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Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, por todas as coisas que ele tem proposto em
minha vida. Agradeço muito os amigos que aqui tenho feito, e pela oportunidade de conhecer
pessoas apaixonadas pela cidade, sem o apoio deles não teria encarado este desafio.
Agradeço aos ex-presidentes e diretores que por aqui passaram e deixaram um excelente
legado, assim como a atual diretoria pela parceria, comprometimento e por ter confiado e
indicado meu nome.
Agradeço a cada um dos associados que dedicam um pouco do seu tempo, comparecendo nas reuniões da ASEC e trazendo suas demandas, criticas ou sugestões para tratarmos.
Estamos vivendo anos difíceis, empresas cada vez mais apertadas e sem margens, governo com dificuldades e sem recursos e precisamos da união para minimizar esses impactos,
mais do que isso, precisamos ter uma Associação que nos represente, porque sem dúvida,
por maior que seja a empresa sozinha, não tem voz.
Sem representatividade, não se ocupa tribunas e mesas, seja em Brasília ou outros fóruns,
dentro ou fora do município.
Juntos somos mais fortes, essa é uma realidade e não um ditado vazio.
Nosso foco principal será sempre o empresário, no qual paralelamente ajudamos a beneficiar
todos aqueles que estão ao seu redor, seja funcionários, moradores locais ou a população
do município que é a verdadeira força de trabalho.
Queremos cada vez mais estar mais perto do empresário, ouvi-los e atendê-los na melhor
forma possível, seja para ajudar na solução de um simples buraco, assim como falta asfalto,
projeto de leis que poderá prejudicá-lo ou qualquer outro fator que possa atrapalhar o desenvolvimento das empresas da região
A atual circunstância econômica que o País apresenta, requer de todos nós: atitude,
arrojo, criatividade, relacionamento e principalmente união para que possamos continuar
alavancando nossos negócios, seja uma indústria, um comércio ou prestadora de serviço.
Com o apoio de todos e o associativismo, enfrentaremos as dificuldades que por ventura
surgirem à nossa frente.
As últimas administrações, de maneira muito competente e responsável, possibilitaram à
ASEC ganhar uma condição invejável, sem vínculos, sem partidos, sem trocas ou qualquer
ganho que não seja para o município e empresariado local, principalmente no quesito respeito.
A ASEC como costumo dizer é a casa do empresário e está aberta a todos engrandecendo
nossa entidade. Queremos, ao lado da nossa diretoria e de todos os associados, continuar
esse trabalho sério que tem tornado a ASEC uma entidade de classe exemplar.
Assim, estar à frente da associação é uma grande honra para mim, só comparável ao
tamanho da responsabilidade que este cargo traz consigo.
Deixo aqui meus sinceros cumprimentos a ASEC pelo excelente trabalho ao longo desses
32 anos, os parabéns para todos aqueles que por aqui passaram e deixaram sua marca.
Temos um grande desafio pela frente, que com trabalho e união, vamos alcançar voos
maiores e mais uma vez a resiliência do empresário fará a diferença.

újo
ele

an Glasser
Um grande abraço e parabéns a ASEC
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Planejamento para 2019
e também eles discutiram ações e estratégias para a Associação
neste ano que se inicia, bem como as necessidades mais urgentes
da região a serem demandadas e sanadas pelo poder público.

A ASEC realizou a primeira reunião fechada de diretoria, no qual
foram apresentadas as funções de cada membro eleito da diretoria,

Reunião com o prefeito de Guarulhos
abertura com a prefeitura, no qual
defendeu a parte geradora de renda
e tributos para a cidade.
"Há mais empregos e maior
possibilidade de negócios
quando as despesas e custos
não oneram tanto orçamento,
aumentando demandas de
consumo e receitas",
afirmou Junior Araujo.

Em janeiro, nossa Associação foi ao gabinete do prefeito
Guti, com o objetivo de discutir em conjunto o reajuste do vale
transporte municipal, tendo a oportunidade de apresentar, ao
prefeito e a seus secretários, dados que atestam o quanto
um percentual de ajuste acima da inflação onera os custos
das empresas e os empregadores.
A ASEC — seguindo com sua luta neste sentido por mais
um ano — foi bem recepcionada e ficou honrada em ter essa
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Melhorias na região
da rua Nova Veneza
O ofício foi enviado à PROGUARU (Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A.),
Secretaria de Obras, Secretaria Municipal do
Meio Ambiente e à Prefeitura Municipal, pois a
situação vinha gerando transtornos para toda
a população do local, em especial às empresas
instaladas na região, por questões de segurança
e higiene.

A ASEC enviou um
ofício à Prefeitura
de Guarulhos em
janeiro, solicitando a
poda e corte de mato
na região da Rua
Nova Veneza, Cidade
Satélite de Cumbica.

No final de fevereiro, a nossa
Associação reiterou o pedido e
finalmente fomos atendidos
pelo poder público. Agora, por
conta da solicitação da ASEC,
a região está mais limpa e segura, sem atrapalhar a todas
as empresas ou veículos e
pessoas que por ali transitam.

