sempre teve
sua atividade voltada aos interesses do cliente, atuando de
forma a valorizar e contribuir
para a construção do município
de Guarulhos.
É com orgulho que Santovito, engenheiro civil formado pela
Escola Politécnica da USP em
1966 relaciona todas as suas atividades. A especialidade de Santovito são as indústrias.
Todos estes anos de atividades, credenciaram a empresa
que tem uma carteira diversificada de indústrias em seu portfólio. Em sua carteira de principais clientes ele aponta cerca

NEGÓCIOS

JMazzola

Rogério Santovito: 35 anos
dedicados a implantar indústrias

Rogério Santovito

tantas atividades e possibilidades
de estudo, Santovito se qualifica
como sendo de uma classe de
pessoas privilegiadas, e reconhece que a sociedade ofereceu
muito a ele, portanto, estes trabalhos na ACM e no Rotary representam a oportunidade de
devolver o que sempre recebeu.
“O trabalho social é o exercício
da cidadania.”

Ele também atua como vicepresidente do COMDEMA –
Conselho de Defesa do Meio
Ambiente e é conselheiro da
Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de
Guarulhos – ASSEAG.
Frente a estas entidades de
classe, Santovito defende a valorização e a ética profissional e
acredita que o Código de Edifi-

cações aprovado recentemente
significa maior responsabilidade
e defesa da profissão. “Precisamos zelar por nossa profissão,
com cobrança justa de honorários”, salienta.
Serviço: Rogério Santovito fica na
Rua Gastão Vidigal, 87 – Centro –
Tefefones: 6440-2192/ 9938-3621
e o endereço eletrônico é o
rsantovito@uol.com.br.

ECONOMIA

ABBF Seguros em parceria com Cia.
Seguradora faz palestra para embarcador
Tiago Ornellas

2ª edição da Rodada de
Negócios está chegando
Vem aí, a 2 ª edição do encontro que movimentou Guarulhos. O evento será em maio,
com data e local a se confirmar.
A 2ª Rodada de Negócios
de Cumbica/Guarulhos está
com novo formato, novo horário e terá a presença de emAsec-Janeiro.p65

presas âncoras.
A edição anterior contou com
a presença de mais de 400 pessoas e teve a participação de 134
empresas. A 2ª Rodada de Negócios é uma realização da
Asec. Em breve, mais informações.
3

A ABBF Corretora de Seguros, associada da Asec e em
parceria com Companhia Seguradora, irá promover palestra sobre seguro de mercadorias embarcadas.
Segundo Sérgio Bellíssimo,
diretor comercial da ABBF, a
palestra objetiva apresentar
uma modalidade segura para
a indústria tendo cobertura sobre o produto final, e isso representa uma economia de 35
a 40%. Ele esclarece que a
economia ocorre desde que a
indústria saiba o quanto paga
para o transportador na importação e exportação e de acordo com as modalidades de vi-

agens marítimas, terrestres, aéreas e fluviais.
Bellíssimo informa que tal
medida oferece vantagens,
como, por exemplo, o embarcador, ou seja, a indústria que
produz o bem, passa a ser detentora de sua apólice de seguro e obtém o benefício de ter
o desconto baseado em sua sinistralidade.
A palestra realizada mediante parceria com a Asec será
extensiva aos associados do
CIESP.
Na oportunidade, serão apresentados benefícios de Recursos Humanos, seguro de vida,
previdência privada e saúde.

28/01/05, 20:14

Sérgio Bellíssimo
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INFRA-ESTRUTURA

Enfim, o asfaltamento...

Entenda o caso...
JMazzola

Ação dos
empresários
pavimenta
quatro ruas
de Cumbica
As ruas beneficiadas
pela parceria entre empresários e Administração
Pública são Arthur Carl
Schmidt, Cecilia Roizen,
Clementina e Gonçalves.
Intermediada pela Asec e
pelo atual secretário da
Habitação, Adilson Valente, durante sua passagem
pela Secretaria de Obras,
as obras que incluem galerias de águas, guias, sarjetas e pavimentação foram iniciadas no dia 7 de
janeiro e estão previstas
para serem entregues em
120 dias.
Neste primeiro momento, esta parceria conta com a adesão das empresas, Fanem SP- Brasil, Menaf e da Roll-For
Artefatos Metálicos.
A comunidade
é quem ganha

