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O coordenador da unidade 5 da prefeitura em Cumbica, Eliseu Nunes
Monteiro Martins, aceitou o desafio de achar “ uma solução” para a
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TRIBUNA LIVRE

PALAVRA DO PRESIDENTE

Otimismo ou realidade? Manicômio Tributário
É com grande satisfação que presenciamos a Administração trabalhando
efetivamente por Cumbica. Dr. Eliseu Nunes Monteiro Martins, coordenador da Unidade 5. Sr. Décio
Pompêo, seu assessor, engajados na
revitalização da região tem visitado
as empresas, principalmente na Av.
Guinle, no que inclusive os acompanhei em duas dessas visitas, e é claro, o empresário se sente prestigiado,
pois demonstra a preocupação e o
interesse da administração em mantê-los em nossa cidade, apesar dos
problemas que eles enfrentam, a grande maioria tem sido receptiva, uns
mais outros menos, mas o importante mesmo é que as visitas não se resumem a apenas conversas e goles de
café e sim, em uma demonstração clara e inequívoca da preocupação da administração em resolver a problemática da Guinle, e que está próxima. A
proposta por mim apresentada de limpeza, terraplanagem da Guinle foi tomada como desafio e que está sendo
vencido pelo Dr. Eliseu pois está em
pleno andamento; a colocação de guias e sarjetas está sendo estudada pelo
Dr. Eliseu e Dr. Artur Cunha Secretário de Obras, e logo teremos novidades, sabemos que são soluções tímidas diante do que queremos, mas só
quem está instalado na Av.Guinle
pode mensurar o efeito destas intervenções. O asfaltamento da Av. Guinle é uma obra que demandará muitos
recursos, normalmente escassos, e em
especial este ano, por conta de negociações para pagamento das dívidas
contraídas antes da atual administração e que agora estão sendo pagas, e
desta forma a cidade poderá pleitear

recursos em outras esferas de governos e até internacionais para promover a tão desejada revitalização de
Cumbica. As manutenções também
foram retomadas e temos visto a Proguaru tapando buracos, limpando córregos, ajardinamento, etc. Às vezes
as coisas não acontecem na velocidade que desejamos, mesmo porque
nossa cidade é grande e sofreu muito
com as constantes chuvas de janeiro
e início de fevereiro, mas o importante é que estão fazendo. Os problemas decorridos em razão da recuperação ambiental no Dry Port, lama e
sujeira na Av. Concretex, que a empresa contratada estava proporcionando, parece que agora foram resolvidos, aliviando o incomodo causado
às empresas da Av. Concretex e Av.
Orlanda Bérgamo. As obras de galerias e asfaltamento do entorno da Fanem também estão caminhando, com
as dificuldades que a responsabilidade da obra impõe. Temos notícias que
o Sr. Antonio Carlos de Almeida, Secretário da Indústria e Comércio tem
em curso o cadastramento dos comércios irregulares e que estão sobre ruas
e calçadas para breve remoção, aliás,
parabenizo-o e agradeço pela remoção de um núcleo de comércio ilegal
de “Pallets” na Av. Guinle, e que também tem em curso a remoção de outro comércio que tomou conta da praça Estrela do Norte, que fica entre a
Av. Novo Brasil e Panambi, a praça
será adotada e mantida por um empresário da região. Queremos parabenizar o pessoal da NSA Pneus que
também tem propostas de adoção de
praças na região. Com o advento das
PPP’S, estamos trabalhando junto a

