








EDITORIAL

Nelson Tadeu Cancellara
Presidente do Conselho
Ciesp/Sorocaba e 
Membro do Conselho
Industrial Ciesp/SP

tamos presenciando um movi-
mento na sociedade sorocabana 
para as empresas inovarem, e 
recentemente foi criado o Par-
que Tecnológico, onde empresas, 
instituições de ensino e o poder 
público estarão juntos para tam-
bém promover a inovação.

O Ciesp não poderia estar au-
sente deste movimento e está 
desenvolvendo um projeto piloto 
denominado Projeto Inovação, 
com a meta de em três anos dar 
suporte a 100 empresas do es-
tado de São Paulo a se tornarem 
empresas inovadoras. A regional 
do CIESP de Sorocaba está em-
penhada em conseguir que 15 
empresas da região participem 
deste projeto piloto.

Com ações como esta é que 
conseguiremos atingir o estado 
de Inovação, aliando os setores 
público, privado e acadêmico, na 
busca de meios par ticipativos, 
democráticos, sempre encaran-
do que a busca da Inovação, não 
deve ser única e exclusivamente 
visando lucros, mas sim na busca 
de mudança cultural e conjuntural 
com objetivo de encontrar melho-
rias para a sociedade.
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A 
todo o momento nos 
deparamos com as pa-
lavras, Inovar, Inovação, 
evolução tecnológica e 
muitas vezes nós, que 

estamos ligados à indústria bra-
sileira, percebemos que muitas, 
mas muitas empresas, não conse-
guem alcançar ou enxergar esta 
“tal” Inovação.

Basta observarmos que, nos 
grandes movimentos da econo-
mia, quando ocorrem momentos 
de estabilidade, as grandes em-
presas normalmente se preparam. 
Mas em momentos de crise, os 
pequenos empreendedores, por 
falta de planejamento ou recur-
sos financeiros, não conseguem 
superar e muitas vezes sucumbem 
ou são incorporados por outras 
empresas.

Estamos vivendo no Brasil um 
momento de aquecimento e es-
tabilidade e este ciclo de desen-
volvimento exige o incremento à 
Inovação. Ações políticas federais, 
estaduais e municipais estão sendo 
implantadas no Brasil para o incen-
tivo à Inovação e Sorocaba não po-
deria estar fora  deste momento.

Durante os últimos anos es-

InOvAR
é pREcIsO

Estamos
vivendo um

momento de 
aquecimento e 

estabilidade
e este ciclo

exige o
incremento à 

Inovação
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TIRAGEM AUDITADA PELA  5 MIL EXEMPLARES

CARTAS

Ao Sr. Antonio Roberto Beldi,
Diretor Titular do CIESP/Sorocaba
É com grande satisfação que recebemos a notícia de sua reeleição ao cargo de Diretor Ti-
tular do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP), esta prestigiosa instituição 
representativa da indústria em Sorocaba e região.
Queira receber os nossos sinceros votos de uma nova gestão histórica para o CIESP/Soro-
caba, que represente a continuidade de ações já iniciadas e em andamento e que refletem 
benefícios para a indústria e o crescimento regionais.
Que a experiência e o espírito empreendedor dos membros desta Diretoria, qualidades 
reconhecidas pelos associados desta instituição, também resultem em novos projetos que 
estejam sintonizados com a vocação industrial e tecnológica de Sorocaba e região.
Por todas estas razões, permitam-nos, por meio do Sr. Antonio Roberto Beldi, cumprimen-
tar todos os demais diretores, conselheiros e funcionários do CIESP/Sorocaba. E desejar 
sucesso neste novo ciclo de muito trabalho e contribuição para uma sociedade mais justa 
e pulsante na geração de empregos e de incentivo ao desenvolvimento.

Jefferson Campos - Deputado Federal

Companheiros Beldi, Erly e Mário Tanigawa
Quero expressar a minha admiração pelo trabalho que vocês realizam nesse CIESP. A 
qualidade da revista e seu conteúdo impressionam. A contribuição que vocês dão ao 
desenvolvimento regional é significativa. Parabéns pelo bom exemplo de participação 
empresarial com resultado.

 Ricardo Coube - Diretor do Grupo Tiliform,
Conselheiro CIESP/Bauru; Diretor CIESP/São Paulo 

 
À Redação 
Parabens pela revista, gostaria de saber onde eu posso encontrar exemplares ?

Gustavo Henrique Ferreira - Técnico de Segurança do
Trabalho da Gestamp Automocion S.L - Edscha do Brasil

(Por favor, cadastre-se em www.ciespsorocaba.com.br )

ENTRE EM CONTATO
Para expressar sua opinião, dar sugestões, enviar releases e fazer contato com a 
redação, escreva para: revistaciesp.sorocaba@gmail.com 

NESTA EDIÇÃO

30
Para comemorar o 25 de Maio, Regional  programou
uma semana de atividades para reafirmar a marcante
presença da indústria na economia da Região

A FORÇA DA INDÚSTRIA
CAPA
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ATENTA platéia, que lotou auditório, acompanha palestra

MICRO, PEquENAS E 
MéDIAS empresas fo-
ram o foco da palestra 
O BNDES mais per-
to de você, realizada 
durante a plenária de 
abril. “No primeiro bi-
mestre deste ano, bate-
mos recorde: 45% dos 
desembolsos foram 
para micro e pequenas 
empresas”, destacou 
o técnico Fernão de 
Souza Vale em sua fala. 
A gerente do BNDES, 

CRéDITO

BNDES apresenta linhas
de financiamento para
micro e pequena empresa

VOCAçõES REgIONAIS 
não suportam mode-
los prontos e é preciso 
respeitar as culturas 
de cada uma para con-
seguir vencer um dos 
desafios que a indús-
tria tem pela frente: 
gerar quatro milhões 
de novas  vagas até 
2020, com a qualifica-
ção dos trabalhadores. 
O diagnóstico foi apre-
sentado pelo presidente 
da Agência Paulista de 
Promoção de Inves-
timentos e Competi-
tividade (Investe SP), 
Luciano de Almeida, 
durante o Seminário 
Desenvolvimento Re-
gional e Indústria, rea-
lizado na sede da Fiesp/
Ciesp em abril (27).

Como observou o 

DESENVOLVIMENTO

gerar 4 milhões de 
vagas e qualificar mão 
de obra são os desafios

diretor - titular do Decomtec (Departamento 
de Competitividade e Tecnologia) da Fiesp, 
José Ricardo Roriz Coelho, apesar do bom 
momento econômico vivido pelo País, há ame-
aças em função dos altos encargos trabalhistas, 
infraestrutura frágil e taxas de juros elevadas. 
“É preciso elaborar uma agenda de desen-
volvimento de longa duração, que contemple 
inovação tecnológica e especialização da mão 
de obra”, defendeu.

O professor da Universidade de Santa 
Catarina, Nelson Casarotto Filho, observou 
que a competição deixa de ser entre empre-
sas e passa a ser por regiões. “Por isso, é 
importante estar atento ao desenvolvimento 
sustentável, meio ambiente e responsabilidade 
social, para garantir a competitividade”. Nesse 
aspecto, os APLS (Arranjos Produtivos Locais), 
podem ajudar muito, como demonstrou a 
coordenadora de APLs do MDIC (Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio),  
Margarete Gandini. Para tanto, ela aposta na 
segunda geração de políticas públicas para as 
APLs: “Haverá foco em inovação, fomento 
e capacitação, além da adoção de agendas 
estratégicas”.

Durante o seminário, foi lançando também o 
Atlas da Competitividade da Indústria Paulista 
(ler pag. 10), desenvolvido pelo Decomtec/Fiesp 
com apoio da Investe SP.