Mais uma ação em prol dos associados
No dia 9 de fevereiro, foi realizado a pavimentação de um buraco na
rua Majestic, após a empresa de nossa região ter enviado dois ofícios
à Prefeitura, sendo o primeiro deles há mais de 3 anos. A empresa
procurou a ASEC para auxiliá-la a pressionar o poder público, pois o
problema estava causando risco de acidentes, transtornos e doenças.

O problema na rua Majestic foi resolvido, marcando mais uma
conquista para os associados da ASEC. A nossa Associação agradece aos órgãos competentes por atenderem esta solicitação, e nos
colocamos à disposição do empresariado de Cumbica para apoiar
reinvindicações semelhantes.

www.asec.org.br
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No dia 30 de janeiro, a ASEC recebeu associados e convidados para palestra sobre
nova Lei de Conformidade Tributária, aprovada no Estado de São Paulo.
O Consultor Tributário da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Dr. Marco Antônio Veríssimo, apresentou o tema sobre novas formas de categorização e suas
especificações. A Lei de Conformidade Tributária, recentemente aprovada, institui aos
contribuintes do Estado de São Paulo uma nova forma de categorização, classificando-os
entre as categorias A+, A, B, C, D, E e NC (não-classificado).
Para a ASEC: “foi um prazer sediar o encontro tão relevante para nossa região e poder
fomentar tal conhecimento tributário e legal no empresariado de Cumbica. Sempre é uma
honra entregar valor a nossos associados!”

Na reunião de fevereiro, foram discutidos temas relacionados aos problemas de nossa região e o status de nossas
demandas perante o poder público, pois a nossa diretoria
vem questionando e cobrando posição dos responsáveis de
cada secretaria, muitas vezes diretamente com o prefeito, em
relação à zeladoria em nossa cidade-satélite de Cumbica,
como no atraso de obras que vem causando transtornos
diversos, além do trânsito excessivos para todos que vivem
no dia a dia.
Não queremos mais escutar que houve atrasos, falta de
recursos etc., e mais uma prorrogação nos prazos da obra.
Situação essa que envergonha e gera indignação aqueles
que convivem nesse problema.
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Os órgãos competentes têm que dar uma
solução para a situação de zeladoria, não só de
Cumbica, mas de Guarulhos como um todo, e
esperamos uma rápida resposta da Prefeitura
da solução desses problemas.

A ASEC recebeu o novo delegado Paul Henry
Verduraz, do 8° Distrito Policial de Guarulhos - Vila
Nova Cumbica, na reunião mensal de diretoria e associados de fevereiro, e aproveitamos para desejar
muito sucesso nesse novo desafio.

www.asec.org.br
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Falta de equipamentos
e pessoas prejudica a
zeladoria em Cumbica

A diretoria da ASEC esteve com o secretário Americano, na Secretaria de Serviços Públicos Municipal, com o intuito de discutir a pauta de
zeladoria urbana e a falta de equipamentos em Cumbica, impactando
diretamente na falta de manutenção das vias e córregos. Na reunião,
foram solicitadas uma maior atenção à questão e falamos novamente do
potencial da região.

Guti percorre Cumbica
com a diretoria da ASEC
A nossa Associação encontrou o prefeito Guti, o secretário adjunto
da SDECT, Martinho Risso, e o secretário de Gestão AdjuntoMunicipal,
Gustavo Sartori.
Eles fizeram uma ronda de carro pela região, em que puderam mostrar a situação de Cumbica — com ruas sem asfalto, buracos, mato
alto, entulhos e afins. Também estiveram na Açotubo, empresa que gera
cerca de 900 empregos diretos, e na Gotaquimica, empresa instalada há
mais de 30 anos em Guarulhos, no qual os presidentes destas empresas
mencionaram algumas demandas e situações que têm atrapalhado o
crescimento e desenvolvimento da Cidade Satélite de Cumbica.
"Nós estamos otimistas com este encontro e as eventuais ações
a serem tomadas. A nossa Entidade agradece ao prefeito pelo tempo
dedicado à ASEC e pelo
interesse em vivenciar o
que passamos diariamente,
sendo uma honra poder
mostrar que nós estamos
empenhados em ajudar e
desenvolver nossa cidade",
afirmou Junior Araujo.

www.asec.org.br

Lançamento do CODEMGRU

No dia 19 de fevereiro, no Auditório Municipal, Junior Araújo foi
diplomado como representante da ASEC no Conselho de Desenvolvimento Municipal de Guarulhos (CODEMGRU), para o período
de 2019/2020, instituído por meio do Decreto n° 35314 de 9 de
novembro de 2018.
O CODEMGRU é um órgão colegiado, superior de orientação,
vinculado à Prefeitura, cujo objetivo é prover estratégias e subsídios
para implementar projetos e ações que possibilitem a dinamização de
políticas públicas para a cidade, prioritariamente em três eixos: apoio
às ações de políticas públicas; indução e articulação para execução
dos programas de Governo; e construção e análise de cenários e
programas sempre visando a melhoria da cidade.
É uma honra temos a oportunidade
de representar a voz
do empresariado e
do trabalhador de
nossa região neste
Conselho, onde iremos discutir problemas da cidade com
propostas críticas
e sugestões diretamente feitas ao prefeito, vice-prefeito,
outras entidades e
academias de nosso
Município.
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Com melhor gestão, minimizamos o impacto da obra