A infra-estrutura destas quatro vias é uma

Asec-Janeiro.p65

Jaime Rodrigues (Fanem) e Demétrio Koutsantonis da Roll-For

conquista não só dos empresários, mas de toda
uma comunidade. Para
se ter uma idéia, a pavimentação destas ruas beneficiarão cerca de 25
empresas. Na Fanem,
por exemplo, que é uma
empresa do ramo médico hospitalar, produz incubadora neonatal, unidade de cuidado intensivo;
exporta para diversos
países e possui 200 funcionários, o asfalto representa o fim de uma
luta de 19 anos, segundo

4

afirma Jaime Rodrigues
da área de compras. A
empresa, sem a infra-estrutura necessária, corria
o risco de deixar a cidade e ainda ser interditada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Jaime disse que os diretores da
Fanem estão satisfeitos
com esta nova realidade
para uma rua que convivia constantemente com
a poeira. “Concluído o
asfalto, mais empresas e
transportadoras serão

atraídas para esta área”.
Demétrio Koutsantonis da Roll-For reforça a
importância da união dos
empresários em mais
esta tarefa e reconhece
que muito ainda precisa
ser feito por Cumbica, e
enumera a necessidade
do investimento em segurança, melhora no acesso as pontes e marginais,
mas se diz feliz por estar
participando desta conquista da região. “Nós
estamos construindo uma
nova Cumbica”, fala.

28/01/05, 20:14

Em edições anteriores do ASEC PRESS
você acompanhou a
criação da comissão
de empresários para
efetuarem os orçamentos de pavimentação para estas 4 ruas
nos termos da lei do
PCM - Plano Comunitário de Melhoramentos.
A comissão que
contou com o apoio
da Asec desde sua
formação, por meio de
ofícios, matérias no
ASEC PRESS, fez
todo o acompanhamento do processo, de
cotação com empreiteiras, negociação de
preços, aprovação de
projeto e condições
de pagamento. A obra
destas 4 ruas está cotada em R$ 1milhão e
meio, a serem divididos entre a prefeitura
e empresários. Esta
parceria com empresas locais, permite
que a administração
municipal responda
por cerca de 34% do
orçamento da obra,
ou seja, a Prefeitura

entra com materiais,
como pedra, areia,
guias, cimentos, construção de galerias e
as empresas respondem pela empreiteira.
Demétrio lembra
que os empresários
que não aderirem ao
programa serão cobrados pela Prefeitura, porém a um custo
muito maior em razão
de uma série de taxas
e custos agregados,
mais o imposto de contribuição de melhorias, nos termos da lei.
Boris Zuvela Kosce, da Planurb, representante da Asec em
todas as fases da pavimentação, fala que
não são 4 ruas que resolverão o problema
da região que tem ainda 70 ruas a serem
pavimentadas, mas
aposta que esta iniciativa trará a agilidade que existiu em meados dos anos 90,
onde mais de 40 ruas
foram pavimentadas
em dois anos e meio.
“A agilidade precisa
voltar”, diz.
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Movimento da reforma tributária avança
Encontro em São
José dos Campos
Na reunião realizada em
25 de janeiro, estiveram presentes os núcleos de Jacareí, São José dos Campos, Itaquaquecetuba e Guarulhos,
representado por Luis Teodoro, José Roberto Lapetina
e Antonio Carlos Koch, diretores adjuntos do Ciesp- Guarulhos, além dos vereadores
de São José dos Campos,
José Luís e Luis Carlos Motta; Percival Maricato representante da ANJUT e PNBE,
entre várias entidades, como
a ASECON, Ciesp – São José
dos Campos, CDL Jacareí. O
encontro serviu para formalizar algumas idéias levantadas na reunião anterior, e
para tanto foram criados três
grupos de trabalho e um político. O primeiro grupo irá estudar o modelo de Reforma
Tributária apresentada em
25 de janeiro. A cópia da
proposta foi distribuída na
reunião e está no site www.
mcep.org.br.
O segundo grupo estará
trabalhando sobre o movimento que pretende colher
um milhão de assinaturas
para uma verdadeira Reforma Tributária. A idéia é que
cada entidade monte uma
Feira de Impostos e coloque
num ponto estratégico da cidade com uma mesinha para
que uma pessoa possa cole-

tar as assinaturas. A Asec
planeja a Feira do Imposto
para os próximos meses.
Aguarde informações.
E o terceiro grupo estará
trabalhando com a ANJUT
para um grande evento com
outras entidades de “peso”
para um ato público, com
mais ou menos três mil pessoas, inclusive com a participação da mídia. E por fim,
foi criado o grupo de ação
política, formada pelo vereadores de São José dos
Campos, Gregório Pugliese
e Joao Élcio Camargo da
Asecon.
No site da Asec,
www.asec.org.br, há links do
MCEP, do Feirão do Impostos e da calculadora de Impostos, acessem e descubram o porquê de nosso país
não se desenvolver.