Vera Lúcia Guedes Teixeira Vieira, ressaltou que o 
banco aposta em inovação tecnológica para alavancar o 
desenvolvimento.  E o gerente de fomento, Vitor Hugo, 
elogiou a presença dos associados: mais de 120 pessoas 
acompanharam o encontro, lotando o auditório. Detalhe 
também observado pelo 2º vice-diretor regional, Mario 
Tanigawa, secretário de Desenvolvimento Econômico 
de Sorocaba: “O número de participantes demonstra o 
interesse dos empresários.  Mas muitos desconhecem 
os mecanismos para utilizar esses recursos”, disse ele, 
acentuando o trabalho da Regional na aproximação 
entre empresários e o banco.  

Como explicaram os palestrantes, há várias linhas de 
crédito disponíveis. Para projetos de investimento, a mais adequada é o BNDES 
Automático. Já para a compra de máquinas e equipamentos (os quais devem ter 
ao menos 60% de componentes nacionais e estar obrigatoriamente listados no 
sistema do BNDES), deve-se utilizar o BNDES Finame. Para capital de giro, existe a 
linha Progeren. Para essas três modalidades, as taxas finais de juros ao mês são de 
0,84%, 0,82% e 1,13%, respectivamente. Há também o cartão BNDES, utilizado 
hoje por 363 mil empresas, que permite financiar mais de 150 mil itens. O limite 
é de até R$ 1 milhão por banco emissor, totalizando no máximo R$ 4 milhões 

em quatro bancos diferentes, 
sendo que a taxa de juros é 
fixada previamente em 1,01% 
ao mês, em média.

Como lembrou o 1º vice-
diretor regional, Erly de Syllos, 
a sede do Ciesp em Sorocaba 
mantém um posto de informa-
ções do BNDES, contando com 
um profissional treinado para 
dar orientação e tirar dúvidas 
mediante agendamento pelo 
telefone (15) 4009-2900. 

VALE destaca em sua 
fala o apoio à micro e 
pequena

OS gERENTES Vera e Vitor fazem palestra

ALMEIDA apresentou 
diagnóstico sobre  
desafios da indústria

RORIZ diz que é
preciso de uma 
agenda para o 
desenvolvimento
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PARA fOMENTAR a participação das empresas 
de Sorocaba e região na sexta edição do 
prêmio As melhores empresas para estagiar 
2011, cujos resultados saem em novembro, 
representantes do CIEE (Centro de Integra-
ção Empresa-Escola) visitaram em maio a 
diretoria regional do Ciesp. “Considerando-se 
o tamanho de Sorocaba, nós temos aqui mui-
tas empresas com grandes chances de entrar 
no ranking final”, afirma a supervisora da 

09REVISTA DO CIESP / Edição 77

ESTÁgIO

CIEE espera maior presença da região em
ranking das melhores empresas para estagiar

unidade local do Ciee, Amanda Lorenzzi
O objetivo do prêmio é estabelecer um 

ranking das organizações que oferecem as 
melhores condições para estágios no esta-
do. Podem participar empresas públicas ou 
privadas que tenham dez ou mais estagiários, 
e não há custo de inscrição. Os benefícios 
para as participantes são vários, começando 
pelo acesso à síntese da avaliação baseada 
na opinião dos estagiários, uma informação 

valiosa para tornar seus programas ainda 
mais efetivos. Além disso, há um aumento 
da visibilidade , já que as 50 mais pontuadas 
ganham o direito de utilizar o selo da campa-
nha em suas peças de comunicação. 

“A riqueza do processo é não haver ne-
nhuma interferência por parte da empresa 
na apuração do resultado, o que resulta 
numa popularidade diferenciada. No nos-
so caso, por sermos uma multinacional, 
mandamos os resultados para a Alemanha 
e a repercussão foi tão positiva que nosso 
programa de estágio virou uma referência”, 
relata a supervisora de Recursos Humanos 
da ZF Sistemas de Direção, Renata de 
Gaspari Silva. A empresa esteve entre as 
50 primeiras num ranking anterior.

Empresas que ainda não participaram de 
nenhuma edição do prêmio animaram-se. 
“O nosso programa ainda é novo, mas nós 
vamos arriscar e pretendemos estar entre 
as finalistas”, diz a especialista em desen-
volvimento organizacional da Flextronics, 
Danila Rogério.

uMA COMITIVA de empresários de Men-
doza, terceiro maior polo produtor de 
petróleo da Argentina, esteve em Soro-
caba para uma visita técnica à Jaraguá 
e para conhecer a sede da Regional. 
Liderada pelo representante da Fundação 
Pró Mendoza no Brasil, Pedro Rearte, a 
delegação, formada por 20 empresários 
dos setores de petróleo e gás, mineração e 
metalmecânico, esteve no Brasil dentro de 
um trabalho de cooperação e integração 
industrial entre o estado de São Paulo e 
aquela província argentina, que vem sendo 
desenvolvido pelo Ciesp.

A Jaraguá foi escolhida para a visita 
da missão empresarial por sua marcante 
presença como fornecedora da cadeia 
de petróleo e gás. Os empresários foram 
recepcionados pelo primeiro vice-diretor 
do Ciesp, Erly Syllos, que os acompanhou 
na visita à empresa e também à sede da 
Regional. E destacou a importância dessa 
colaboração mútua e as potencialidades 
que se abrem para negócios entre empre-
sas locais e de Mendoza. “Pelo que se 
observa na balança comercial da região, 
a Argentina é um dos principais parceiros 

JARAguÁ

Empresa recebe
comitiva argentina

de Sorocaba em comércio ex-
terior. Não ainda em petróleo 
e gás, mas este é um início”, 
declarou.

Na Jaraguá, a missão ar-
gentina foi recebida pelo vi-
ce-presidente, Nasareno das 
Neves, e pelo gerente comer-
cial, Adriano Meireles. “Esse 
intercâmbio abre perspectivas 
de parcerias”, disse ele à co-
mitiva, depois de falar sobre 
a participação da Jaraguá e 
de sua participação na rede 
de fornecedores da Petrobrás. 
Meireles, por sua vez, apre-
sentou a história da empresa 
e falou dos investimentos que 
ela está fazendo. A Jaraguá 

docinas: Asinmet, Cámara Mendocina 
de Empresarios Mineros, Desarrollos 
Energéticos AS, Emcomet AS, Emepa 
AS, Fabricaciones Cuyo, GeoEnergía 
AS, Heinz Loos SRL, Huincan SRL, 
Maqoil, Negocios Globales, Pascual 
Cassetta, Petromac, Sudamericana de 
Sellos e Telebit

fornece todos os fornos petroquímicos 
da Rnest, nova refinaria do Nordeste, em 
Pernambuco, em um contrato de R$ 1,5 
bilhão e deve inaugurar, nos próximos 
dois meses,  sua quinta unidade fabril, em 
Marechal Deodoro, Alagoas.

Fizeram par te da delegação repre-
sentantes das seguintes empresas men-

LORENZZI 
explica, 
na sede, 
detalhes do 
prêmio

COMITIVA argentina foi recepcionada na sede 
pelo 1º vice-diretor Erly Syllos

VICE-PRESIDENTE da Jaraguá fala aos 
empresários de Mendoza
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O fALECIMENTO do professor Marcos de 
Afonso Marins, ocorrido em maio (11), 
foi lamentado pela Diretoria Regional do 
Ciesp/Sorocaba, que enviou a todos os as-
sociados um comunicado informando-os do 
ocorrido. “Gostaríamos de manifestar nos-
sos mais profundos sentimentos, rogando a 
Deus que os familiares e amigos encontrem 
Nele o consolo para suportar este momento 
de dor e reflexão”, diz a mensagem.

Formado em História Natural, doutor 
em Biologia pela USP, Marins atuou por 
21 anos no campus da Ufscar, em São 
Carlos. Em Sorocaba, onde nasceu em 
1940, dedicou-se à implantação da Uni-
so, sendo um dos criadores do primeiro 
programa de Mestrado em Educação da 
região. Também lutou pela instalação de 
um campus da Ufscar na cidade.