Uma das faixas de rolamento foi interditada, devido às obras na Avenida Santos Dumont,
ocasionando aumentos de buracos na pista, pois as que permaneceram abertas acumularam
o fluxo total de caminhões, ônibus e carros na via, somado aos períodos de chuvas.
Este assunto foi abordado e questionado pela diretoria da ASEC, em uma conversa com
secretários do governo, com fotos dos problemas e reinvindicações para que fosse resolvido e
manutenção da via que estava crítica. O presidente da ASEC também fez questão de envolver
o prefeito para que este tomasse ciência do transtorno causado na região, e agilizasse tais
obras. Por causa da ação da ASEC, os buracos foram tampados.
Agora vamos demandar o conserto e manutenção das pistas nas vias paralelas, como
Serra Branca, Nova Veneza e afins, para que as empresas da região possam seguir transportando seus produtos com maior segurança e agilidade, sem transtornos para seus veículos e
trazendo ainda mais desenvolvimento para nosso bairro.
Aproveitamos para agradecer os secretários envolvidos e o prefeito por terem agilizado o
tema e feito a manutenção da via!

Reunião fortalecendo a união dentro da entidade
A diretoria da ASEC recebeu executivos das empresas Utep, Cosmotec,
Açotubo, Unicargo e Greca, na sede da ASEC.
A Utep enfrentou um incêndio de grande proporção recentemente, o que
preocupou empresas da região, que acabaram solicitando a mudança da empresa de seu atual endereço.
Em reunião, com as empresas vizinhas e os executivos da empresa, a situação foi esclarecida e apaziguada, informando todas as providencias que já estão
sendo tomadas para que eventualidades como essas não ocorram novamente.
Com esforço da ASEC, sempre com diálogo e transparência, obtivemos
nosso objetivo de manter empresas nessa região, gerando empregos, renda e
fortalecendo a entidade com a união entre empresários e sociedade civil e principalmente mantendo empresas e emprego na região.
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Retomada da obra da creche de Cumbica, estamos de olho !!!
Fotos: Márcia Gomes.

Na ocasião, eles ainda visitaram as
obras da Av. Santos Dumont, no qual
pediu algumas alterações no trânsito e o
cronograma da obra para que esta não
afastasse tanto o trânsito local.

A obra na creche Indiaporã será retomada após cobrança da ASEC, com
promessa de entrega e funcionamento até
o fim do ano. Junior Araújo e o diretor da
nossa Associação, Aarão Ruben, visitaram
a obra da creche Indiaporã, paralisada

há meses. A finalização das obras promoverá a facilitação na
vida daqueles que tem filhos e não tem com quem deixá-los
para poder trabalhar, principalmente se tratando da região de
Cumbica, em que há muitas indústrias, facilitando a rotina de
diversos funcionários. Mais uma conquista realizada pela ASEC.

A nossa Associação está sempre de
olho em Cumbica.

Reunião com o secretário de Guarulhos

A ASEC realizou uma reunião com o Rodrigo Barros (secretário de
desenvolvimento econômico, científico e tecnológico de Guarulhos),
Martinho Riso (secretário adjunto) e os presidentes de outras entidades

da cidade de Guarulhos. O objetivo do encontro foi informar o poder público
sobre as demandas, passar nossas necessidades e cobrar posição do que
está acontecendo na cidade, assim como promover o diálogo para, dessa
forma, serem mais efetivos na resolução dos desafios, atendendo nossos
associados de maneira geral. Na ocasião, foram tratados sobre as evoluções e status atuais dos seguintes temas: Lei de Inovação, Lei da Micro e
Pequena Empresa, Lei de Incentivos Fiscais e Lei do Aprende; Evolução
das ações para implantação do Parque Tecnológico e Arena Multiuso, além
da evolução das obras de recapeamento e do programa Mãos à Obra.

Missão Empresarial em Lisboa
A ação faz parte do programa Investe GRU da SDCETI Guarulhos (Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e Inovação),
com foco nas atividades de cooperação entre a Prefeitura de Guarulhos
e a Invest Lisboa, voltadas à promoção de agenda econômica bilateral
Brasil-Portugal, através do fomento às relações comerciais e investimento
e da integração dos ecossistemas locais de inovação. A ASEC — sempre
atuando nas ações que visam a inovação, o desenvolvimento e o bem-estar
da região de Cumbica — esteve junto com o Rodrigo Barros, secretário
da SDCETI Guarulhos, e 10 empresários da cidade guarulhense na missão
empresarial.
Junior Araújo e Loredana Glasser, representantes da ASEC,
participaram da missão empresarial de Guarulhos para a região
de Lisboa, no dia 1 de abril, em que aconteceu atividades que
abordarão elementos para internacionalização de empresas de
Guarulhos em Portugal, e possibilidade de expostação e trazermos
investimento para Guarulhos, seja diretamente ou através de parcerias estratégicas, rodadas de negócios para networking e visitas
aos principais parques tecnológicos e empresarias da região.

