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O presidente da ASSIJA Manoel Lima 
Domingues esteve no evento onde o 
Governador do Estado de São Paulo 
Geraldo Alckmin autorizou o DER 
licitar em outubro e iniciar as obras 
de duplicação da Via de acesso João 
de Góes já em Janeiro de 2012 caso 
corra dentro da normalidade. Esse pro-
cesso de duplicação é uma luta antiga 
da Associação Industrial de Jandira.

O evento aconteceu no dia 28 de 
agosto na praça central de Jandira e 
além do Presidente da ASSIJA, compa-
receram o vice-presidente Aparecido 
Rodrigues, o ex-presidente Fabio 
Galesi, mantenedores da FACEQ, 
Construtora Independência, o pre-
sidente da ACE Jandira entre outras 
lideranças políticas e empresariais.

O deputado João Caramêz desta-
cou a luta dos empresários jandiren-
ses por meio da ASSIJA, e destacou o 
empenho da prefeita de Jandira que 
abraçou a causa, sensibilizando o 
Governador para esta e outras neces-
sidades da cidade de Jandira.

O presidente da ASSIJA, Manoel 
Domingues usou a palavra para agra-
decer em nome de todos os empre-
sários jandirenses pela obra que o 
Governador autorizou, ressaltando 
que os empresários ligados a ASSIJA 
investiram perto de R$ 500 mil reais 
para agilizar a realização do projeto 
técnico nos padrões exigidos pelo DER, 
mencionando cada uma das empre-
sas participantes. Destacou também 
que a vida de quem mora e trabalha 

em Jandira poderá melhorar muito 
com esta obra e que os mais de 20 mil 
empregos gerados pelas indústrias de 
Jandira poderão ser ampliados, pois 
a obra estimulará o desenvolvimento 
do parque industrial da cidade.

Anabel Sabatine, prefeita de Jandira 
lembrou que além da duplicação da 
Via João de Góes, Alckmim estava 
autorizando também a construção 
de mais 04 creches, que vão bene-
� ciar muito as mães trabalhadoras, 
além da ETEC que já está em obras. 
Anabel � nalizou sua fala comparando 
o Governador de São Paulo a Juscelino 
Kubitschek, pelo seu espírito empre-
endedor e apoio a quem precisa.

ASSIJA Comemora autorização para a 
duplicação da Via de Acesso João de Góes

Iluminação do 
trevo de Jandira/
Itapevi
A Assija cobra a CCR melhorias na 
Iluminação no Trevo de Jandira e 
arredores do Complexo Industrial 
da região, pois mesmo que destaca-
mos o grande desempenho da CCR 
– Via Oeste no local, ainda enten-
demos que se faz necessário algu-
mas correções, para melhorar ainda 
mais os acessos para os motoristas 
e usuários das Vias de acesso prin-
cipalmente Pedestre.

Presidente Manoel Domingues discursa ao lado de Alckmin, do Deputado João Caramêz e da 
prefeita Anabel, no dia do anúncio da Duplicação da Via de Acesso João de Góes pelo Governador.
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Jandira dá mais um passo em direção a con-
quista do posto do Corpo de Bombeiro

ASSIJA lembra o novo secretário da Receita da Prefeitura de Jandira sobre 
a instalação de uma sala VIP de atendimento para as empresas Associadas 
Em reunião na Sede da Assija o Sr. Gilberto Teixeira informou que está à disposição para 
ajudar as empresas a regularizar suas documentações. Também aproveitou e se colocou a 
disposição de todos os ASSOCIADOS da ASSIJA de forma exclusiva para regularizar todas 
as pendências. O Sr. Manoel lembrou que a Assija reivindicou no início de 2010 uma sala 
VIP exclusiva para atendimento aos Associados e que até o momento isso não foi atendido.

Prezados Amigos 
empresários de Jandira:

Duplicação da 
Estrada João de Góes, 
uma conquista de todos!