Secretaria de Assuntos Jurídicos na
viabilização legal do Inciso 3 da Lei
do SIM Guarulhos, que prevê o ressarcimento do empresariado com
renúncia fiscal do município das
obras públicas que este custear, o
que se viabilizado será uma grande
ferramenta para vencer alguns obstáculos para viabilizar obras de
asfaltamento.Temos certeza que a
Secretaria da Habitação está trabalhando, mas não sabemos no que e
onde, o Secretário Sr. Adilson Valente é um homem muito dinâmico
e conhece bem nossas prioridades,
mas até agora ele tem preferido trabalhar sozinho. As parcerias para
asfaltamento estão abertas pela administração, os proprietários que
desejarem o asfalto nas ruas em que
estão instalados podem nos procurar, e iniciaremos o processo de estreitamento entre todos os proprietários e a administração. Só temos
a agradecer as entidades irmãs (Ciesp, ACE, Agende) que tanto tem
nos apoiado e engrossado o coro,
chamando a atenção das autoridades para que vejam a importância
do nosso Parque Industrial de Cumbica para a Cidade e a problemática que o empresariado tem enfrentado. Hoje vemos a administração
empenhada na revitalização de
Cumbica e isso só foi alcançado
com a ajuda de todos. À Administração Municipal nossos agradecimentos, em especial ao Sr. Prefeito pela disposição e vontade política que tem demonstrado e aos
Srs. Eliseu e Décio pela perseverança e engajamento no atendimento de nossos pleitos.
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com um programa de privatizações
maior que o da própria extinta URSS,
o que agrava a constatação de que estamos arrecadando muito, porém,
gastando imensamente mais e pior.
Temos um Estado muito menor do
que era há dez anos, um Estado que
vendeu diversas empresas estatais, a
maioria cronicamente deficitária, e
que afastou-se ou diminuiu sua presença na saúde pública, na educação,
na segurança pública e na previdência social. Entretanto, um Estado que
sorve recursos com volúpia maior do
que a sua voracidade arrecadatória, e
que anulou todo o sacrifício de uma
sociedade que ao longo de dez anos
acreditou que as duras medidas a que
foi submetida (aumento da carga tributária, desmonte do Estado, privatizações, reforma da previdência social) iriam criar o ambiente necessário
à implementação do crescimento econômico sustentado. A sociedade começa a se organizar e reagir contra
esse estado de coisas. Entidades representativas como OAB, CBI, FIESP, CIESP, centrais sindicais, dentre tantas outras, iniciam um movimento que poderá se alastrar e arregimentar extratos significativos da sociedade, começando uma reação que
talvez ponha freios à gula fiscal dos
governos e imponha-lhes responsabilidade na gestão da coisa pública.
Afinal, é preciso que os agentes políticos e burocratas tenham em mente
que o Estado foi criado para servir à
sociedade e não a sociedade para servir ao Estado.

CONVÊNIOS

DIRETORIA EXECUTIVA

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

Pela primeira vez na história recente
do Brasil observa-se um movimento
organizado e consistente de combate
à insanidade tributária que se alastra
por todos os entes federativos.
O Estado brasileiro necessitava atingir níveis de arrecadação suficientes
para arcar com as demandas sociais e
estruturais do país, isto é verdade,
contudo, o que se observa, é que o
agigantamento da arrecadação tributária, em nível municipal, estadual e
federal tem-se dado, ao longo dos últimos dez anos, à custa do aumento
da carga tributária, especialmente a
incidente sobre os meios de produção e sobre o consumo, e não por
conta de mecanismos mais inteligentes de tributação ou do combate eficaz à sonegação fiscal e à corrupção.
O enorme sacrifício imposto à população para o atingimento dos patamares de arrecadação fiscal atuais não
têm recebido a contrapartida necessária dos governos, tanto no que se
refere à prestação de serviços públicos mais eficientes, quanto em relação à infra-estrutura e programas sociais que permitam a redução das desigualdades e o crescimento econômico sustentável. Não vemos os governos, exceção feita aos Governos
dos Estados de São Paulo e de Minas
Gerais, reduzirem os seus gastos e sanearem as finanças. Pelo contrário, o
aumento da arrecadação é imediatamente consumido por mais e mais
gastos, grande parte deles desnecessária. Ao passo em que a carga tributária no país cresceu assustadoramente, provocando recordes sucessivos de
arrecadação, o Estado brasileiro, no
mesmo período, reduziu de tamanho,
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PARCEIROS EM EVENTOS
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REAÇÃO

Asec une forças com outras entidades contra a MP 232
CIESP

Representantes da Asec, CIESP e integrantes da comitiva
guarulhense na manifestação
Mais de 2 mil pessoas participaram, no último dia 15 de fevereiro, de uma das maiores manifestações do setor empresarial contra a Medida Provisória
232, realizada no Clube Espéria, em São Paulo.
A Asec esteve representada pelo
presidente, Luis Carlos Teodoro; Antonio Roberto Marchiori, vice-presidente de Serviços;
Sérgio Bellíssimo, diretor de
eventos; José Roberto Lapetina,
conselheiro e Milton Theotônio, tesoureiro.
A Asec faz parte do MCEPMovimento da Comunidade
Empreendedora Produtiva
juntamente com a ASSECRE Associação dos Empresários do
Chácaras
Reunidas
de