www.asec.org.br

A agenda oficial foi iniciada em Lisboa, na Câmara de Comércio e Indústria
Portuguesa, e teve três grandes objetivos:
1- Integração entre os empresários de Guarulhos;
2- Relação Institucional Guarulhos & Lisboa;
3- Competitividade: Relações Comerciais entre empresas de Guarulhos
e Lisboa. Criar a percepção de que Guarulhos pode ser a porta de entrada
das empresas portuguesas na América do Sul e Lisboa pode ser a porta
de entrada das empresas brasileiras no mercado Europeu
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Celebração

Associação dos Empresários de Cumbica completa 32 anos

Wagner Prado (Diretor da ASEC), Neusa Prado,
(representando o SEBRAE: Crenildo Araujo e Marcos José Amâncio) e Aarão Ruben (Diretor da ASEC)
Flávio Naressi (Diretor da ASSEAG), Júnior Araújo,
Mauricio Colin (Diretor do CIESP Guarulhos, Arujá,
Santa Isabel e Mairiporã.) e Gilmar Godoy (Presidente da ASSEAG).
Gustavo Henric Guti (Prefeito de Guarulhos) e
Júnior Araújo (Presidente da ASEC).

Há mais de três décadas
de sucesso. A celebração
da Associação aconteceu
na sede da ASEC
A Associação dos Empresários de Cumbica recebeu Entidades de Classe, associados e amigos, em sua sede, para festejar
seus 32 anos de luta por uma Cumbica mais
desenvolvida. A festa aconteceu na noite do
dia 27 de março, com o objetivo de salientar
as amizades, comemorar mais um ano da
Entidade e ressaltar que a ASEC continuará
visando a inovação e o bem-estar da região
de Cumbica.
O Junior Araújo abriu a noite festiva e
agradeceu a todos que estavam presentes
e aos envolvidos que fizeram essa grande
festa acontecer. A comemoração teve o
patrocínio da Cooperativa de crédito Sicoob
UniGuarulhos que contou com a presença
do presidente da instituição, Dr. Roberto
Gushken, fechando a noite empresarial com
chave de ouro
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Vereador Moreira, Junior Araújo e Wagner Prado.

Dr. Paul Henry Bozon Verduraz (Delegado 8º DP),
Aarão Ruben de Oliveira (Diretor da ASEC) e Sargento Lopes da 2ª Cia.

Rodrigo Tavares, Junior Araújo e amigos.

Dr. Roberto Gushken (Presidente do SICOOB), junto a Junior Araújo (Presidente da ASEC) e Wagner
Prado (Diretor da ASEC).

www.asec.org.br
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A S E C h á 3 2 a n o s s e n d o a vo z d e C u m b i c a
Guarulhos representa o 12° PIB do país, e vem ganhado cada vez mais protagonismo no cenário econômico, por
abrigar verdadeiros polos de desenvolvimento, como a região de Cumbica. Aqui temos importantes empresas que
contribuem para a geração de emprego e renda da cidade e da grande Região Metropolitana. A ASEC, em seus
32 anos, vem contribuindo como interlocutora entre empresários, poder público e sociedade, a fim de buscar
mecanismos para o fomento da economia, propor meios para aumentar a arrecadação do município, agindo
como uma facilitadora desse diálogo. Tem sido uma grande parceria no desenvolvimento da cidade.
Guti, Prefeito da Cidade de Guarulhos.

Cumbica tem uma importância histórica para Guarulhos por ter sido o berço das principais indústrias da cidade e por ser a principal região de desenvolvimento econômico
de Guarulhos. Organizar as agendas dessas empresas é fundamental e a ASEC tem
atuado ativamente na defesa dos interesses da região. Quero parabenizar a ASEC em
nome do seu presidente, José de Araújo, pelo auxilio que eles dão ao poder público
na identificação das principais demandas a fim de que possamos organizar os esforços. A entidade tem tido um papel fundamental na parceria com o poder público, tem
ajudado muito a nossa administração e é um prazer e uma honra trabalhar com a ASEC.
Rodrigo Barros, Secretário da SDCETI de Guarulhos.

Em nome da empresa Mídia Kitcom Comunicação, parabenizamos a
ASEC pelos seus 32 anos de história e ficamos felizes em participar da
Associação dos Empresários de Cumbica, que sempre visa o desenvolvimento e o bem-estar da região. Pois juntos seremos mais fortes, e
faremos acontecer. Parabéns ASEC!

Parabéns a ASEC que por
décadas cumpre seu papel
de representar. Na última
década passamos por
tempos difíceis; Comerciais, Sociais e Político e a ASEC tem feito
seu papel congregando e
fortalecendo pessoas com
interesses em comum. Representando a região de Cumbica, em diversas frentes
na cidade de Guarulhos, fiscalizando e zelando por
valores éticos e tudo isso na busca de um ambiente
melhor para empresas e sociedade.
Maurício Colin, Diretor do CIESP Guarulhos, Arujá,
Santa Isabel e Mairiporã.

Ari Junior, Sócio-Diretor da Mídia Kitcom Comunicação.