Na última edição 
do nosso jornal, neste 
mesmo espaço, escrevi 
exclusivamente sobre a 
duplicação da estrada 
João de Góes, quem não 

lembra, convido a ler novamente entrando em 
nosso site. Quero aqui relembrar algumas pala-
vras ali escritas onde dizia que a via João de Góes 
não atende mais o � uxo de veículos e principal-
mente nosso parque industrial, e que as obras deve-
riam ser iniciadas com urgência ainda esse ano.

É com muito orgulho Presidindo a ASSIJA, 
que dou essa informação, mas, tenho muita cla-
reza em entender que essa conquista se deu em 
função da parceria e do bom relacionamento 
que a ASSIJA ao longo desses 31 anos fez e faz 
com muita sabedoria com os poderes públicos 
de Jandira e do estado de São Paulo. A dupli-
cação da estrada João de Góes anunciada no 
último dia 28 de agosto pelo Governador Geraldo 
Alckmin, é uma grande conquista da comuni-
dade empresarial representados pela ASSIJA, 
que nos últimos anos tem tratado esse assunto 
com prioridade zero, inclusive, contribuindo de 
forma � nanceira com os projetos de duplicação 
e iluminação dessa via por algumas empresas.

Também não posso deixar de destacar a 
participação, empenho, dedicação e a colabo-
ração do Deputado João Caramez junto ao ex-
governador Serra e agora junto ao governador 
Alckmin para que essa conquista fosse anun-
ciada, lembrando também da luta e do empe-
nho do ex-prefeito Braz, e agora nesse ano da 
Prefeita Anabel Sabatini que abraçou essa causa 
conosco e fez uma brilhante articulação polí-
tica junto ao Governo do estado para a con-
quista de vários investimentos em Jandira e, 
principalmente da duplicação da estrada João 
de Góes, que segundo palavras do Governador 
Alckmin, licita ainda esse ano e inicia essa obra 
em janeiro de 2012. Obrigado a todos vocês.

Ficaremos ainda mais fortes com outras 
dezenas de empresas que se instalarão nos pró-
ximos anos em Jandira, e agora queremos nossa 
unidade do Corpo de Bombeiros entre outras 
reivindicações que estamos tratando há tempos.

Um Forte abraço a todos!

Palavra do presidente
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EXPEDIENTE

A prefeita de Jandira recebeu em seu ga-
binete um grupo de empresários para tra-
tar sobre o projeto de instalação de uma 
unidade do Corpo de Bombeiros na cida-
de. O projeto que iniciou quando Fabio 
Fonseca, ex-presidente da ASSIJA era se-
cretário de Indústria e Comércio e atual-
mente está sendo conduzido pelo atual 
secretário, Carlos Eduardo Piteri, o Piti, 
que agendou o encontro para tentar jun-
to à prefeita a agilidade nas obras neces-
sárias para que o projeto seja concluído.

Além do secretário Piti e Aparecido 
Rodrigues, vice-vice presidente da 
ASSIJA que representou o presidente 
Manoel Domingues, estiveram presentes 

o Sr. Roberto da Independência, o Cap. 
Nilson da Defesa Civil, o Sr. Cajaíba da 
Casa do Trabalhador e a secretária da 
ASSIJA Adriana Angelon.

A prefeita de Jandira autorizou a li-
citação da obra inicial de preparação 
do terreno avaliada de 200 mil reais e 
anunciou que esteve com o comando 
geral do Corpo de Bombeiros e que os 
equipamentos para nosso posto já fo-
ram comprados pelo governo do estado 
e está aguardando apenas a construção 
da obra, que deverá abrigar também ou-
tros orgãos de segurança, além de um 
espaço para a Sede da ASSIJA, confor-
me projeto original.