S.J.Campos e a Fempi - Frentre
Empresarial Pró-Itaquaquecetuba.
A Frente Brasileira contra a MP
232 foi um fato histórico e amplamente coberto pela mídia
onde 1.111 entidades estiveram
presentes para dar um basta ao
confisco tributário.
Os manifestantes estavam munidos de faixas, bandeiras e selos com a frase “Basta! Abaixo
a MP 232”. Além dos componentes da Asec, Guarulhos também estava representado por
Anunciato Thomeo Sobrinho,
diretor de relações institucionais da Associação Comercial
e Empresarial (ACE-Guarulhos) e membros do Ciesp Guarulhos. A atriz Beatriz Se-

gall leu um manifesto de repúdio à medida provisória e foi
ovacionada por todos os presentes. “Como se não bastasse a
total falta de apoio deste governo para a cultura, agora temos
mais essa lei antipática e autoritária”, dizia o manifesto.
O manifesto faz parte de um
guia com os reflexos econômicos e legais da MP 232. O material foi elaborado pelos coordenadores do movimento: o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), a seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), o
Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis de São Paulo
(Sescon-SP) e a ACSP. Participaram também, a Força Sindical, Ciesp, entre outras tantas representatividades.
Pelo número elevado de entidades participantes e os inflamados discursos de seus representantes contra a MP 232, os participantes concordavam que a
manifestação era um momento
histórico. Esta também é a opinião de Luis Teodoro, que ainda reafirma que a classe empresarial de Guarulhos precisa se
unir mais. “Esta manifestação
é só o começo. Precisamos de
mais união e voz para lutar con-

tra a MP 232.“
Este ato público foi, sem dúvida, o primeiro passo contra a
arbitrariedade do governo de
editar uma medida provisória
que “ofende” a classe empresarial e reflete negativamente
no bolso do contribuinte.
A manifestação no Clube Espéria terminou com todos os
participantes de mãos dadas e
erguidas, cantando o hino nacional. Quem acompanha as
edições do ASEC PRESS e as
ações da Asec sabe do compromisso da entidade diante de
tanta arbitrariedade, que não
promove de forma nenhuma
um desenvolvimento econômico e social justo. A Asec faz
coro com estas entidades e continua na luta por uma reforma
tributária justa que garanta segurança, educação, saúde e
bem-estar à população e a classe empresarial, formada de pessoas que apostam e produzem
neste país. E a mobilização e
conscientização continuam, em
nosso Encontro Empresarial
(Informações abaixo), onde estaremos lançando o Feirão do
Imposto e promovendo a coleta de mil assinaturas contra o
abuso no imposto tributário.
No site da Asec:

CUMBICA EM MOVIMENTO

7º Encontro Empresarial traz novidade
A Associação dos Empresários
de Cumbica (Asec) irá promover,
no dia 28 de março, o 7º Encontro Empresarial Cumbica em Movimento, com local ainda a confirmar. O 1º evento do ano traz
novidades. Em sua programação
está o lançamento das Campanhas do Agasalho e Cestas Básicas além do Feirão do Imposto
que reunirá personalidades, empresários, presidentes de entidades e diversos profissionais. Segundo Luis Carlos Teodoro, presidente da Asec, o encontro será
um evento de sensibilização da

sociedade para seu engajamento
na causa do MCEP, Movimento
da Comunidade Empreendedora
Produtiva, - que quer dar um basta ao confisco tributário - , da
qual a Asec faz parte. Serão convidados todos os presidentes de
entidades profissionais, sejam
eles sindicais, liberais, de serviços, comerciantes ou industriais,
para que disseminem entre seus
associados a dura realidade fiscal que vivemos e seus reflexos
na economia de nosso país e nos
nossos negócios. A Asec tem participado ativamente do movimen-

to pela reforma tributária justa e,
no evento de março, a entidade
também fará o lançamento da
Campanha para a coleta de 1 milhão de assinaturas necessárias
para que a mobilização ganhe representatividade junto ao Congresso Nacional. Para saber mais
sobre o Feirão do Imposto, acesse: www.asec.org.br. No site da
Asec você também tem a “Calculadora do Imposto”, onde você
descobre o quanto o imposto movimenta a sua vida. Em breve,
informações sobre o Encontro
Empresarial.

ÊNFASE COMUNICAÇÃO

Alencar Burti (Sebrae / Facesp) e Luis Carlos Teodoro
(www.asec.org.br) você encontra os links. Calculadora do Imposto e Feirão do
Imposto.