Dois encontros entre
representantes das entidades que compõem o
MCEP foram realizados
neste mês. A Asec como
membro do movimento,
esteve presente.
O primeiro encontro
aconteceu no dia 13 de janeiro no Restaurante Bem
Brasileiro, em Arujá e o segundo, no último dia 25, na
ASSECRE - Associação
dos Empresários das Chácaras Reunidas em São
José dos Campos. A reunião do dia 13 foi uma prévia para o encontro do dia
25 e ficou acertado que
será formada uma comissão para a elaboração de
um plano e uma proposta
objetiva para uma verdadeira Reforma Tributária. A
iniciativa prevê a coleta de
um milhão de assinaturas
para referendar o movimento.
Outra definição foi
Divulgação

Luis Teodoro na ASSECRE

quanto as palestras que
deverão ser padronizadas
e cada núcleo cuidará de
ministrá-las. Gregório Pugliesi, da ASSECRE e coordenador do MCEP, irá
preparar o material já existente para ser repassado
aos demais. Outro ponto
levantado foi o convite a
Fiesp para fazer parte do
MCEP e engrossar o Movimento com a participação da OAB-SP, Sescon
e Fecesp. Euclides Raia,
presidente da FEMPI –
Frente Empresarial PróItaquaquecetuba e Luis
Carlos Teodoro, da Asec
irão conversar com o Paulo Skaf, presidente da Fiesp a fim de formalizar o
convite. Um dos presentes, sugeriu que o movimento seja extensivo a
toda sociedade, que em
geral desconhece o quanto pagam de impostos.
O encontro contou ainda com a presença de representantes da Asec, Milton Teothônio e Wanderlei
Souza Cruz, tesoureiros da
entidade; José Roberto Lapetina, conselheiro; Júlio
Mazzola, diretor de comunicação; Antonio Ribeiro,
coordenador executivo da
FEMPI; Fernando Ribeiro,
empresário de São Caetano do Sul; Lourival Moura
e Sílvia Cuba, coordenadora do MCEP.

Mobilização Nacional
As ações contra alta tributação já começam a criar
volume e pela primeira vez,
indignada com tanto desrespeito, a sociedade brasileira está unida contra a
máquina tributária do governo. Além da indignação
generalizada, a Medida Provisória 232, aprovada pelo
governo no final de 2004,
conseguiu gerar um efeito
aglutinante, jamais visto
entre as sociedades civis
organizadas do País.
A série de protestos conjuntos já começou, no último
dia 27, representantes de diversos setores empresariais se
mobilizaram no SESCON- SP.
Asec-Janeiro.p65

A pauta do encontro foi a
definição da estratégia de batalha contra o aumento abusivo da carga tributária e o
desrespeito às garantias constitucionais dos contribuintes,
como a capacidade contributiva e o não-confisco.
A MP 232, editada em 30
de dezembro de 2004, amplia
de 32% para 40% a base de
incidência da Contribuição
Social sobre Lucro Líquido
(CSLL) e do Imposto de Renda para prestadores de serviços que usam o regime de
Lucro Presumido. Com isso,
o governo poderá retirar R$
640,5 milhões da economia
paulista num prazo de 2 anos
5

e cortar 41.230 empregos, indica o estudo elaborado pelo
deputado Eduardo Paes
(PSDB-RJ) e publicado no
Diário do Comércio.
Basta
É quase unânime a idéia
de que o Brasil chegou ao limite da tolerância em relação
à carga tributária. Praticamente 40% da renda nacional é
direcionada ao setor público.
O contribuinte, no entanto, não vê retorno em serviços essenciais e dá sinais de
que está cansado de manter
uma passividade absoluta
diante da ganância da máquina pública ineficiente.