Um dos últimos artigos do professor 
Marins para a imprensa regional foi 
publicado na edição 75 da Revista do 
Ciesp/Sorocaba. No texto, ele defende 
a necessidade de maior aproximação 
entre empresas e universidades para 
o desenvolvimento, tanto acadêmico 
quanto produtivo, do País.

fALECIMENTO

Regional lamenta
perda de assessor da 
reitoria da ufscar

A CâMARA Municipal de Sorocaba aprovou, 
em sessão realizada em maio (10), um 
voto de congratulações aos familiares 
de José Pereira Cardoso para lembrar o 
centenário de seu nascimento. Primeiro 
delegado titular do Ciesp/Sorocaba, parai-
bano de Princesa Isabel, Cardoso nasceu 
em maio de 1911 e viveu por mais de 60 
anos em Sorocaba. Advogado, professor 
e industrial, teve ativa participação no 
desenvolvimento da cidade, tendo recebido 
o titulo de Cidadão Sorocabano em 1969, 
como destacou o autor do requerimento, 
vereador José Caldini Crespo.

Na Companhia Nacional de Estamparia 
foi diretor jurídico por mais de 50 anos e 
foi um dos fundadores da Faculdade de 
Direito de Sorocaba. Ele faleceu em julho 
de 2005, aos 94 anos. 

HOMENAgEM

Sessão da Câmara
lembra centenário
do primeiro delegado 
regional do Ciesp

O APLICATIVO Atlas da Competitividade da Indústria do Estado de São Paulo, lançado 
durante o seminário Desenvolvimento Regional e Indústria (ver pag. 8) reafirma a força 
da indústria para a economia regional. Desenvolvido pela Fiesp em parceria com a 
Investe SP (Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade), ligada 
à Secretaria Estadual de Desenvolvimento, a ferramenta apresenta dados e informações 
estatísticas segmentadas por setores industriais e outras atividades socioeconômicas 
de todos os municípios paulistas. A consulta é on line e possibilita o cruzamento de 
diversas variáveis, como investimentos, capital humano, infraestrutura e tecnologia.

Uma consulta ao aplicativo permite, por exemplo, confirmar a expressividade da 
Regional/Sorocaba. Ela é a quinta em número de indústrias entre 38 regionais do inte-
rior, litoral e ABC (as cinco subsedes de São Paulo aparecem agrupadas), com 4.476 
empresas, atrás somente das regionais de Campinas (8.104), São José do Rio Preto 
(6.349), Franca (5.407) e Guarulhos (4.492). Em números de empregados ocupados, 
porém, é a quarta, com 100.516 trabalhadores (ver quadro). 

É possível comprovar que o perfil da Regional/Sorocaba é marcado pelas indús-
trias do setor metálico, que aparece com 13,651 no Coeficiente de Especialização 
de Estabelecimentos da Indústria, que mede a importância de uma atividade dentro 
da estrutura econômica do município ou região, com base na quantidade de estabe-
lecimentos em atividade. É a segunda, atrás apenas das indústrias de confecção de 
vestuário, que tem o coeficiente 14,723. 

Também é possível medir a importância das atividades conforme o município e com-
parar o perfil econômico das cidades que integram a Regional. No caso de Sorocaba, 
por exemplo, o Coeficiente de Especialização de Estabelecimentos da Indústria do 
setor metálico é disparado o primeiro, 21,121, enquanto que empresas do vestuário 
têm coeficiente 12,629. Já em Mairinque, ocorre o oposto: com coeficiente 17,647, 
esse setor é o carro-chefe da economia, enquanto o metálico tem 8,824. Todos esses 
dados são referentes a 2009.

COMPETITIVIDADE

Atlas mostra força
da indústria na Região
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uMA PALESTRA sobre nanotecnologia, mi-
nistrada pelo professor-doutor do Instituto 
de Química da Unicamp e especialista no 
assunto, Oswaldo Luiz Alves, abriu a 18ª 
Semana de Engenharia da Facens. Segundo 
ele, há estimativas de que essa área movi-
mentará no futuro algo em torno de U$ 3 
trilhões em todo o mundo. Alves destacou 
o fato de ser esta uma tecnologia aberta, 
sobre a qual não há domínio específico de 
nenhum país até o momento. E afirmou 
não existir uma formação específica nesse 

A EADI (Estação Aduaneira do Interior) 
Aurora, de Sorocaba, registrou neste ano 
aumento de 40% em relação ao movi-
mento de 2010, como informa o diretor 
geral Robert Scott Wilson. Localizado no 
Km 10,2 da Castelinho, o chamado porto 
seco tem como função  receber e arma-
zenar mercadorias sujeitas ao regime de 

fACENS

Nanotecnologia foi um dos temas 
da 18ª Semana da Engenharia

PORTO SECO

Eadi registra movimentação
40% maior neste ano

concessão ou de permissão durante seu 
período de alfandegamento. Contando 
com área de armazenagem de 5.200 m2 

e 20.000 m2 de pátios e tráfego, a Eadi 
Aurora recebe diariamente cerca de 250 
carretas. Tem perto de três mil clientes 
e atende principalmente indústrias das 
áreas eletroeletrônicas, engenharia sofis-
ticada e de bens de capital. 

Wilson explica que a estação trabalha 
com diferentes modalidades de regime 
alfandegário, como o entreposto, que 
permite ao usuário retirar em partes o 
produto importado -  ou seja, a Aurora 
desembaraça o lote inteiro, mas a empresa 
pode nacionalizá-lo em partes, retirando 
a mercadoria a medida que vai utilizando. 
Outra modalidade é a In House em que a 
carreta chega com o contêiner, o mesmo é 
desembaraçado e liberado em seguida. Há 
também a armazenagem de mercadorias 
dispostas em caixas. Segundo o diretor 
o sistema de cobrança varia de acordo 

com a negociação estabelecida, valor 
da mercadoria, seu período de armaze-
namento e os cuidados exigidos para a 
armazenagem. 

Outra possibilidade de armazenamento 
a ser oferecida pelo porto será a Câmara 
Fria, preparada para receber fármacos. 
“Só falta a Anvisa fazer a vistoria para 
começarmos a operar”, afirma Wilson.

Não existe nenhum pré-requisito para 
se fazer uso do EADI, basta que a em-
presa esteja credenciada para exportar 
e importar. “Temos habilidade para lidar 
com toda e qualquer adversidade, pois 
há muitas áreas envolvidas em todo o 
processo para garantir a segurança e a 
integridade de todas as mercadorias”, 
garante o diretor geral.

A JOHNSONS Controls, com unidade 
em Sorocaba, conquistou dois prê-
mios com as baterias Heliar, de sua 
fabricação:  o Logistics Excellence 
Performance Award, oferecido pela 
Toyota do Brasil aos fornecedores 
que se destacam pelo cumprimento 
de prazos de entrega, e o Sindirepa-
SP, promovido pelo Sindicato da 
Indústria de Reparação de Veículos 
e Acessórios do Estado de São 
Paulo com objetivo de identificar os 
melhores fornecedores do setor de 
reparação de veículos

 A distinção da Toyota refere-se 
ao fornecimento das baterias Heliar 
para o Corolla e a empresa foi vence-
dora por ter cumprido integralmente 
as exigências da montadora japo-
nesa em pontualidade, garantindo 
o fluxo da linha de montagem da 
unidade de Indaiatuba.

Já o prêmio Sindirepa-SP, que 
envolve 15 diferentes categorias do 
segmento de reparação de veícu-
los, foi resultado de uma pesquisa 
realizada pela Cinau (Central de 
Inteligência Automotiva). O levanta-
mento, que identificou as melhores 
empresas em consulta feita a ofici-
nas associadas ao sindicato, avaliou 
os fornecedores pelos critérios 
de qualidade, disponibilidade dos 
produtos e rapidez no atendimento, 
política comercial e suporte técnico. 
A entrega foi na sede da Fiesp/Ciesp, 
em São Paulo. 