Reflexo nacional
A arbitrariedade é tamanha
que está formado o levante
contra a medida. Para se ter
uma idéia, 2 dias depois do
levante de São Paulo, o Rio de
Janeiro lançou o “Reage Brasil”, e diante de tamanha mobilização, segundo informações do portal Terra, o governo cedeu e aceitou negociar
alguns pontos da Medida Provisória (MP) 232, que aumenta impostos para empresas
prestadoras de serviço.
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CUMBICA EM OBRAS

OPINIÃO

Região da Guinle
recebe desobstrução
de córregos
JMazzola

Guinle: a limpeza já começou
O coordenador da unidade 5 da
prefeitura em Cumbica, Eliseu
Nunes Monteiro Martins, aceitou o desafio de achar “ uma
solução” para a Avenida Guinle. O desafio proposto pelo
presidente da Asec, Luis Carlos Teodoro, já começou a ser
vencido. E neste momento a
Guinle, no trecho que vai da
Rua Nova Veneza a empresa
Carnevalle, está passando pelo
processo de limpeza, desobstrução de córregos, drenagem
e cascalhamento.
Quem conhece os constantes
problemas da região deve estar achando que tal medida é

paliativa mas, enquanto o projeto não recebe as guias, sarjetas e o asfaltamento tão necessários, o cascalhamento é a solução que temos à mão para a
contenção de buracos e diminuição dos efeitos do barro formado pela chuvas. Vale lembrar que a administração pública mantém o processo de parcerias com empresários para o
asfaltamento. Eliseu lembra
que todo este trabalho faz parte do processo de revitalização
da Cidade Satélite de Cumbica
e anuncia também que as ruas
Baixio e Estrela Dalva estão
sendo atendidas.

Linciplás apresenta novo
parque industrial

Divulgação

o ponto de partida
para uma nova Linciplás, mas lembra que,
para uma empresa que
saiu de Cumbica há 6
anos por conta da falta de infra-estrutura e
violência e que tinha
apenas 6 máquinas injetoras e 18 profissioParque Industrial da Linciplás
nais em seu quadro de
O parque industrial da Linciplás funcionários, a Linciplás gaIndústria e Comércio ganhou nhou força no mercado. “Esta
um novo layout. Desde o carna- certificação, que recebemos há
val, a empresa de 15 anos, que três anos, nos abre portas, pois
trabalha com injeção de peças estamos aptos a fornecer peças
plásticas com até 1,5 kg de peso para qualquer tipo de empresa”.
e com máquinas de até 300 to- Hoje, a Linciplás possui 62 funneladas, apresenta um piso à cionários e tem três turnos/ 24
base de epoxi para abrigar uma horas, gerando também 50 emprodução com 16 máquinas in- pregos indiretos. “Este crescijetoras de última geração, com a mento se deve ao nosso próprio
mais alta tecnologia do mercado esforço, trabalho e dedicação,
nacional, instalada em uma área sem nenhuma ajuda do goverde 1.300 m2. Para os diretores no”, frisa Mauro, que lembra
da empresa, os irmãos Mauro e ainda que as altas taxas de juNelson de Cicco, todo este inves- ros do governo restringem em
timento constante em tecnologia muito novos investimentos. Inse modernização é parte de um talada em Itapegica, a Linciplás
plano de crescimento e o com- atende o ramo automobilístico,
promisso da Linciplás com os hospitalar, elétrico, de motopefuncionários, fornecedores e cli- ças, refrigeração, embalagem,
entes. Mauro esclarece que a cer- telefonia, entre outros setores
tificação da ISO 9001/ 2000 foi da indústria e possui uma sala

especialmente projetada e climatizada para a produção de
equipamentos hospitalares.
A Linciplás investe na qualidade de vida dos funcionários oferecendo convênio com farmácia,
dentista, acuidade visual através
da Ótica Stella Maris; oferece
cesta básica e treinamento em
gestão da qualidade em média
de 3,5 horas/mês, por funcionário.

Retorno a Cumbica
Mauro de Cicco conta que sonha
em se reinstalar em Cumbica e,
indagado sobre o que falta para
que realize este sonho, o vicepresidente da Indústria da Asec
responde que mesmo apostando
na região de Cumbica, - haja visto que ele nunca abandonou os
problemas da região e sempre se
manteve próximo a Asec - ele retornará assim que Cumbica oferecer infra-estrutura e der condições para que o empresário produza na região. “Estou acreditando nesta gestão, e espero retornar brevemente para a região”,
fala Mauro. Ele enfatiza ainda
que a Linciplás é uma empresa
que “acredita, investiu e não pretende sair da cidade.”
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INVESTIMENTO