Feirão do imposto
Acesse o site da Asec
(www.asec.org.br) e saiba
quanto você paga de imposto, clicando na “calculadora
de Imposto”.
A Associação dos Empresários de Cumbica promoverá nos próximos meses o “Feirão do Imposto”, uma barraca
itinerante em locais de grande circulação na cidade.
Sendo membro do MCEP
(acesse nosso site e conheça o movimento), a Asec
está programando para março um grande evento para
sensibilização da sociedade.
“Vamos dar um BASTA” ao
confisco tributário.
28/01/05, 20:15

JMazzola

Membros do MCEP durante almoço no Aruja
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INICIATIVA

Asec: 2ª Campanha de Natal Criança Feliz
Fotos: JMazzola

A Asec promoveu no dia 20
de dezembro, em sua sede, a
entrega de brinquedos, balas e
panetones arrecadados em campanha.
Pelo 2º ano consecutivo, a
campanha realizada durante o
último Encontro Empresarial do
ano ( 7 de dezembro), arrecadou entre os presentes, cerca de
R$1.100,00. Com o dinheiro adquirido, a Asec comprou 840
brinquedos, 20 pacotes de balas,
- que foram divididos entre as
instituições que cuidam de crianças: ACM Uirapuru, Associação Salve Vidas, Instituto
Allan Kardec, Núcleo Batuíra
e Irmã Lar Celeste -, e 18 panetones para as idosas do Asilo
São Vicente de Paulo.
Dando início ao evento, o
presidente da Asec, Luis Carlos Teodoro, falou que a campanha tem como objetivo fazer uma criança feliz com uma
ação efetiva por parte dos empresários.
Teodoro entende que muitas
empresas já desenvolveram trabalhos de responsabilidade social, mas a Asec mantém o
compromisso de representar as
empresas que ainda não têm tal
postura, reforçando também, as
ações sociais da entidade. “Precisamos disseminar a cultura da

e principalmente, por buscar a
melhoria da qualidade de vida
das pessoas. “Estas ações, têm
o efeito multiplicador”, enfatizou
ao parabenizar a entidade por
mais esta iniciativa.
Entidades

As entidades beneficiadas e
seus representantes são: Mozart
Siqueira, Instituto Allan Kardec;
Dolores Andrade, ACM Uirapuru; Juvenal Jorge Januário do
Asilo São Vicente de Paulo;
Rose Valente, presidente e Adilson Valente, vice-presidente do
conselho fiscal da Associação

Salve Vidas; Luiz Carlos Pin,
Lar Irmã Celeste. O Núcleo
Batuíra não esteve presente no
evento de entrega, mas recebeu
as doações.
E ainda, prestigiando o evento, estavam, os diretores e colaboradores da Asec, Manoel Magalhães, agente de expansão; o
secretário, Boris Zuvela Kosce;
Milton Benedito Theotônio, tesoureiro; o diretor de comunicação, Júlio Mazzola e Alberto
Fernandes da Sylmar. A Asec
agradece a colaboração das
empresários e amigos que acreditaram na campanha.

Mauro de Cicco, vice-presidente da Indústria e
Luis Carlos Teodoro, presidente Asec

responsabilidade”, falou aos presentes.
Mauro de Cicco, vice-presidente da Indústria, que também
responderá pela ação social dentro da Asec se comprometeu a
fazer um trabalho mais abrangente. “No próximo ano, estarei
visitando cada instituição, envolvendo mais empresários para
que possamos efetuar uma maior proximidade entre entidades,
Asec e empresas.”
Referindo-se as instituições
que cuidam das crianças e adolescentes, Mauro informou que
um dos projetos da Asec é pro-

mover um trabalho que gere
oportunidades aos adolescentes
na Indústria.
O educador do Instituto Allan
Kardec, Mozart Siqueira, agradeceu o empenho dos empresários e agradeceu em nome das
crianças de sua entidade. “Ver
uma criança ganhando um brinquedo é uma grande felicidade,
obrigado em nome de todas as
crianças.”
O diretor de relações institucionais, Antonio Martinho Risso, falou que a Asec se destaca
por ser uma entidade que trabalha em prol de melhorias sociais