A ASEC, ao longo de sua história, se consagrou não apenas para a região de Cumbica
e adjacências, como também para todo Município, promovendo a interlocução com
as autoridades e instituições da cidade, zelando e cuidando dos empresários(as)
e, por conseguinte, toda população. Sem dúvida alguma, ultrapassou sua esfera
territorial, para hoje ser uma entidade respeitada e reconhecida em toda cidade.
Ações tomadas pela ASEC sempre irão contribuir para todos empresários, sejam
ou não da região. Por esse motivo — na condição de diretor regional do SINCOR-SP, em nome dos profissionais corretores de seguros de Guarulhos, Arujá e
Mairiporã — parabenizamos a ASEC e em especial o presidente Junior Araújo e toda
sua diretoria, bem como seus antecessores, com o incentivo para continuar realizando
esse trabalho esplendoroso para nossa cidade. Tenho certeza que ASEC sempre estará
no topo, como entidade de mais alta credibilidade e respeitabilidade de nosso Município.
Dr. Claudemir Machi, Diretor do SINCOR-SP.

É da luta da sociedade Guarulhense se mobilizar e se organizar para buscar melhorias. A ASEC exerce essa função, pois, é organizada para pleitear junto aos
órgãos públicos, de forma objetiva e eficiente, melhorias para os empresários, o
que, certamente traz benefícios para o empregado e para toda a sociedade. A
OAB Guarulhos reconhece a força da ASEC e de todos os seus associados, e a
parabeniza, em nome do atual presidente José Araújo Junior, pelos seus 32 anos
de existência e de trabalhos efetivos em busca de melhorias para toda a sociedade
Guarulhense e pelo progresso da região de Cumbica. Vida longa à ASEC.
Dr. Eduardo Ferrari, Presidente da OAB Guarulhos.

Em nome da ASSEAG felicitamos a ASEC pelos 32 anos de desafios com
realizações. A proatividade, companherismo e assertividade, orquestrada pelo
Presidente Junior, coloca essa entidade como mola propulsora para melhorar o
município, através dos empresários que em conjunto visa a melhoria de nossa
sociedade, principalmente na região de Cumbica.
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Eng. Gilmar Vigiodri Godoy, Presidente da ASSEAG Guarulhos.

Conheço a atuação da ASEC
desde a sua fundação, é uma
entidade forte e a prova viva
de que a mobilização de
interesses comuns, podem
produzir resultados extraordinários aos fins que se
propõe..... Parabéns ASEC
pelos seus 32 anos de sucesso
Reginaldo Sena,
Presidente Sincomércio & Diretor Efetivo FecomercioSP.

Neste 2019, a ASEC completa 32
anos de uma história repleta de
sucessos em defesa da classe
produtiva da região de Cumbica. Desde sua fundação, a
ASEC sempre representou
muito bem os empresários
em questões importantes
junto ao poder público, e todas
ligadas ao desenvolvimento.
Tanto das pessoas que trabalham,
como das que habitam na região de Cumbica. Eu
desejo vida longa e próspera à ASEC, que é uma
entidade fundamental para o crescimento da cidade
e que ela sempre veja na ACE-Guarulhos uma entidade coirmã, com quem sempre poderá contar na
formulação de ações propositivas que empoderem
cada vez mais a classe empresarial da cidade, no
sentido do desenvolvimento de uma sociedade mais
fraterna, justa e solidária. Parabéns, ASEC!
William Paneque, Presidente da Associação Comercial
e Empresarial de Guarulhos. www.asec.org.br

Ouvidoria: 0800 725 0996 | Atendimento de segunda a sexta - das 8h às 20h | www.ouvidoriasicoob.com.br
Deﬁcientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458 | Demais serviços de atendimento: www.sicoob.com.br/fale-conosco

O parceiro ideal
para os planos
da sua
empresa.

Crédito empresarial e ﬁnanciamento para o seu negócio
Com a parceria do Sicoob UniGuarulhos você sempre tem a garantia
de capital de giro, com um produto do tamanho que sua empresa
precisa. Para ampliar, crescer, comprar ou construir, conte conosco.

unisicoob.com.br/uniguarulhos | Telefone: (11) 2087-1390
Unidade ASEC: Avenida Santos Dumont, 1975 - Cumbica, Guarulhos, SP | Sede: Av. Paulo Faccini, 900 - Macedo, Guarulhos, SP