JOHNSON CONTROLS

Empresa
recebe prêmios 
com baterias Heliar

JOHNSON CONTROLS

recebe prêmios 

campo, que exige interdisciplinaridade 
em sua aplicação. É portanto uma área 
aberta a engenheiros, químicos, físicos, 
matemáticos, enfim, a todos os profis-
sionais que se interessam pelo uso de 
tecnologia em suas atividades.

A concorrida palestra de Alves - 
além de lotar o auditório, mais duas 
salas transmitiram simultaneamente 
a palestra, por telões, recurso que foi 
uma novidade no evento – foi uma das 
32 apresentadas aos alunos entre 26 e 

29 de abril, com focos 
de interesse em todos 
os cursos oferecidos 
pela Facens. Foram 
realizados ainda 17 
minicursos e apresen-
tados cases como a 
lousa digital e automa-
ção residencial através 
de PC utilizando o 
controle do Wii, da 
Nintendo.ESTuDANTES acompanham atentos Semana de Engenharia

WILSON: EADI registrou neste ano aumento 
de 40% em relação ao movimento de 2010
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SOROCABA PODE SER a primeira cidade pau-
lista, e quarta do Brasil, a ter lei para esti-
mular investimentos em inovação. Projeto 
nesse sentido deve ser encaminhado pela 
Prefeitura à Câmara Municipal em junho. 
O texto foi elaborado com base no trabalho 
feito por um comitê formado por nove 
pessoas, representando quatro secretarias 
municipais (Desenvolvimento Econômico, 
Negócios Jurídicos, Administração e Rela-
ções do Trabalho) e levando em conta leis 
federal e estadual sobre o assunto. 

Para apresentar a lei e ouvir sugestões 
de toda a sociedade para o projeto final, 
foi realizada em maio (4), no Salão de Vi-
dro da Prefeitura de Sorocaba, audiência 
pública a qual compareceram cerca de 50 
pessoas, representando diversos setores.

Composta de 37 artigos, a lei prevê a 
organização do Sistema de Inovação de 
Sorocaba e incentivos à pesquisa científi-
ca e tecnologia. Possibilita criar um Con-
selho Municipal de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, formado por representantes do 
governo e da sociedade, e um Fundo de 
Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação, 
para projetos de iniciação científica a 
alunos dos ensinos médio e superior e da 
educação profissionalizante.  

Durante a audiência, o secretário de 
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Governo e Relações Institucionais, Paulo 
Mendes, que representou o prefeito, res-
saltou que a lei fará Sorocaba deslanchar. 
O vereador Isidio Brito Correa, presidente 
da Comissão de Ciência e Tecnologia da 
Câmara, falou da importância da união 
das forças vivas da cidade, como Ciesp, 
universidades e escolas técnicas, em 
torno da ideia e disse que a comissão 
estará empenhada em aprovar o mais 
rapidamente possível o projeto, por sua 
importância para a cidade. O secretário 

das Relações de Trabalho de Sorocaba, 
Luis Alberto Firmino, lembrou que, com 
essa lei, Sorocaba continuará à frente, pois 
foi a primeira a implantar uma lei para o 
microempreendedor.

O secretário municipal de Desenvolvimen-
to Econômico, Mario Tanigawa, afirmou: 
“Inovação define a competitividade e se 
não formos competitivos, estaremos fora 
do mercado internacional”. O diretor do Podi 
(Polo de Desenvolvimento e Inovação), Carlos 
Alberto Costa, detalhou a lei aos presentes.

NA AuDIÊNCIA pública, os secretários firmino, Tanigawa e Mendes e o vereador Brito

NO PRIMEIRO trimestre deste ano, a ZF 
ampliou em 30% suas vendas globais 
em comparação ao crescimento regis-
trado no mesmo período em 2010. 
Segundo informa nota da assessoria de 
imprensa, os negócios foram positivos 
em todas as regiões, com destaque 
para o mercado da América do Norte, 
com evolução correspondente a 69%. 
Na América do Sul, o crescimento no 
primeiro trimestre foi 30% superior 
em relação ao mesmo período do ano 

Zf 

Crescimento deste ano
já supera o registrado em 2010

passado. Para o resto do ano, a ZF prevê 
crescimento nas vendas, mas em um ritmo 
um pouco menor. “A grande demanda por 
produtos, como a transmissão automática 
de oito velocidades, está levando diversas 
unidades a trabalharem próximo ao limite 
de capacidade, como nos Estados Unidos. 
Também para a região da Ásia a perspec-
tiva é de crescimento, um pouco abaixo 
de 10%”, comentou o CEO do Grupo ZF, 
Hans-Georg Härter.

Líder mundial no fornecimento de sis-

2010. O grupo possui cinco unidades 
na América do Sul, uma delas em 
Sorocaba. Também foi anunciada  a 
assinatura de um contrato de coope-
ração com a montadora sueca Saab 
Automobile e a partir de 2012 a ZF 
irá fornecer tecnologia de chassis, 
sistemas completos de eixo traseiro e 
componentes de eixo dianteiro para o 
sucessor do Saab 9-3. 

temas de transmissão e tecnologia de 
chassis para o setor automotivo, a ZF 
registrou vendas de ¤12,9 bilhões em 

LINHA DE PRODuçÃO 
da Zf Lemförder
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INOVAçÃO

Sorocaba terá lei de apoio a
investimento em ciência e tecnologia
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PELA TERCEIRA vez desde que assumiu o 
mandato, no início deste ano, o governa-
dor Geraldo Alckmin esteve em Sorocaba 
para anunciar investimentos para a cidade 
e região. Nesta última visita, em maio 
(21), ele divulgou um pacote de obras, que 
inclui a liberação de R$ 27 milhões para 
a implantação de uma avenida marginal 
entre os quilômetros 90,5 e 94,2 da rodovia 
Castello Branco e construção do acesso ao 
Parque Tecnológico Alexandre Beldi Neto 
e ao complexo industrial da Toyota. Serão 
construídas cinco rotatórias, um retorno, 
uma passarela, quatro acessos à montadora e 
ampliado o dispositivo de retorno do Km 93. 
As obras começam agora em junho e devem 
ficar prontas em 13 meses. O governador 
justificou o investimento ressaltando que o 
crescimento da região exige adaptar as ro-
dovias ao aumento da população e da frota.

Outra boa notícia trazida por Alckmin 
para o setor industrial é o início das obras 
de recuperação e  duplicação da SP 79, liga-
ção entre Sorocaba-Itu, a chamada Avenida 
Paraná. Serão investidos R$ 115 milhões, 

O PRIMEIRO protocolo de intenção 
para instalação de um empreen-
dimento no Parque Tecnológico 
Alexandre Beldi Neto foi assinado 
em maio (5) entre o prefeito Vitor 
Lippi e Jorge Armando de Almei-
da Ribeiro, presidente da Funda-
ção Ricardo Franco. A instituição, 
que dá apoio ao IME (Instituto 
de Engenharia Militar) do Rio de 
Janeiro, vai investir R$ 50 milhões 
na implantação de um laboratório 
de testes automotivos.

Como relatou o coronel Marcelo 
Alves de Souza, da Fundação , 
outras três cidades - São José dos 
Campos, São Bernardo do Campo 
e Santo André - concorriam para 
receber o investimento. “Que-
ríamos montar esse laboratório 
dentro de um parque tecnológico 
e escolhemos o de Sorocaba”. ex-
plicou. Segundo ele, o laboratório 
será de extrema importância para 
a sociedade, certificando a segu-
rança de autos aqui fabricados 
ou dos importados. “A partir de 
2014 passa a valer a nova regu-
lamentação e os veículos terão 
de atender às normas internacio-
nais”, disse.

O laboratório será utilizado 
para crash test, ou seja,  testes de 
impactos para avaliar a segurança 
automotiva em impactos contra 
contra barreiras indeformáveis 
(concreto ou ferro) ou deformá-
veis (blocos metálicos), a  fim de 
verificar se os veículos cumprem 
determinadas normas de segu-
rança de proteção à colisão em 
situações de acidente de trânsito. 
Como afirmou o prefeito, não há 
outro semelhante na América 
Latina e  “nós estamos orgu-
lhosos por essa conquista. Será 
de extrema impor tância para 
garantir a segurança e qualidade 
dos veículos brasileiros”. 