EDUCAÇÃO

Faça contatos comerciais que
levariam meses, em poucas horas

A Asec - Associação dos Empresários de Cumbica realizará a 2ª Rodada de Negócios
de Cumbica/Guarulhos, no
dia 17 de maio no Centro de
Convenções do Caesar Park
Hotel de Cumbica.
Em agosto de 2004 a Asec
promoveu a 1ª edição do
evento, quando estiveram
presentes 400 pessoas representando 134 empresas. A
Rodada obteve grande receptividade junto aos participantes tanto que, antes mesmo de
seu término, muitos empresários já garantiram participação em futura edição. A 2ª
Rodada de Negócios de Cumbica/Guarulhos está ainda
mais dinâmica de forma a valorizar seu produto ou serviço.
Esta edição irá acontecer das
14h às 23h e terá um sistema
interativo e rotativo entre empresas, onde cada participan-

te fará contato
com todas as demais empresas.
De forma a agilizar e promover a
interação entre as
empresas das 14
às 19h, os participantes estarão distribuídos
em grupos e terão um tempo
pré-determinado para expor
seu produto ou serviço aos
demais. Cada grupo contará
com uma “empresa âncora”
(empresa de grande porte e
projeção, que tem a finalidade de identificar fornecedores, clientes ou parceiros de
negócios), um coordenador
da Asec e mais 8 representantes de empresas.
Os participantes terão a oportunidade de negociar entre si,
tendo em vista que também
são consumidores, o que poderá aumentar ainda mais
seus clientes potenciais.
Todos os participantes poderão distribuir materiais publicitários tais como, folder, cartões, brindes, folhetos, etc...
Ao final das apresentações,
cada empresa passará a outro
ambiente e terá a oportunidade de se relacionar com dife-

rentes empresas, inclusive outras empresas âncoras. Esta
operação se dará por 7 vezes.
A logística do rodízio que será
aplicada foi cedida pela Associação dos Empreendedores Empretecos do Grande
ABC – AEGABC que já realizou com grande êxito 5 Rodadas de Negócios em sua
região.
A partir das 19h, o evento será
como no ano passado, com
apresentações audiovisuais,
visitas aos stands, serviço de
coquetel e acesso ao material
publicitário e às pessoas identificadas como potenciais clientes e fornecedores.
A Asec tem a expectativa de
que das 14 às 23h, mais de
500 pessoas e 200 empresas
participem do evento. “Venha
fazer negócios com quem está
perto de você”, convida o presidente da Asec, Luis Carlos
Teodoro. A 2 ª Rodada de
Guarulhos conta com o apoio
do Ciesp Guarulhos, ACE
Guarulhos e Agende – Agência de Desenvolvimento de
Guarulhos e Revista Com
Classe.
Informações: 6412-6054,
e-mail asec@asec.org.br.

Associado Asec pode contar com
cursos e palestras de alto padrão

A Asec através do Departamento de Capacitação e
Qualificação Profissional
coordenado por Jackson
Dorta (foto acima), diretor
da entidade e em parceria
com a Empresa Fator Gente – Consultoria e Treinamentos Empresariais passa
a disponibilizar cursos e
palestras abertos e/ou “In
Company” nas áreas de
atendimento ao cliente,
vendas, liderança, motivação, dentre outros temas.

Contanto, ainda, com uma
completa estrutura de Consultoria de Recursos Humanos. Trazendo, sempre, informações e tecnologias de
ponta nessas áreas. A Asec
coloca também a disposição
do associado, o Serviço de
Assessoria, Orientação e diagnostico de RH, uma ação
orientativa e básica em que
os problemas de sua empresa poderão ser analisados,
por consultores e serão dadas as alternativas viáveis
para sua solução. Jackson
avisa que está preparando
uma grade de cursos e palestras para o primeiro semestre e que em breve estarão a disposição no nosso
site www.asec.org.br.
Informações sobre cursos, palestras e consultoria através do site:
www.jacksondorta.com.br
ou pelo telefone 97266267.

NOTA

Jackson Dorta
realiza curso
Vendas de Alto Impacto, curso do consultor
e palestrante Jackson Dorta, irá acontecer
no dias 21, 22 e23 de março, das 19h às 22h,
no Centro de Treinamentos de Vendas – CIESP Guarulhos. Aplicação prática e dinâmica de técnicas para o sucesso em vendas com
foco na Gestão de Relacionamento com o
Cliente, este será o foco deste curso que será
ministrado na Rua Uruaçu, 100, no Jardim
Paraventi. Informações pelo telefone 64061888 ou www.jacksondorta.com.br
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DEMOCRACIA

ROTARY

Pré - eleição na
ACE indica Decio
como candidato
Divulgação

Decio Pompêo Junior
Decio Pompêo Junior foi reeleito presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE – Guarulhos) para
o biênio 2005/2007.
Conselheiros e diretores,
num total de 49, votaram na
eleição realizada no último
15 de fevereiro, que indicou
que o atual presidente, Decio
Pompêo Junior, deverá ser
conduzido para presidir a
ACE por mais dois anos. “Eu

agradeço a todos que votaram e que acreditaram no trabalho que a ACE vem realizando desde o início da gestão 2003-2005. Sempre busquei fazer um trabalho transparente e comprometido com
o crescimento da classe empresarial guarulhense. Essa
escolha só mostrou que estamos no caminho certo”, disse o presidente após a apuração dos resultados. Quando
à disputa com Alexandre Turri Zeitune, Decio complementou: “Nessa disputa
quem tem que ganhar é a
ACE. Assim, a proposta é
que quem ficasse em segundo lugar deveria ajudar o presidente eleito”. Dos 55 conselheiros e diretores com direito a voto, 49 compareceram para escolher entre o
atual presidente e o diretor
Alexandre Turri Zeitune. Decio teve 25 votos e Zeitune,
23. Um voto foi nulo.