A CIP – Contribuição sobre Iluminação 
Pública cobrada pela Prefeitura é uma 
taxa que há muito deveria ter sido 
extinta, uma vez que tanto morado-
res quanto empresários já pagam seus 
impostos para ter os serviços da prefei-
tura, entre eles a famigerada CIP, que 
avança nos bolsos de empresários de 
médio e grande porte,  além de onerar 
toda a população jandirense.

Desde que esta taxa foi instituída 
no governo do então prefeito Paulinho 
Bururu, a ASSIJA se posicionou � rme-
mente contra esta cobrança que consi-
dera injusta e inconstitucional. Diversos 
estudos já foram mostrados tanto para o 
governo Bururu, como para o governo 

Braz e agora para o governo de Anabel 
Sabatine e, no entanto, nenhum inte-
resse em resolver a questão foi mos-
trado por nenhum deles.

A ASSIJA luta para que o governo e 
a Câmara Municipal que têm a respon-
sabilidade de defender o interesse do 
cidadão reveja esta injustiça eliminando 
completamente esta taxa. Ou na pior das 
hipóteses, estabelecendo um pequeno 
valor � xo, uma vez que a taxa é cobrada 
em cima do consumo, com isso, quanto 
mais uma empresa ou comércio produz, 
mais paga, por um serviço que é entre-
gue de forma igual para todos, sejam 
empresários ou população.

Taxas de Iluminação Pública (CIP) ain-
da prejudica empresários em Jandira
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CAIXA e ASSIJA � rmam convênio

Nova Diretoria
Estão abertas as inscrições 
de chapas para a formação 
da nova Diretoria da ASSIJA 
para o biênio 2012-2013. As 
chapas devem fazer suas 
inscrições por e-mail até 
o � nal de outubro como 
determina o estatuto da 
instituição. A nova direto-
ria deverá tomar posse em 
dezembro deste ano para 
um mandato que se inicia 
em Janeiro de 2012.

Boas Vindas ao 
Novo Associado 
A diretoria da ASSIJA dá 
boas vindas ao novo asso-
ciado e deseja sucesso em 
seus empreendimentos, 
agora contando com a par-
ceria e apoio da comuni-
dade industrial:
Nuova Reale  - Móbile Design
Telefone: 4619-5880

Plano Diretor
A Assija em parceria com 
a Secretaria de indústria e 
comércio está participando 
com sugestões de alguns 
assuntos para inclusão do 
novo Plano Diretor, visando 
contribuir para o cresci-
mento ordenado da cidade 
e atrair mais empresas, mas 
para isso, temos que deixar 
bem claro sobre as áreas tipi-
camente industriais, como 
tratamos nossos a� uentes, 
entre outros assuntos.

Estrada Velha de Itú e Rua Municipal
A Assija tem acompanhado e cobrado as autoridades competentes para deixar sempre a 
Estrada Velha de Itu e a Rua Municipal sem buracos e com condição mínima para que os 
caminhões e veículos possam transitar nessas vias com segurança. Com o pedido atendido, 
no mês de agosto as vias foram recapeadas. O secretário de Transportes da prefeitura de 
Jandira Sr. Betinho tem atendido nossas solicitações sempre que possível. A Assija conta 
com o apoio das empresas sediadas nessas vias e está sempre a disposição para ajudá-las.

ASSIJA reformula Projeto Alerta Geral

O Projeto Alerta Geral visa o apoio 
mútuo entre as empresas associadas 
com ajuda às eventuais necessida-
des dos órgãos o� ciais de segurança 
pública.  Este projeto está sendo 
remodelado, para se adequar a um 
novo momento em que a cidade 
e o parque industrial de Jandira 
se encontram. Coordenados por 
Alcides Aguiar e Reynaldo Pasqua, 
o projeto passará a se chamar PAM – 
Plano de Apoio Mútuo e visará ações 
preventivas na área de segurança 

das empresas, visando redução de 
custos, maior e� ciência na preven-
ção de sinistros e na ação em caso 
de incêndio como os que ocorreram 
recentemente no Parque industrial.