PARquE TECNOLÓgICO 2

Assinado
o primeiro
protocolo de
intenção

PARquE TECNOLÓgICO 1

Alckmin anuncia 
construção de acesso

com recursos do Governo do Estado, e o 
licitação para a obra deve sair até julho 
próximo. A previsão é de que os trabalhos 
comecem em outubro. O projeto prevê a 
duplicação de 23,1 km, entre Sorocaba e 
Itu, e recuperação asfáltica de 6,4 km no 
trecho do Éden. Em março (25), durante 
reunião com empresários e moradores do 
Éden, acompanhados do vereador João 
Donizete, o prefeito Vitor Lippi anunciou 
investimentos de R$ 20 milhões para obras 
viárias daquela região e informou que 
aguardava uma definição do Governo do 
Estado sobre seu pedido de duplicação da 
Avenida Paraná, uma vez que a via é de 
competência estadual. A obra saiu.

O prefeito Vitor Lippi observou, durante 
a visita de Alckmin, que as obras do acesso 
ao Parque Tecnológico vão coincidir com a 
edificação do Núcleo do Parque, para o qual 
a Prefeitura já liberou, no início de maio (5), 
recursos de R$ 22,7 milhões. O município 
também já iniciou a pavimentação do futuro 
acesso entre a avenida Itavuvu e o km 92 da 
Castello Branco. 

Alckmin anunciou ainda a liberação de R$ 
750 mil para aparelhamento do aeroporto 
local e informou ter autorizado licitação 
para contratação da empresa que vai ela-
borar o projeto executivo de duplicação da 
rodovia João Leme dos Santos (SP-264), que 
liga Sorocaba a Salto de Pirapora da SP-264, 
onde se localiza o câmpus da Universidade 
Federal de São Carlos (Ufscar). 

gOVERNADOR, ao lado do prefeito Vitor Lippi e 
da deputada Maria Lúcia, anuncia

investimentos para a região

NESTE
TRECHO 

deverá ser 
construída
a marginal
da Castello 

Branco
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DuAS DECISõES judiciais recentes 
podem beneficiar os contribuintes 
no que diz respeito ao Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços. Na primeira delas, o 
STF (Supremo Tribunal Federal) 
mostrou-se favorável a não inci-
dência do tributo em produtos 
que uma empresa de alimentos 
oferecia a seus clientes gratuita-
mente, a título de bonificação. A 
fiscalização entendia que deveria 
haver o recolhimento pela circula-
ção física da mercadoria. Em pri-
meira instância, o juiz considerou o 
procedimento correto. O STF não: 
“Em nosso recurso de apelação, 
alegamos que o recolhimento 
do imposto não poderia ser feito 
naquele caso, pois só houve a cir-
culação física da mercadoria, não 
econômica”, relata a advogada 
Cintia Rolino Leitão, do escritório 

ICMS

Decisões
judiciais 
beneficiam 
empresas 

Ogusuku & Bley. “O que a empresa fez foi conceder um desconto ao seu cliente, 
através de um bônus, que foi a própria mercadoria”. 

Em outra decisão, uma empresa paulista conseguiu utilizar integralmente 
seu crédito de ICMS proveniente de transações interestaduais. “A Fazenda 

Paulista não permitiu a utiliza-
ção do crédito integral sob o 
argumento de que o benefício 
fiscal concedido pelo estado de 
Mato Grosso foi irregular, já que 
não havia sido autorizado pelo 
Confaz (Conselho Nacional de 
Política Fazendária), conta a 
advogada. De acordo com ela, 
na ação movida pelo contribuinte 
foram discutidos dois pontos: o 
fato de que o contribuinte não 
pode ser prejudicado em razão 
de uma “guerra fiscal” existente 
entre os Estados e a obediência 
ao princípio da não cumulativi-
dade, ou seja, deve-se subtrair 
do montante devido o imposto 
pago em etapas anteriores da 
comercialização.

ADVOgADA Cintia Leitão defendeu que 
não houve circulação econômica
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SECRETÁRIO Mario Tanigawa, ao lado do 
reitor da unifei: orientações úteis

ACONTECEu em maio (27) a segunda edi-
ção da Expo-Trabalho, atividade voltada a 
jovens em busca do primeiro emprego ou 
interessados em voltar ao mercado. Realiza-
ção da Secretaria de Relações do Trabalho 
da prefeitura de Sorocaba e da Comissão 
Municipal de Emprego, o evento aconteceu 
na unidade seminário da Unit (Universidade 
do Trabalhador) e, segundo balanço do 
secretário Luiz Alberto Firmino, foram 
oferecidas 1.500 vagas, entre as disponi-
bilizadas pelo PAT (Posto de Atendimento 
ao Trabalhador) e pelas dez agências de 
emprego participantes. 

O Ciesp/Sorocaba, um dos apoiadores do 
evento, montou um posto de informações 
bastante visitado por pessoas interessadas 
em saber sobre o trabalho desenvolvido pela 
Regional. Estima-se que cerca de três mil 
pessoas participaram do evento.

EXPO-TRABALHO

Segunda edição tem
participação do Ciesp

TENDO COMO tema Universidade Empreende-
dora Frente ao Desenvolvimento Regional, o 
Podi (Polo de Desenvolvimento e Inovação), 
ligado à Secretaria de Desenvolvimento de 
Sorocaba, promoveu na última quarta-feira 
de maio (25) mais uma edição da Quarta 
Tecnológica, ciclo que tem, entre outras, a fi-
nalidade de aproximar instituições de ensino 
e empresas na estruturação de um centro 
de inovação e competitividade no Parque 
Tecnológico Alexandre Beldi Neto.

Quem falou foi o reitor da Unifei-MG 
(Universidade Federal de Itajubá), profes-
sor Renato de Aquino Faria Nunes Filho. 
Ele explicou o trabalho desenvolvido 
pela Unifei naquela região, apresentando 
os principais projetos e ações da univer-
sidade, com foco no desenvolvimento 
econômico, na ciência e tecnologia. E 
ressaltou a importância de se pensar 
no lado social. “O setor acadêmico tem 
que ser empreendedor não no sentido de 
trabalhar só com foco para as empresas, 
mas olhar também para o social”. E os 
Parques Tecnológicos - que são de vitais 
importância segundo ele - precisam levar 
isso também em consideração.

Segundo o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico de Sorocaba, Mario 
Tanigawa, que encerrou o encontro, 

Nunes Filho trouxe exemplos práticos de 
superação dos desafios na relação entre 
academia e empresa. “Essas orientações 
certamente nos serão úteis”, destacou.

quARTA TECNOLÓgICA

Seminário debate
Academia e desenvolvimento

POSTO de informações do Ciesp 
na Expo-Trabalho
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NO DIA da Indústria, 25 
de maio, aconteceu no 
Senai, dentro das come-
morações pela Semana 
da Indústria (ler pag. 
30) a aula inaugural 
da segunda edição do 
programa Educação 
para o Trabalho, ini-
ciativa do Ciesp - em 
parcer ia com Senai, 
Prefeitura de Soroca-
ba e indústrias - para 
oferecer cursos gratui-
tos de qualificação de 
mão de obra ao setor 
industrial. “A primeira 
edição, em 2008, ofe-

quALIfICAçÃO 1

quadruplicam vagas do
Educação para o Trabalho

Estas foram as empresas pesquisadas: Bardella - Borcol - Catalent Brasil - Ceu Azul Alimentos - Chemyunion 
Quimica - Cimento Ribeirão Grande (Ribeirão Grande) - Construtora Tardelli  (Itapetininga) - Difran - Duratex 
(Itapetininga) - Dynapac Brasil - Edscha do Brasil - Engecall Eng., Proj. e Caldeiraria - Estruturas Metálicas 
Sorocaba - Fabrica de Roupas Brancas Divinal  (Iperó) - Faseluz - Fep Usinagem - Iharabras  - Longa Indústria 
(Porto Feliz) - Lu Plastic - Metalpoli (Votorantim) - Progeral (Iperó) - Prysmian Energia Cabos e Sistemas do 
Brasil - Ribeiro Representaçoes - Santana Ind. Com. Embalagens  (Araçoiaba da Serra) - Sat Sistemas de Au-
tomação de Tecnologia-  Schaeffler Group - Soldatopo Containers (Mairinque)  - Sorodiesel - Splice do Brasil 
(Votorantim) - Tec Screen - Valid S  -  ZF do Brasil - Zobor  - Wyda.

feita pelo Ciesp junto aos associados, em 
fevereiro, sobre a demanda de formação 
e qualificação profissional. Ela vai dar 
embasamento também aos cursos a se-
rem oferecidos na grade da nova escola 
do Senai/Sorocaba, que será instalada na 
Avenida Itavuvu.