Inaugurado marco rotário
do Rotary Club Aeroporto
Fotos: Edu Pinto/Revista Novitá

comunicação e Mauro de
Cicco, vice-presidente de
Indústria. Para Luis Carlos
Teodoro, o evento marca
efetivamente as ações do
clube na região de Cumbica, onde desenvolve serviços voltados à comunidade
carente, tais como assistência a asilos e creches, bem
como cursos de alfabetização para adultos e portadores de deficiência visual,
além de ser muito oportuna
essa celebração de um ideal
que começou há 100 anos.

Marco rotário celebra 100 anos do Rotary International
Luis Carlos Teodoro, presi- lhos Aeroporto, que é presidente; Sérgio Bellíssimo, di- dido por Carlos Roberto Nuretor de evento e Wanderlei nes Carneiro, aconSouza Cruz, tesoureiro, to- teceu no auditório
dos diretores da Asec, são da Infraero, no Aetambém rotarianos e estive- roporto Internacioram presentes à inauguração nal de Guarulhos e
do marco rotário do Rotary reuniu os compaClub Guarulhos Aeroporto, nheiros do clube e
do qual são sócios. A inau- contou com a preguração, realizada no último sença de Miguel
dia 22, aconteceu em come- Choueri, superintenmoração ao centenário do dente da Infraero; os
Carlos Carneiro entrega placa de agraRotary International, funda- também colaboradodecimento ao superintendente da INdo em 23/02/1905. O even- res da Asec, Júlio
FRAERO, Dr. Miguel Choueri
to do Rotary Club Guaru- Mazzola, diretor de

COMPROMISSO SOCIAL

Asec apóia Estação de Vivências
Ciente de seu papel de responsabilidade e mobilização social, a Asec - Associação dos Empresários de Cumbica apóia o
Programa Estação de Vivências. Desta forma apresentamos o programa desenvolvido pelo Aché Laboratórios e SENAC - SP
Diante do desafio de preparar jovens autônomos para um mercado de trabalho cada vez mais restrito, exigente e seletivo, o SENAC-SP criou o Programa Educação para o Trabalho/SENACSP. Trata-se de uma iniciativa
inédita no país, que se propõe a
formar habilidades em jovens de
15 a 17 anos, especialmente naqueles provenientes de famílias
com baixa renda e limitadas
oportunidades de desenvolvimento profissional. Para tanto,
procura proporcionar aos participantes situações e atividades

que favoreçam a incorporação de
novos conhecimentos, o desenvolvimento de competências básicas para o trabalho e uma atitude pró-ativa em relação ao
exercício da cidadania. O Programa foi estruturado em duas
fases. A primeira, denominada
Competências Básicas, combina
um Núcleo Central que propõe
reflexões sobre as principais características e exigências da organização atual do trabalho e
questões relacionadas à cidadania. Compõem, ainda, esta primeira fase sete Estações de Tra-

balho, sendo elas: Informática,
Saúde e Qualidade de Vida, Atitude Empreendedora, Apresentação Pessoal, Organização de
Ambiente de Vendas, Tecnologia das Transações Comerciais
e Recepção e Atendimento a Clientes. A segunda, denominada
Estação de Vivências, com no
mínimo 30 horas, distribuídas
em período de 3 horas diárias, é
complementar à primeira fase,
Competências Básicas. Nela, os
jovens participantes terão a oportunidade de vivenciar, em ambientes empresariais, situações re-

ais de trabalho onde poderão colocar em prática as competências desenvolvidas durante a primeira fase do programa, integrando teoria e prática atendendo as exigências de mercado e
com melhor potencial de empregabilidade. Considerando essencial para o processo de desenvolvimento profissional a inserção deste adolescente em situações reais de trabalho o SENAC
está buscando parceiros para que
queiram contribuir para a aprendizagem social, profissional e
cultural, recebendo em sua em-

presa um ou mais integrantes do
Programa Educação para o Trabalho. O programa solicita o fornecimento de vagas para Estação de Vivências do dia 7 de
março ao dia 21 de março sendo que neste período os participantes se ausentarão da empresa para estarem na sala de aula.
Para obter informações sobre o
Programa Estação Vivências,
entre em contato com as coordenadoras do programa, pelos
telefones: 6486-6079 com Cristina ou 6461-6339 com Débora
Cavalari (Aché).
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OPINIÃO