A nova comissão montada pela 
diretoria da ASSIJA para tratar do 
assunto está trabalhando no plano 
e em breve convocará uma reunião 
geral para explicar o novo funciona-
mento e a importância da adesão de 
todas as empresas industriais insta-
ladas na cidade.

Da esquerda para a Direita: Aparecido Rodrigues (Sparnet) Daniel Borelli (Resinac), Manoel Domingues (GCTEC) 
Alcides Aguiar (Wacker) e Reynaldo Pasqua (Laminação Pasqua) - todos os membros da Diretoria da ASSIJA.

A ASSIJA e a caixa Econômica Federal 
� rmaram convênio que visam ofer-
tar crédito e serviços aos associados 
com taxas diferenciadas.

O presidente Manoel Domingues 
destacou que este convênio é muito 
importante para os associados e mos-
tra o compromisso da Caixa que, como 

banco público pode e deve incenti-
var o desenvolvimento das empresas.

Interessados devem entrar em con-
tato com a ASSIJA para outras infor-
mações ou então diretamente com 
a gerente de pessoa jurídica da uni-
dade de Jandira da CEF.
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SEBRAE promoveu “Encontro Empresarial” em Jandira
No último dia 31 do mês do agosto, 
o Circuito SEBRAE aconteceu em 
Jandira e mobilizou uma grande por-
centagem de comerciantes. Cerca de 
300 pessoas compareceram ao evento 
que foi realizado às 19h30 no Espaço 
Premium, com o tema “Resultados 
Financeiros: decisão e controle”. 

Para falar sobre o assunto, a entidade 
convidou o economista Paulo Sérgio 
Cereda. A moderação � cou por conta 
de Reginaldo de Andrade Santos, com 
redação de Clausimara T. Gegunes.

“As pessoas devem estar capacitadas 
e atuando em um ambiente adequado 
para que os processos sejam executados 
conforme o planejado e com controle 
de custos, investimentos e riscos para 
que os resultados esperados sejam atin-
gidos”, ponderou Paulo Cereda, durante 
a palestra, que durou 40 minutos.

Cereda também destacou a 
importância da movimentação 

Torne-se um associado da ASSIJA, pois 
somente juntos somos fortes!

Se acordar no inverno é difícil, imagine dormir com frio
Mais de 300 cobertores foram doa-
dos por empresários ligados a ASSIJA 
para ONGS e pessoas carentes da 
cidade de Jandira. Por iniciativa do 
vice-presidente Aparecido Rodrigues, 
a proposta foi aprovada pela direto-
ria, que convidou as empresas a doa-
rem cobertores, que seriam adquiri-
dos diretamente de uma indústria a 
preços muito competitivos.

Parte das doações foi feitas ao 
fundo social de solidariedade de 
Jandira, em entrega o� cial a prefeita 
Anabel Sabatine. A outra parte foi 
destinada a APAE, APAMI, Casa 
da Criança e COMUNA URBANA. 

A ideia é manter o projeto e 
ampliar as doações para o próximo 

ano, mostrando que responsabili-
dade social sempre foi um tema 

financeira da empresa a partir 
dos movimentos de caixa. Segundo 
o palestrante ele permite que o 
empresário saiba os valores a rece-
ber e as contas a pagar ao longo 
do tempo.

Para que o evento fosse realizado 
em Jandira, o SEBRAE contou com a 
parceria das seguintes entidades do 
município: ASSIJA, ACE, Rotary Clube 
e Prefeitura. Em novembro está pre-
visto para a cidade outro encontro.

relevante para os empresários liga-
dos a ASSIJA.

Evento que contou com apoio da ASSIJA atraiu centenas de empresários.

O presidente Manoel Domingues e o vice Aparecido Rodrigues fazem entrega 
de cobertores para a Ação Social em Nome de empresas ligadas a ASSIJA.
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