Representantes das instituições e da Asec

em benefício do associado;
novos convênios; manutenção
de campanhas sociais e a
aquisição de um terreno para
a construção da sede da entidade, que ele intitula de a
“Casa do Empresário”.
E este novo empreendimento da Asec já começou a
receber o apoio da classe empresarial e no último mês, recebeu R$1 mil reais de doação da Correios Biagini para
a sua construção.
Em breve, Teodoro prevê
uma campanha para que a
Casa do Empresário torne-se

uma realidade e o novo endereço possa ser o ponto de encontro entre os empresários
de Cumbica e região.
Segundo informa Teodoro,
a “Casa do Empresário”, ainda não tem um projeto definido, pois para tal precisa de um
terreno como referência, mas
com certeza terá em seu espaço, auditório para reuniões,
encontros, cursos, palestras,
treinamentos, e demais atividades empresariais que necessitem de espaço físico e
equipamentos audiovisuais.
“O espaço terá também

NOVOS RUMOS

Casa do Empresário
é mais um desafio
principalmente, colocando os
veículos de comunicação da
entidade à disposição do empresariado.
Para este novo desafio
frente à Asec, Teodoro anunciou novos vetores, como a
profissionalização e capacitação da administração da Asec;
expansão do quadro associativo; ampliação de serviços

A Gestão 2005/2006 na
Asec começou a todo vapor
e Luis Carlos Teodoro agora em seu segundo mandato, além de assegurar que
manterá os objetivos que até
agora fizeram parte da vertente da entidade, inovará
procurando aproximar a associação do empresário, promovendo novos encontros e
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postos de serviços ao empresariado, que por enquanto são apenas conjecturas,
pois ainda são idéias que
abrangem posto de correio,
posto bancário (nossa futura cooperativa de crédito),
posto para exames admissionais e vários serviços facilitadores para o empresário
e seus colaboradores. Pensamos até em cursos regulares para empresários, colaboradores e de formação
para atender as necessidades empresariais locais”,
afirma.

7

ASEC- ASSOCIAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS DE CUMBICA – GUARULHOS, JANEIRO DE 2005
PMG

CANAL ABERTO

Secretário de Indústria,
Comércio e Abastecimento
aposta na parceria e
diálogo com empresários

PROXIMIDADE
a região precisa. Mas
para isso conto com
a ação dos
empresários, que
precisam olhar para
fora do muro de sua
empresa também,
promovendo a
responsabilidade
social.”
E por falar em
proximidade, o
secretario reforça o
convite para que o
empresário o procure
para estabelecer o
diálogo. “Me coloco à
disposição para
esclarecer dúvidas e
promover ações que
ajudem o empresário
a produzir na
cidade”.

Antônio Carlos
quer manter o
diálogo. E para isso
ele aposta ainda
mais na relação de
proximidade.
“Com certeza sou
um elo confiável
entre a comunidade
produtiva
(empresários e
empreendedores) e
os interesses e
possibilidades do
governo. Com a
vinda do Eliseu este
elo se estreitou
ainda mais. E por
meio do diálogo e
proximidade
poderemos
promover este
desenvolvimento que

empresas em nosso município, orçamento participativo em
esbarra em problemas comuns, Cumbica. “Esta será uma mecomo a instalação de água, ilu- dida concreta que terá a partiminação, telefonia, e por isso, cipação de empresários, funciestaremos criando o “Espaço onários e executivos de empreprivilegiado de empreendedo- sas da região. Eu espero receres”, onde o
ber mais de mil
empreendedor
pessoas partiterá em um só
cipando, sugeendereço, a
rindo”, conclapossibilidade
ma.
Nós da
de abrir soliciO secretáAdministração
tações e viabirio reforça que
lizar ações
a prefeitura
Pública estamos
para o seu neconhece os
cientes de tudo
gócio.
problemas de
A 3 ª frenCumbica, tem
o que a cidade
te da Secretatodo o diagprecisa...
ria é buscar
nóstico das
novos emprenecessidades
endimentos
da região e
para a cidade
precisa da parde Guarulhos.
ticipação da
Indagado se o melhor não seria comunidade para dar a solução.
a Administração se ocupar pri- “A Administração está empemeiro em oferecer uma melhor nhada em promover o deseninfra-estrutura para os empre- volvimento em Cumbica, e para
endedores que já apostam na ci- tanto, o Eliseu Nunes Martins
dade.
foi o indicado para estar a frenAntônio Carlos diz que o de- te da Unidade 5 de Cumbica.
senvolvimento econômico bus- Ele foi executivo de uma emca isso e aproveita para fazer presa de Cumbica e conhece os
um convite ao empresário. problemas da região.
“Participe das discussões em
Tenho certeza de que esta
sua comunidade, filie-se às en- administração atenderá Cumbitidades, quer seja Ciesp, Asec, ca de forma a promover a geetc..., e participe ativamente de ração de empregos”, diz Antôtodas os encontros. A hora de nio Carlos frisando também que
falar é agora”, diz.
a SICA desenvolverá este proEle ainda anuncia que o pri- jeto em Cumbica, mas abrange
meiro semestre contará com toda a região de Guarulhos.