www.asec.org.br
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Saiba mais sobre a nossa Associação
Infraestrutura completa para seu evento
A Associação dos Empresários de Cumbica foi fundada no dia 24 de
março de 1987, quando um grupo de empresários da Cidade Industrial
Satélite Cumbica solicitou a atenção do então prefeito, Osvaldo de Carlos,
para a região, porém os empresários receberam como resposta que a
região de Cumbica não pertencia a Guarulhos.
Diante deste cenário, há 32 anos, os empresários criaram a entidade,
com o objetivo de criar condições para o exercício de atividades empresariais, visando trabalhar para viabilizar investimentos públicos e privados
na região, sempre pensando na inovação, desenvolvimento e o bem-estar
da região, com diálogo e transparência.
A nossa associação é voltada única e exclusivamente aos interesses da
comunidade empresarial de Cumbica, trabalhando para proporcionar uma
melhor e maior integração entre associados, parceiros, colaboradores, personalidades da classe política, entidades classistas empresariais, sindicais
e autoridades, através de eventos e reuniões realizados periodicamente.
Em sua história, a ASEC já conquistou diversos benefícios para a região
de Cumbica, entre eles — o acesso à Rod. Ayrton Senna, av. Santos Dumont (duplicada, iluminada e ajardinada), instalação de rede de esgotos
em várias ruas, acesso da Rod. Helio Smidt para a Rod. Pres. Dutra, e a
edificação do Batalhão da Polícia Militar - 2 ª Companhia. A ASEC também
ajudou na edificação do Corpo de Bombeiros aqui na Cidade Industrial
Satélite Cumbica.
A ASEC vem obtendo destaque na cidade de Guarulhos, e também em
Municípios vizinhos, pois é a voz atuante junto aos órgãos competentes
nos projetos de infraestrutura, revitalização de Cumbica e melhorias que
representam para o desenvolvimento social e econômico de Guarulhos.

Conheça nosso espaço para locação
Para você que está procurando um espaço para fazer sua
palestra, treinamento, evento ou uma reunião na Cidade Industrial
Satélite Cumbica, fique tranquilo, pois a ASEC disponibiliza tudo isto.
A entidade de Guarulhos contém um espaço confortável e com
boa estrutura para locação de terceiros com o custo x benefício que
você procura, garantindo tudo o que é necessário para um encontro
produtivo e com condições especiais para nossos associados. São
450 m² de uma infraestrutura completa, bem localizada, de fácil
acesso e com estacionamento no local.

Não perca tempo! Acesse o nosso site:
www.asec.org.br/locacao ou entre em contato
conosco pelo marcia@asec.org.br para
saber mais informações e faça sua reserva

E nesta 2° edição do jornal ASEC press, continuamos reforçando a força que a ASEC tem para a região, pois o que é bom para
Cumbica é melhor ainda para Guarulhos, e só unidos, poderemos
fazer acontecer.
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ASEC deseja
boas-vindas aos novos associados
AL Servpol Serviços Gerais S/C Ltda.
Cabral Advocacia
Centtec Telecomunicações
Engecom Brasil Sustentabilidade Eireli
GDN Solar
Líder Club Eventos Marketing
Lorenflex do Brasil Comércio de Embalagens
Marvitubos Tubos e Peças Hidráulicas Ltda.
Mídia Kitcom Comunicação – ME
Perola - Edmilson Macedo
Ramal Virtual Relecomunicação Ltda.
Refeiçoes GRU Alimentação
Royalty Empreendimentos Ltda.
W.L.S. Pneumáticos e Moto-Partes Ind. e Com. Ltda.
Venha ser um associado: (11) 2412-6054 / marcia@asec.org.br

www.asec.org.br

Fale Conosco
Na próxima edição do jornal da ASEC
press, teremos uma seção especial
para você enviar suas dúvidas e sugestões sobre ações de Cumbica e da
nossa Associação.
As perguntas serão respondidas pela diretoria da ASEC.

Participe agora!
Envie suas dúvidas e sugestões para o e-mail:
marcia@asec.org.br

Sua participação será muito importante
para a nossa Associação
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FIQUE POR DENTRO

Dica de ouro
para
alavancar a
produtividade
da sua
empresa
Uma das atividades do empreendedor é
tornar sua empresa mais produtiva para aumentar a competitividade e ocupar posição
de destaque no mercado. Quando falamos
em produtividade nas empresas, geralmente,
pensamos em modificar processos ou investir
em novos equipamentos, pouco se fala em
mudança de comportamento dos executivos
e líderes. Realmente, existem formas de tornar a empresa mais produtiva, investindo em
ativos. Porém, quero destacar que mudança
de comportamento e, principalmente, a maneira de fazer escolhas, podem fazer a diferença na sua empresa e também na sua vida.
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Segundo os autores do livro "A Única Coisa", Gary Keller e Jay Papasan, os resultados
obtidos pelas pessoas estão diretamente
ligados as escolhas feitas no dia a dia.
As pessoas são constantemente bombardeadas com muitas atividades para se
fazer ao mesmo tempo, desde a tarefa simples, como responder um e-mail ou elaborar
um projeto revolucionário. Obviamente,
responder um e-mail é muito mais simples e
rápido do que trabalhar em um projeto que
levará meses para ficar pronto. As pessoas,
geralmente, sentem-se realizadas e felizes
quando terminam uma tarefa com sucesso,

surgindo a sensação de missão cumprida,
mesmo que a tarefa seja muito simples e
corriqueira.
Desta forma, o ser humano tem a tendência de fazer várias tarefas menores e
menos importantes, somente para receber
a recompensa do nosso subconsciente,
que é o sentimento de atingir um objetivo
com sucesso.
Esse comportamento sabota os resultados, pois executar as tarefas mais simples
ao invés de fazer as tarefas que trazem os
resultados extraordinários, apesar de ser
mais gratificante.

www.asec.org.br

Outro grande sabotador acontece quando se executa várias tarefas ao mesmo
tempo. Sabemos que o cérebro humano
não consegue executar com perfeição várias tarefas ao mesmo tempo, e com isso,
deixamos tarefas por fazer ou demoramos
muito para encerrar as tarefas importantes.