Para suprir as lacunas identificadas 
entre a expectativa das empresas e a 
realidade da mão de obra, o Senai ofere-
cerá gratuitamente cursos de 250 a 310 
horas, dependendo do setor específico de 
formação profissional (metalmecânico, 
eletroeletrônico ou plástico e eólico, os 
mais defasados, segundo a pesquisa). 
Todos os cursos terão um módulo de 150 
horas voltadas ao aprendizado de relações 
industriais e organização do trabalho.

Representando, na aula inaugural, 
todo o rol de empresas participantes da 
segunda fase do programa, José Henrique 
Quinteiro, do grupo Schaeffler, disse que 
tudo o que espera dos alunos do Educação 
para o Trabalho é empenho. “Conhecimen-
to é uma coisa muito importante, a qual 
o ser humano deve dar muito valor. Como 
empresa, nós esperamos contar com o 
empenho de todos”. 

A quALIfICAçÃO profissional foi tema 
de um fórum promovido pela Ser t 
(Secretaria de Relações do Trabalho) 
da Prefeitura de Sorocaba em maio 
(24) na Unit. O encontro teve palestras 
do 1º vice – diretor do Ciesp/Sorocaba, 
Erly Syllos, do coordenador de emprego 
e renda da Secretaria de Estado de 
Relações do Trabalho, José Roberto 
Fukumaru, e do chefe de planejamento 
corporativo de Recursos Humanos da 
Toyota, Marcos Minoru Nakatsugawa. 

Segundo o secretário das Relações 
do Trabalho, Luis Alberto Firmino, foi 
o quarto encontro seguido para discu-
tir o Plano Municipal de Qualificação 
Profissional. Fukumaru, em sua fala, 
lembrou que a qualificação profissional 
depende também da educação formal. 
“As estatísticas comprovam que é 
difícil a empregabilidade sem escolari-
zação”, destacou, apresentando dados 
da Secretaria de Estado de Relações do 
Trabalho que confirmam o fato. O chefe 
de planejamento do RH da montadora 
japonesa concordou: “Em tese, os pro-
cessos se ensinam, mas a qualificação 
específica não é condição eliminatória 
para quem deseja trabalhar conosco. 
Mas é preciso ter o 2º grau completo”, 
afirmou Nakatsugawa.

O 1º vice-diretor do Ciesp apresentou 
dados da pesquisa feita pelo Senai e 
Ciesp sobre as demandas das empresas 
pela qualificação, mas pontuou que as 
considerações sobre a necessidade de 
maior aprendizado formal são impor-
tantes. “O sistema de trabalho é muito 
dinâmico. Se ficar um ano sem buscar 
conhecimento ou qualificação, você 
fica para trás”, afirmou Syllos.

quALIfICAçÃO 2

fórum reune para
palestras e debates

receu 200 vagas iniciais e formou 116 
pessoas ao final. Nossa intenção era 
transformar o projeto numa ação perene, 
mas os planos foram atrapalhados pela 
crise financeira. Com o reaquecimento 
da economia, a qualificação da mão de 
obra volta a ser prioridade”, informou o 
1º vice - diretor do Ciesp/Sorocaba, Erly 
Syllos, durante a abertura.  Nesta segunda 
edição, serão 800 os contemplados com 
essa oportunidade. As aulas começam em 
junho (6), com duas turmas de Desenho e 
Metrologia no período da manhã e duas 
no período noturno.

“Sorocaba cresce mais do que a média 
nacional, e está aí uma grande oportu-
nidade. Nós esperamos que todos sejam 
vetores desse crescimento”, afirmou o 
diretor-titular do Ciesp,  Antonio Beldi, 
lembrando que todos os formandos na tur-
ma inicial estão empregados. Luis Alberto 
Firmino, secretário das Relações do Traba-
lho de Sorocaba, destacou a importância 
da medida como ato preventivo para o 
temido “apagão de mão de obra”.

O diretor do Senai/Sorocaba, Jocilei 
Oliveira, relatou que a segunda edição do 
programa começou com uma pesquisa 

quINTEIRO, representante das empresas, ladeado pelo diretor 
do Senai (esq.) e pelos dos diretores do Ciesp

SYLLOS apresentou pesquisa sobre
demandas das empresas  por qualificação
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RÁPIDAS

O BANCO Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social vai abrir linha especial 
de financiamento para fornecedores do 
setor de petróleo. Segundo seu presidente, 
Luciano Coutinho, o programa será lança-
do em breve. “Nós temos um claro mapea-
mento de toda a cadeia. Temos trabalhado 
intensamente junto com a Petrobrás e 
outros produtores privados para identificar 
produtores brasileiros que possam se capa-
citar e também empresas estrangeiras que 
queiram vir para o Brasil”, declarou ele ao 
jornal O Estado de S.Paulo.

Segundo Coutinho, as estimativas são 
de que apenas o primeiro elo dessa cadeia 
represente investimentos de R$ 100 bilhões 
nos próximos quatro anos. E boa parte 
desse total terá de ser financiada, “pois 
apenas um terço do investimento deverá 
vir com capital próprio”.

O Ciesp tem desenvolvido um intenso 
trabalho para incentivar a formação de 
uma rede de indústrias nacionais para 

IZILDA CRISTIANE Oliveira, titular, e Eva Marius, suplente, são as representantes 
do Ciesp/Sorocaba na CME (Comissão Municipal de Emprego), nomeada em 
maio (30) pelo prefeito de Sorocaba, Vitor Lippi. Órgão colegiado de caráter 
permanente e consultivo, vinculada à Comissão Estadual de Emprego, a CME 
é composta por 18 titulares e 18 suplentes, representando os setores públi-
co, empresas e trabalhadores, e por um grupo de apoio permanente do qual 
fazem parte diversas instituições -   Sesi, Senai, Centro Tecnológico Paula Sou-

O CIESP/SOROCABA foi um dos apoia-
dores institucionais da 1ª Feira do Em-
preendedor Individual, organizada pela 
Regional do Sebrae e Sert (Secretaria de 
Relações do Trabalho) de Sorocaba em 
maio, para comemorar o Dia do Empre-
endedor, instituído na cidade. O evento, 
realizado no Cadoff em maio (29), 
teve como objetivo despertar atitudes 
empreendedoras e prestar informações 
e orientação aos interessados em abrir 
ou incrementar seus negócios. 

Durante todo o dia, mais de 1.500 
pessoas par ticiparam do evento, 
aberto com uma palestra do consultor 
Luiz Marins, que abordou as principais 
características que um empreendedor 
precisa ter. O palestrante iniciou sua fala 
contextualizando o Brasil no mundo, 
para mostrar as oportunidades que 
se abrem para empreendimentos. “É 
preciso aproveitar”, aconselhou.