a s s e s s o r i a d e i m p re n s a ,
anunciou que um estudo
feito na região concluiu que
não dá para proibir o tráfego nesta via e que a solução é a pavimentação da
Rua Manoel Vitorino que é
menos acentuada. Ainda
segundo a assessoria, a pavimentação está na programação, mas sem data para

execução. Uma medida paliativa e emergencial foi a
reserva de uma das três faixas da Santos Dumont para
que o trânsito flua normalmente e os caminhões consigam subir.
Mas enquanto a solução
não vem, a Prefeitura continua tomando as tais medidas paliativas e dessa vez,

“

“

Antônio Carlos de
Almeida da SICA

A palavra de ordem na Secretaria de Indústria, Comércio
e Abastecimento (SICA) é promover o desenvolvimento econômico.
E para conseguir isto, o secretário Antônio Carlos de Almeida está empenhado em implementar ações que promovam
a geração de empregos, aumento do faturamento das empresas e por conseguinte, que
a prefeitura arrecade com este
crescimento.
Iniciada mais uma etapa
frente à Secretaria, Antônio
Carlos assegura que a estratégia da SICA para conseguir tal
intento será assumir o papel de
fomento do desenvolvimento
econômico por meio da união
de esforços e para isso, ele conta com a parceria entre as Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Proguaru. “Nós da Administração Pública estamos cientes de tudo o que a Cidade
precisa promover para a criação de um círculo virtuoso de
desenvolvimento e sabemos,
que juntos poderemos resolver
estes problemas”.
Antônio Carlos aponta outras duas frentes de trabalho, a
primeira ele chama de concessionárias de serviços públicos
que visa agilizar os canais de
comunicação entre o empreendedor e os serviços.
Conforme ele mesmo explica, a instalação e fixação de

SOLUÇÃO

Justino de Maio
ganha guard rail
via são constantes e tudo
por conta da subida acentuada.
Já em novembro, a Secretaria de Transportes e
Trânsito, por meio de sua

Na edição de novembro
você acompanhou o drama
de quem trabalha e precisa utilizar a Av. Justino de
Maio em Cumbica. Os incidentes e acidentes nesta
Asec-Janeiro.p65
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com a construção de um
guard rail.
Segundo informa a assessoria, a ação objetiva
aumentar a segurança de
pedestres e motoristas, enquanto o projeto da Manoel Vitorino não for colocado em prática.
Está registrado e a Asec
atenta.
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DESAFIO
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Eliseu Nunes Monteiro
Martins assumiu a coordenação da unidade 5 da prefeitura em Cumbica e já tem
pela frente um grande desafio. Nome indicado pelo Centro das Industrias de São
Paulo (Ciesp) Regional Guarulhos, e endossado pela
ASEC, com o objetivo de
estar à frente da revitalização da Cidade Industrial Satélite de Cumbica, ação priorizada pelo governo municipal no segundo mandato,
Eliseu quer contribuir para a
solução dos graves problemas existentes na região e
para isso, ele pretende ser o
interlocutor entre os empresários e as secretarias de governo, no atendimento da comunidade local e dar andamento na priorização para a
Cidade Industrial Satélite de
Cumbica (CIS-CUMBICA) promovendo melhorias
nas condições das empresas
já instaladas e proporcionando um pólo industrial com
maior atratividade para que
outras empresas possam se
instalar na região.
Toda esta tarefa, Eliseu
espera desempenhar por
meio de uma atuação mais
participativa, com visitas a
empresas, promovendo o di-

Perfil

Unidade 5 de Cumbica
tem novo coordenador

Eliseu Nunes Monteiro Martins é graduado em direito e ciências contábeis, além de possuir vários
álogo. Um exemplo de que
este novo tempo já começou,
aconteceu na última semana quando juntamente com
Luis Teodoro, presidente da
Asec e Décio Pompêo, assessor da Unidade 5, Eliseu
esteve na Trefilação Bandeirantes, empresa que na edição do mês de dezembro foi
destaque na matéria Trefilação Bandeirantes toma
ações para deixar Cumbica por conta de falta de infra-estrutura e segurança na
região. “Estivemos com Nicolau Gutierrez Neto e Mar-