Para ajudar nas escolhas e focar
no resultado, a dica é fazer a
pergunta: Qual é a única coisa que posso
fazer para atingir o meu principal objetivo, de
modo que, ao faze-la o restante se torna fácil
ou desnecessário?
Essa pergunta vai ajudar escolher a tarefa
mais impactante para sua empresa ou carreira, e ajudar a manter o foco. Definir qual é
a única coisa para atingir o objetivo e manter
o foco, vai ajudar a sua empresa a obter os
resultados extraordinários que almeja.

www.asec.org.br

"

FIQUE POR DENTRO

Faça a pergunta para si
mesmo. Isto vai ajudar
a manter o foco e tenho
certeza que vai escolher
a tarefa que vai trazer
resultados positivos,
aumentando
a produtividade da
sua empresa

"

Jefferson Cescon
Empreendedor, Fundador da ActiveCorp.
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C I DA D E S AT É L I T E

Por que acreditamos em Cumbica?
A Associação dos Empresários é a
entidade mais atuante no sentido de
implementação do progresso urbano na
região, com enfoque sempre na ótica
econômica e social, fiscalizando e reivindicando os assuntos de interesses
de Cumbica. A Cidade Industrial Satélite
Cumbica representa quase 50% do PIB de
Guarulhos, emprega uma grande parcela
da população econômicamente ativa dos
mais variados segmentos, gerando para a
nossa cidade uma receita de impostos de
extrema importância.
Estes números nos impedem de continuar a virar as costas a uma região de
imensa representatividade econômica, sem
contar dados que não dispomos, como o
quanto que essa mão de obra empregada
recebe de salário e gasta no comércio e
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serviços na cidade de Guarulhos. Mesmo
que Cumbica tem uma importância econômica para o Município, sempre fomos
relegados ao esquecimento, e isto não
é privilégio desta administração. Acontece que muitas empresas vêm deixando
Cumbica, outras estão por deixar e só não
deixam, as empresas que não dispõe de
recursos no momento, mas prometem que
sanado este empecilho e continuando este
descaso, a mudança é certa.
Diariamente, a ASEC enfrenta muitos
problemas, entre eles: altos impostos, ausência de investimentos na infraestrutura
e zeladoria, acessos, tráfego, transporte e
segurança. Necessário dizer que a nossa
cidade concorre com muitas outras na
chamada guerra fiscal, só que não tem
muito a oferecer, e muitos associados da

nossa entidade são assediados por várias
prefeituras do interior e fora do estado.
Para gerar mais renda e riqueza para
o Município, temos que solucionar estes
problemas. Por isso, atuamos juntos aos
poderes públicos — seja na esfera municipal, estadual ou federal — acreditando que
está cruzada não é só nossa, mas como de
todos profissionais das mais diversas áreas,
profissões, do comércio, indústria, serviços,
profissionais liberais, e todos que comungam
com propósito de minimizar as mazelas sociais e diminuir o sofrimento alheio.
Portanto, a Associação dos Empresários de Cumbica convida a todos a
unir forças para atuarmos juntos, visando o desenvolvimento, a inovação
e o bem-estar na nossa Cidade Satélite
Industrial

www.asec.org.br

www.asec.org.br
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SEGURANÇA

Programa
Vizinhança Solidária em Cumbica
O Programa é uma
parceria da Polícia
Militar do Estado de São
Paulo com a Associação
dos Empresários de
Cumbica
O Programa Vizinhança Solidária
(PVS) da Policia Militar de São Paulo é
uma das ferramentas mais eficientes da
Polícia Comunitária voltadas para a mobilização social em prol do fortalecimento da Cultura de Paz, com um conjunto
de medidas destinadas a conscientizar
as pessoas de uma comunidade da sua
importância e responsabilidade na sua
segurança pessoal e coletiva.
O objetivo do Programa é evitar ou
reduzir a ocorrência de infrações penais
por meio da identificação, avaliação,
ou redução de condições propícias ao
delito, como: falta de iluminação, terrenos baldios, buracos nas ruas, imóveis
ou veículos abandonados, entre outras
causas que ocasionam a insegurança
na região. A participação aproxima os
vizinhos, demonstra a importância de
cada um na vigilância do local, desenvolve o sentimento de responsabilidade
social, dissipa as diferenças e melhora
a organização urbana.
A implantação deste projeto é gratuita, sendo que os participantes irão
custear equipamentos de segurança, de
comunicação ou elaboração de placas
de identificação, no qual serão colocadas nos locais em que o programa é
desenvolvido, para levar mais segurança
para sua região.