Antes dele, falaram o gerente do 
escritório regional de Sorocaba, Carlos 
Alberto Freitas, que salientou a rele-
vância do encontro. Também falaram a 
vereadora  Neusa Maldonado, autora do 
projeto que motivou a criação de uma 
lei para dar suporte aos empreendedo-
res e instituiu o dia comemorativo, e o 
deputado estadual Carlos Cesar. Em 
seu pronunciamento, o secretário do 
Trabalho de Sorocaba, Luis Alberto Fir-
mino, destacou a importância daquele 
encontro. O prefeito Vitor Lippi tam-
bém falou e parabenizou os presentes 
– em sua maioria jovens – por buscar 
informações para empreender.

Ao longo do dia, os participantes 
puderam assistir palestras, participar 
de oficinas e se informar, nos quiosques 
instalados, sobre finanças, emprésti-
mos, marketing e outros temas.

Regional
presente na feira 
do Empreendedor

fornecimento aos setores de gás e petró-
leo, do qual a Petrobras é responsável por 
cerca de 70% das compras. Em Sorocaba, a 
Regional está empenhada nesse trabalho e 
fez várias reuniões sobre o assunto. A ideia 
é de que a região também possa se bene-
ficiar dos cerca de US$ 240 bilhões que 
devem ser movimentados em toda a cadeia 
produtiva, como mostrou a reportagem de 
capa da Revista do Ciesp (76). 

APOIO

EMPREgO

Nomeados novos 
integrantes da CME

za, APRH (Associação dos 
Profissionais de Recursos 
Humanos), Ciee, Serviço 
Nacional de Aprendizagem A 
Sert (Secrataria de Relações 
do Trabalho) de Sorocaba 
vai responder pela secretaria 
executiva da Comissão que 
terá à frente Milton Carlos 
Sanches e Jorge Afeich Filho, 
respectivamente presidente 
e secretário executivo.

PETROBRAS

BNDES abre linha para
fornecedores do setor de petróleo

MARINS mostra em sua palestra as 
oportunidades para empreender

INTEgRANTES do Conselho Municipal 
de Emprego após a posse

Fo
to

: Z
aq

ue
u 

B
ue

no
/A

I P
re

fe
itu

ra
 d

e 
So

ro
ca

ba

Fo
to

s:
 d

iv
ul

ga
çã

o



19REVISTA DO CIESP / Edição 77



20 REVISTA DO CIESP / Edição 77

ARTIGO

InOVAR
AGORA é LEI!

R
einventar o que já é 
conhecido e surpreen-
der com aquilo que até 
então não t inha sido 
pensado. Criar soluções 
inovadoras para facilitar 

o cotidiano. Exercer a criatividade de 
forma a elaborar algo que simplifique, 
modernize e inove algo existente ou 
não. Essas são ações que devem fa-
zer parte do dia a dia das empresas 
contemporâneas.

Ser inovador é item preponderante 
para ter destaque no mercado atual 
globalizado. É preciso entender e 
saber quais são as necessidades de 
seus clientes e sempre surpreendê-los 
com os melhores produtos e serviços e 
para isso é preciso inovar, levando-os 
soluções criativas.

Assim, hoje, a inovação é mais que 
uma prática. É uma necessidade de 
desenvolvimento e para isso é preci-
so que empresas e governo estejam 
empenhados e focados neste mesmo 
objetivo. Por parte das companhias, 
é fundamental investir numa boa 
estrutura de pesquisa e desenvolvi-
mento. É necessário investimentos em 
pessoas, valorização de profissionais 
e de trabalho em equipe.

Isso tudo sem falar no compromis-
so com o meio ambiente, ou seja, 

ser inovador e criativo, mas sempre 
pensando na sustentabilidade durante 
todo o processo de desenvolvimento, 
desde a concepção, passando pela 
produção e na aplicação final.

Para ter suporte para o crescimen-
to, as empresas também precisam 
do apoio do governo, de forma a 
proporcionar incentivos que moti-
vem mais investimentos em ciência 
e tecnologia. E nisso, o município 
pode contribuir e muito. Sorocaba, 
por exemplo, é uma cidade que tem 
crescido cada vez mais e se destaca-
do no cenário industrial brasileiro. 
Contamos com um grande pólo de 
indústrias, estamos trabalhando para 
a instalação do Parque Tecnológico, o 
que também tem atraído universida-
des com cursos específicos para suprir 
essa nova demanda.

Ou seja, é um ciclo, onde quanto 
mais se investe mais se desenvolve 
e empresas, governo e comunidade 
em geral saem ganhando. A tarefa 
da inovação é uma lição que precisa 
ser realizada conjuntamente e vai 
muito além da fórmula da criativida-
de, competência e conhecimento. É 
preciso incentivo e reconhecimento 
da potencialidade local. Está na hora 
de pararmos para inovar e investir nas 
empresas locais.
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Romeu Massonetto
Presidente Operações LuK 
VP - Planejamento
Central - Supply Chain
Management

é necessário 
investimentos 

em pessoas, 
valorização de 
profissionais e 
de trabalho em 

equipe
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A 
sede do Ciesp/Sorocaba deu 
boas-vindas em abr il a um 
grupo diferente do habitual. Foi 
lá que aconteceu, na manhã de 
uma sexta-feira (15), a cerimô-

nia de certificação dos 25 bombeiros que 
participaram do curso de atendimento a 
emergências com produtos perigosos, como 
são definidos os produtos químicos cujas ca-
racterísticas oferecem riscos ao ser humano, 
ao meio ambiente e ao patrimônio.

Fruto de uma parceria entre Ciesp e 
Corpo de Bombeiros, o evento confirmou 
a importância da sinergia entre os diver-
sos setores sociais, justamente uma das 
bandeiras que a Regional mais defende. 
“Essa parceria entre empresas, Corpo de 
Bombeiros e Ciesp representa um ganho 
muito grande para toda a sociedade, pro-
porcionando que tais entidades se unam 
com o objetivo de estruturar os meios hu-
manos e materiais para o atendimento de 
emergências dentro e fora das empresas”, 
destaca o 1º Tenente Nerval Correia Filho, 
coordenador do treinamento, que durou 
de 14 de março a 15 de abril.

Como informa o tenente, durante o 
transcorrer do curso os bombeiros tiveram 
aulas teóricas e práticas sobre esse tipo 
específico de atendimento a emergências, 
que envolve processos como a identifica-
ção do produto envolvido, o devido isola-
mento da área afetada e das adjacências, 
a aplicação de técnicas de salvamento 

EM PARCERIA COM CIESP, CORPO DE BOMBEIRO faz treinamento 
para atender ocorrências com produtos que oferecem riscos 
ao homem, ao patrimônio e ao meio ambiente

NA ETAPA FINAL do curso, foi si-
mulado um vazamento seguido de 
incêndio em uma das unidades da 
Ihara, fabricante de defensivos agrí-
colas, “acidente” que teria “ferido 
gravemente” quatro trabalhadores. 
Como conta o gerente administrati-
vo da empresa, Hoverter Alexandre 
de Souza, duas vezes por ano é feito 
esse tipo de simulação, para avaliar a 
capacitação técnica do seu corpo de 
brigadistas, a eficácia dos recursos e 
o desempenho para o atendimento 
das emergências. “Pela primeira vez 
abrimos a empresa para o Corpo 
de Bombeiros usar nossa fábrica 
para treinar o grupo de combate a 
emergências”, relata. 

Foram simuladas ações para o 
controle do incêndio, salvamento de 
vítimas e contenção do vazamento 
de produtos tóxicos. No simulado, 
a equipe de brigadistas realizou o 
salvamento de duas vítimas, encami-
nhando-as a hospitais da região com 
o auxílio da ambulância da empresa. 
As outras duas foram resgatadas 
pela equipe do Corpo de Bombei-
ros especializada em emergências 
químicas. Segundo Paulo Mendon-
ça, que também é o supervisor de 
Gestão Integrada da Ihara, a ação 
foi positiva e as vítimas socorridas 
dentro do templo planejado e todos 
os procedimentos realizados com 
rapidez e eficiência.

Prontos para o perigo

e descontaminação de vítimas, além da 
contenção de vazamentos nos diversos 
tipos de invólucros existentes e também 
no meio ambiente.