A arapuca da Carga Tributária
JMazzola

Gregório Pugliese é membro do MCEP
O que acontece quando você e determina cotas de sacrifício,
gasta mais do que recebe? faz uma boa manutenção no
Quando seu salário não cobre veiculo, conserta a geladeira,
suas despesas com alimentos, uma vez que a televisão até que
escola, aluguel ou com a pres- esta boa. Ao invés da viagem
tação da casa e do carro , com- longa vai ficar por aqui e copra de roupa para toda família, nhecer melhor nossa cidade,
enfim, todas despesas com ma- equilibrando a despesa com a
nutenção e investimento e até receita, tentando fugir de emdiversão como viagem de féri- préstimos bancários ou cheas, cinema, etc? Qual é a recei- ques pré-datados.
ta para você não entrar em pâ- Veja, o dinheiro não aceita denico ou em cirandas de emprés- saforo! E o governo... cada vez
timo bancário para cobrir suas mais desequilibrado em suas
despesas?
despesas vai gastando, por conProvavelmente reúne a família ta do receber no futuro, com

aumentos na folha de custeio,
com investimentos na contra
mão do desenvolvimento com
“Aerolula “(um avião de U$ 56
milhões!), criação de novas secretarias e ministérios, cabides
de emprego, sem nunca buscar
eficiência na máquina pública
e cada vez mais longe das necessidades de um povo que
nele votou com esperança de
ter sua cidadania resgatada.
Deveria o governo estar gerando empregos, sem esmolas de
programas sociais demagógicos, além de alimentar a corrupção. Deveria pensar em promover saúde, educação, segurança, saneamento básico, estradas condizentes com a extensão territorial dos 8,5 milhões de km quadrados. Ao invés disto temos uma carga tributária de 40 % do PIB, onde
os “gastos públicos federais excluídas as despesas financeiras - consomem 23% desse total. Somado-se as despesas de
outras esferas governamentais
(Estado e Município), estes
gastos atingem 33% do PIB.
Some-se a isto as despesas financeiras das dívidas públicas
e perguntamos: O que resta

para investimentos?
Mas, ao que parece, somos um
país rico, nosso PIB é de
50,68% de toda América Latina, somos os maiores exportadores de agronegócios, temos o
maior parque de indústrias automotivas, somos neste segmento campeões de marcas e modelos e veículos produzidos no
mundo. Em compensação, somos campeões não só no futebol mas em carga tributária, de
40%, seguidos da Alemanha
com 36,4%, do Canadá com
35,2% e depois caindo para um
patamar de 21% encabeçado
pelo Japão seguido de outros
países. No Spread Bancário
também levantamos a taça com
45,10%, com Paraguai no vicecampeonato de 34,5% caindo o
patamar para a Argentina com
8,9%. O Banco Central vê fumaça onde não há fogo, aumentando a taxa Selic para 17,75%
e, com isto, trazendo um capital especulativo sem bandeira
que fortalece a importação com
a queda do dólar, prejudicando
nossa exportação e conseqüente balança comercial. Chamo
sua atenção para a questão:
como podemos ter um país com

crescimento sustentável para
deixarmos de herança para nossos filhos e netos? Talvez, se
criarmos uma assembléia que
realmente nos represente, com
uma atuação fiscalizadora e deixarmos as novelas e bigbrothers
de lado para assumirmos um fórum através de nossos representantes e entidades de classe, formalmente constituídos e apoiados, quebrando todos os paradigmas entre sociedade e políticos: Deputados, Senadores e Vereadores não aja às escuras.
Seria fundamental trazer para a
formalidade todos os segmentos
informais com propostas atrativas,
ampliando a base de contribuintes e de cidadania, bem como a
inclusão social verdadeira. “Se
todos pagam, todos pagarão menos”. Exigirmos o Estabelecimento de uma Draconiana Lei de Responsabilidade Fiscal, numa “Verdadeira Reforma Tributária”, estabelecendo limites de gastos para
o governo, com percentuais rígidos de utilização de custeio da maquina publica. O governo tem que
estar a serviço da sociedade, não
ela a serviço do governo. Gregório Pugliese é membro do
MCEP, www.mcep.org.br