Resultados
esperados

Reforçar que a segurança pública é dever do Estado,
mas é direito e responsabilidade de todos.
O Programa Vizinhança Solidária só a ngirá seu
obje vo se contar com a efe va par cipação da
comunidade, se cada um der a sua contribuição
para melhoria da segurança pública.
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A nossa Associação, que visa
a segurança e o desenvolvimento de Cumbica, começou uma
parceria com a 2° Companhia
do 44° BPM/M de Cumbica,
para a implantação do Programa
Vizinhança Solidária na região,
com o objetivo de baixar o índice criminal na Cidade Satélite
Industrial.
O Sargento Lopes e o Capitão PM Comandante - 2ª Cia
Renato Eduardo Vogel estão
cuidando deste projeto na região de Cumbica, em parceria
com a ASEC, pois com efetiva
participação da comunidade e
todos dando sua contribuição
para a melhoria da segurança
pública, poderemos atingir o
objetivo do Programa Vizinhança
Solidária, pois só unidos faremos
acontecer.

Todo este
projeto parece
apenas
uma utopia.
Pois bem
associados,
fiquem
tranquilos, este
sonho já virou
realidade na
nossa região

vizinhança
Solidária

O QUE É?

Respo
da Pol
e da c

É um conjunto de medidas des nadas a conscien zar
as pessoas de uma comunidade da sua importância e
responsabilidade na sua segurança pessoal e cole va.
Visa incen var as ações de prevenção primária nos
locais onde moram, trabalham ou estudam.

A Polícia Militar é re
da comunidade ou
programa, a realiza
sobre ações de pre
básicas de segurança

Qual a importância da
prevenção primária?

A comunidade deve
de seus integrantes
escolher quem serão

A Prevenção Primária consiste nas ações des nadas
a evitar ou reduzir a ocorrência de infrações penais
por meio da iden ﬁcação, avaliação, ou redução de
condições propícias ao delito, como: falta de
iluminação, terrenos baldios, buracos nas ruas,
imóveis ou veículos abandonados, entre outros.

Por que participar?
A par cipação aproxima os vizinhos, demonstra a
importância de cada um na vigilância do local,
desenvolve o sen mento de responsabilidade
social, dissipa as diferenças e melhora a organização
urbana.

NA PRÁTICA O PROGRAMA É
DE ADESÃO VOLUNTÁRIA,
ABERTO A QUALQUER
PESSOA. ELE PODE SER
IMPLANTADO EM QUALQUER
COMUNIDADE.

www.asec.org.br

Qual

A implantação do
comunidade pod
custear equipamen
ou elaboração de
colocadas nos locai

SEGURANÇA

Sargento Lopes

Conheça mais na prática o PVS
Tutor: É o cidadão local, líder comunitário na vizinhança solidária, que será instruído pela PM acerca de prevenção primária,
entre outras ações. O tutor participará das
reuniões do CONSEG;

www.asec.org.br

Visita Comunitária: Periodicamente
PM do PVS e integrantes da comunidade
farão contato estreitando relações, permitindo que a Instituição conheça os reais
problemas de segurança pública para
providências e soluções;

Visita Solidária: Contato de PM com
vítima de ocorrência policial, previamente
analisada e triada pelo Cmt de OPM que
orientará acerca das medidas de prevenção primária que poderão ser adotadas a
partir de então
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Ações Socioambientais da ASEC

Fique por dentro:
Ações que visam o bem-estar de Cumbica
As reuniões abertas do projeto são realizadas quinzenalmente na sede da Associação, em Cumbica, com o propósito de
discutir ações, propostas e projetos nas
diversas áreas socioambientais, tais como:
reciclagem, compostagem, energia de fontes alternativas, aprimoramento da malha
viária, formação de profissionais, projetos
educacionais ligados à área socioambiental
e outros temas que beneficiam a região e
possam melhorar a qualidade de vida das
pessoas.

O Projeto Cumbica Verde é desenvolvido em parceria com o empresariado,
associações e entidades do terceiro
setor, além da comunidade local.

Em 2007, A Associação dos Empresários de Cumbica iniciou o Projeto Cumbica Verde,
visando reduzir a ilha de calor em que se transformou a região de Cumbica, com iniciativas
de responsabilidade social e ambiental integradas, entre elas:

A participação ativa da ASEC, em um
conjunto de ações socioambientais pode,
efetivamente, modificar para melhor a
qualidade de vida de todos, pois o que é
bom para Cumbica, é melhor ainda para
Guarulhos

- Revitalização da região pelo plantio;
- Adoção de áreas verdes pela comunidade empresarial e pelos indivíduos da região;
- Formação e utilização de mão de obra local;
- Manutenção de áreas verdes;
- Iniciativas na área de compostagem;
Apoio:

O que é bom para Cumbica, é melhor ainda para Guarulhos

11-2412-6054
www.asec.org.br
marcia@asec.org.br
facebook.com/AsecGuarulhos
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" Seja um associado, participe das reuniões mensais
e fortaleça a entidade, juntos podemos ir mais longe "

12 e 13 de junho de 2019 das 12h às 20h - Teatro Adamastor Centro de Guarulhos
O objetivo do evento é fortalecer o segmento RH Regional, ou seja, unir os principais
segmentos que fomentam o mercado. É a Industria e o Comércio em prol do desenvolvimento da Gestão Humana.
Apoio institucional:
Venha ser um Expositor ou Patrocinador:
11-2600-4764
atendimento@inovarhguarulhos.com.br
www.inovarhguarulhos.com.br

www.asec.org.br