RESULTADO
JMazzola

cursos de aperfeiçoamento profissional. Sua experiência profissional
teve início na Bergamo Companhia
Industrial, onde ingressou em 1964
como office-boy, passando a ocupar
cargos em diversas áreas, chegando
em 1984 a ser o diretor executivo da
empresa, da qual se desligou em julho de 2004. Entre outras atividades,
foi conselheiro do Centro das Industrias de São Paulo (Ciesp), regional
Guarulhos, nos mandatos de 1998/
2001 e 2001/2004. Também foi diretor da Associação dos Empresários
de Cumbica (ASEC) entre 2002/2004
e membro do Grupo Executivo da Secretaria de Indústria e Comércio - Lei
de Incentivos Fiscais.

celo Gutierrez para saber as
dificuldades dos empresários e levar informações sobre as ações que o governo
está planejando para o segundo mandato”, fala Eliseu.
O novo coordenador está
de portas abertas para atender todos os empresários,
pois entende que somente
dessa forma possa construir
condições para a solução dos
problemas. Quanto ao canal
de comunicação com os empresários, ele diz que poderá
ser promovido de todas as
formas, por telefone, carta,

comunicado e, principalmente, pessoalmente.
Parcerias - Eliseu
espera que os empresários sejam participativos,
contribuindo com idéias e
formulando críticas construtivas; que sejam compreensivos para saber que
os recursos do governo
são finitos e que possam,
também, formar parcerias para que as soluções
sejam implementadas em
um menor espaço de tempo possível.

LANÇAMENTO

Avenida foi recapeada

Nova Veneza
está de cara nova
Pelo menos esta é a
realidade de cerca de
100 m lineares de asfalto executado há cerca
de um mês na Avenida
Nova Veneza que sofria tanto quanto as outras vias existentes em
Cumbica pela falta de
manutenção.
Esta obra de recuperação foi mais uma das
ações solicitadas pela
Asec à Prefeitura. Inclusive agradecemos a
intermediação de Adilson Valente que à época estava a frente da
assessoria da Secretaria
de Obras asfaltada anteriormente, mas que se
encontrava em deterioração avançada e precisando de recapeamento.

Chuvas deterioram
malha viária

As constantes chuvas no mês de janeiro
estão aumentando em
número e tamanho os
buracos das ruas de
Cumbica.
Em contato com
Eliseu, novo coordenador da Unidade 5 da
PMG, este disse que
as chuvas além de deteriorar o asfalto, impedem o serviço de
manutenção e garante
que existe um plano
emergencial de manutenção acertado com a
Proguaru que será
executado em caráter
de mutirão assim que
houver o mínimo de
estiagem. Rezemos
para parar de chover!

JMazzola

Guia de Ruas
de Guarulhos
O Jornal do Farol lançou
o Guia de Ruas de Guarulhos – 2004/2005 e por
meio de parceria com a Associação dos Empresários
de Cumbica – ASEC, está
disponibilizando exemplares gratuitos a todos os associados da entidade. O
Guia contém informações
como, Serviços e Telefones
Úteis, Serviços 24 horas,
Hotéis, Classificados, Índices de ruas, Mapas, Web,
Classificação de Negócios,
e todas as informações
para que você se mantenha
bem informado com os serAsec-Janeiro.p65
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Enquanto isso... na Guinle

viços e atividades oferecidas no município. Para adquirir seu guia gratuitamente, o Jornal do Farol atende
das 9h às 17h30, na Rua
Guaraciaba, 406, Jardim
Barbosa. Informações pelo
telefone 6464-9969.
28/01/05, 20:15

A Guinle continua
sem solução. E mais
uma vez, um associado
recorre à Asec para
que sejamos voz ativa
de um problema que se
arrasta, ou melhor, borbulha em frente a sua
porta.
O cenário é o mesmo de meses atrás, lama
e um esgoto a céu aberto em duas extremidades da Guinle impede o
tráfego de carros e caminhões que precisam

desviar da imensa cratera e poças d´agua
formadas pelo escoamento irregular de esgoto na altura do número 720.
Procurada, a assessoria de imprensa repassou que Adilson Valente, secretário de habitação, informa que as
obras na Guinle fazem
parte do plano de revitalização de Cumbica, o
qual será praticado o
mais rápido possível.