REAÇÃO

Situação vence eleição no Sindicato dos Metalúrgicos
vitória à chapa 1
nas eleições da
nova mesa diretora do Sindicato
dos Metalúrgicos
de Guarulhos e
Região para os
próximos quatro
anos.
A chapa de oposição tenta a imJosé Pereira dos Santos é reeleito presidente
pugnação das
do Sindicato
eleições do sinApós um processo eleitoral re- dicato desde o início do procescheado de polêmicas e brigas so, quando teve negado seu rena justiça, foram apurados no gistro nas eleições. Muitas lidia 16, os votos que deram a minares depois, situação e opo-

sição se enfrentaram nas urnas
nos últimos dias 3 e 4.
Durante o processo de eleição
e após novas denúncias de fraude feitas pela oposição, a juíza
Sílvia Sena Rebouças, da 8ª
Vara Cível da Comarca de Guarulhos, decidiu que as urnas ficariam retidas no 15º Batalhão
da Polícia Militar a espera de
uma decisão sobre a apuração
ou a realização de novo sufrágio. Feita a apuração, foi constatada a vitória da Chapa 1 encabeçada pelo atual presidente, José Pereira dos Santos, que
venceu com certo conforto.

Dos 8906 votos depositados
nas 41 urnas, a situação acabou reeleita com 5833 votos,
65,5% do total. A chapa 2 ficou totalizou 2816 votos, o que
representa 31,62%. 165 votos
foram anulados pelos eleitores
e 92 votaram em branco. Ao
contrário do ocorrido nos dias
da eleição, quando representantes das duas chapas chegaram a se enfrentar em frente à
sede do Sindicato, a apuração
ocorreu de forma surpreendentemente tranqüila. Pereira tomará posse no novo mandato
no dia 24 de julho.

MÍDIA

Teodoro participa de
programa na BIG TV
Luis Teodoro, presidente da Asec,
esteve gravando entrevista ao programa Personalidades do Canal 15
da BIG TV. Nesta entrevista Teodoro falou sobre as ações da Asec e
relacionamento com os empresários de Cumbica e região. O programa é veiculado sábado às 10h.
Recentemente, o Dr. Antonio Marchiori, vice-presidente de Serviços
da entidade, também participou do
programa. Dentre os assuntos abordados pelo advogado estavam as realizações da entidade e a MP 232.
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ANISTIA

Prefeitura lança pacote para
regularização de imóveis
Proprietários de imóveis em
situação ilegal em Guarulhos agora têm a oportunidade de regularizá-los. O decreto assinado recentemente pelo prefeito Elói Pietá,
não beneficiará quem tiver
edificações em áreas de proteção ambiental, às margens
de córregos ou que avancem
os limites do terreno. Estima-se que, em Guarulhos,
cerca de 40% dos imóveis
sejam irregulares. Os interessados devem comparecer
às agências do Fácil até o final do mês de maio munidos
de requerimento, três vias do
projeto simplificado, registro do terreno, cópia autenticada do comprovante da titularidade do imóvel, cópia

do pagamento do IPTU de
2005 e o recolhimento das
taxas de regularização, do
Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISSQN)
e da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
O dono do imóvel também
deverá fornecer declaração
assumindo as condições mínimas de moradia, como instalações elétricas, hidráulicas e estruturais.
Um boletim informativo
com o passo a passo das exigências necessárias para a
regularização será lançado
brevemente para esclarecer
toda a população. Segundo
o cálculo elaborado pela prefeitura, imóveis com área inferior a 70 m2 estarão isen-

tos do pagamento de qualquer tipo de taxa ou imposto. Os valores a serem pagos pelos proprietários de
edificações com área superior a 70 m2 são definidos
de acordo com a tabela
abaixo. O pagamento dos
impostos poderá ser efetuado em até 12 vezes, a contar da data do pedido de regularização. Veja alguns
dos endereços e horários
das unidades do Fácil: Bom
Clima - Av: Bom Clima,
90 (Paço Municipal) – 2a.
a 6ª. feira das 8h às 20h e,
aos sábados, das 8h às
13h.
Cumbica - Av: Santos
Dumont, 471– 2a. a 6a.
feira, das 8h às 17h

Valores relativos
ao ISSQN por
m2 (em UFG)
Até 70 m2 - Isento
Acima de 70 até 100 m2 - 2,9427
Acima de 100 até 150 m2 - 5,3949
Acima de 150 até 200 m2 - 5,9343
Acima de 200 até 300 m2 - 6,5277
Acima de 300 m2 - 7,1804

Participe da 2ª Rodada de Negócios de Cumbica/Guarulhos
Faça contatos comerciais que
levariam meses, em poucas horas

Informações:
6412-6054 - email: asec@asec.org.br