Para o coordenador do Departamento 
de Meio Ambiente do Ciesp/Sorocaba e 
Diretor Adjunto Estadual de Meio Am-
biente, Paulo Mendonça, esse é outro as-
pecto importante do treinamento, pois ele 
visa não apenas a questão da proteção à 
integridade do ser humano, mas também 
a proteção ambiental, devido à relação 
direta da temática com o vazamento de 
substâncias químicas. Além das aulas, o 
curso englobou visitas e simulações reali-
zadas em empresas do estado, incluindo a 
Iharabras, em Sorocaba (ver box).

“Com muito orgulho, concluímos esse 
curso, que aborda uma das áreas que mais 
merecem a nossa atenção. Nosso dever é 
aplicar os conhecimentos adquiridos”, con-
clui o 1º Tenente Rafael dos Santos Daher, 
que foi o orador da turma e também o aluno 
classificado em 1º lugar no curso.

Teoria
na prática

BOMBEIROS 
foram

certificados 
pelo curso de 

atendimento a 
emergências 

com produtos 
perigosos UMA DAS quatro “vítimas” sendo

atendida: tudo dentro do planejado

NA SIMULAÇÃO, bombeiros e brigadistas 
da empresa atuam juntos no socorro
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de Sá, que atua na área de segurança de 
trabalho da Siderúrgica Aliperti, vai além: 
“Tenho 30 anos de profissão. Sei que é 
difícil sofrer uma mutilação e conseguir 
superar. Todas as empresas deveriam 
levar uma palestra como esta para seus 
funcionários. Onde eu trabalho, se alguém 
passa por um acidente, incentivamos que 
ele fale aos colegas o que aconteceu para 
evitar episódios semelhantes”. 

Já o professor do CTO (Centro Tecno-
lógico Operacioinal), José Maria Fogaça, 
faz questão de parabenizar o Ciesp por 
promover uma palestra assim. “Todo 
eletricista precisa ser treinado. Hoje em 
dia, as empresas cobram o treinamento 
do funcionário. O profissional inclusive é 
classificado, não trabalha em qualquer lo-
cal, tem que ter especialização para o local 
indicado. E o depoimento de Peralta faz 
com que as pessoas tenham consciência da 
necessidade disto. É um alerta. As pessoas 
precisam ter percepção do risco.”

O 
auditório do Ciesp/Sorocaba 
está lotado para mais uma 
palestra organizada pelo De-
par tamento de Segurança e 
Medicina do Trabalho. Ruy 

Jaegger Jr, seu coordenador, mostra-se 
satisfeito: “Segurança do trabalho é en-
genharia humana. O número de pessoas 
presentes indica que é um assunto impor-
tante. Geralmente trazemos aqui técnicos 
para falar. Hoje, temos o depoimento de 
uma pessoa que sofreu um grave acidente 
de trabalho e teve que encontrar uma 
maneira de superação”. 

Esta é a 325ª palestra que Flávio Peralta 
faz desde que perdeu os braços num aci-
dente de trabalho, em 1997. Eletricista, foi 
escalado para consertar um transforma-
dor em uma fazenda, na região de Londri-
na (PR). Ele não seguiu os procedimentos 
de segurança, deixou de conferir se todas 
as chaves de tensão estavam desligadas e 
recebeu uma carga de 13 mil e 800 voltz. 
“Há 13 anos era diferente, não existia tanto 
esta preocupação. Não fiz nenhum curso, 
aprendi minha profissão na prática com 

meu pai”, relembra. 
Peralta teve que 

amputar os bra-
ços, passou por 
15 cirurgias e há 
11 anos recebeu 
sua primeira pró-

tese. “Não 

Atenção sempre
FLÁVIO PERALTA
SOFREU GRAVE ACIDENTE 
DE TRABALHO e agora 
conta sua história para 
chamar a atenção sobre 
importância de seguir 
normas de proteção

sofri sozinho, meus pais sofreram muito 
também. Eu tinha 29 anos e parecia desti-
nado a terminar minha vida ali. O choque 
também atrofiou meu corpo. Foram dois 
anos de fisioterapia”. Em Sorocaba ele 
conseguiu as próteses que lhe permiti-
ram uma vida com maior mobilidade e 
independência. Hoje, Peralta folheia um 
livro, escova os dentes, muda canal de 
tv. E mais importante do que tudo: pode 
abraçar seu filho.

DE LÁ PARA CÁ, Peralta escreveu um livro, 
montou um site, casou e vive dando pa-
lestras para conscientizar os trabalhadores 
de que é preciso atender as normas de se-
gurança, sempre. “As pessoas costumam 
contar suas vitórias. Eu conto a derrota.” 

Para os presentes, foi uma lição e tanto! 
Funcionário da área de segurança de tra-
balho da Arthur Klink, Salvador Fernando 
Godoi resume bem o aprendizado. “Uma 
palestra como esta traz para nós experi-
ências novas, é um alerta”.  Paulo Batista 

AUDITÓRIO lotado para mais uma palestra sobre segurança no trabalho
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PERALTA (ESQ.) 15 cirurgias e amputou os 
braços. Acima, JAEGGER (ESQ.) satisfeito 
com a palestra e GODOI: “é um alerta”

FOGAÇA (ESQ.) todo eletrecista precisa ser 
treinado. Ao lado, BATISTA DE SÁ sabe que é 
difícil sofrer mutilação e superar
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EM AÇÃO
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A REnOVAÇÃO do acordo que o Ciesp e a 
ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) mantêm desde 2005 vai facilitar 
ainda mais a obtenção de normas técnicas 
como NBR, Iso, Mercosul e IEC, entre 
outras: agora é possível adquirí-las direta-
mente da ABNT, via internet. “O sistema 
anterior implicava em preenchimento de 
formulários, aguardar a entrega do docu-
mento via malote, etc. Pela nova sistemá-
tica, as solicitações são feitas diretamente 
no site da ABNT. O interessado, depois 
de recolher a taxa correspondente, pode 
imprimir a norma ou solicitá-la via remessa 
postal. E tem ainda a vantagem de poder 

Acordo com ABnT facilita
obtenção de normas técnicas

TECnOLOGIA

Bagdad Café foi o filme escolhido para 
a sessão do Cine Pipoca, organizada pelo 
NJE (Núcleo de Jovens Empreendedores), 
realizada em abril (7). Personagens fortes, 
bem construídos, que mudam suas vidas no 
momento em que passam a agir de maneira 
diferente, transmitiram a mensagem sobre 
a importância e a revolução que uma nova 
atitude pode provocar. 

“O NJE desenvolve jovens lideranças, 
pessoas com perfil empreendedor de 

nJE

qualquer idade. O Brasil passa por um 
momento positivo e é o momento para 
Sorocaba desenvolver profissionais mais 
bem preparados. E ser empreendedor é 
uma questão de atitude” disse o coor-
denador do NJE, Rodrigo Figueiredo, a 
um auditório lotado, com cerca de 100 
espectadores na platéia.

O presidente da SBDE (Sociedade Brasi-
leira de Desenvolvimento Empreendedor), 
Mauro Lopes,  explicou que aquela era uma 
degustação do curso A+E, que será minis-
trado na sede do Ciesp Sorocaba.“O filme 
leva a pensar, leva à reflexão. Porque Cine 
Pipoca? Porque a pipoca é o milho que se 

transforma por dentro”, resume. 
Durante a sessão houve uma dinâmica 

com base no enredo do filme. Os partici-
pantes foram divididos em grupos, cada 
um deles listando a personalidade de um 
dos personagens. E os grupos mudavam 
de personagens e acrescentavam ou 
excluíam qualificações. Características e 
qualidades que, ao final do filme, haviam 
se transformado pela mudança de atitude 
dos atores. 

Assim, de maneira lúdica, os partici-
pantes saíram com a certeza do poder 
de mudança que cada um tem e que faz 
a diferença na vida, na família, entre ami-
gos e, claro, dentro de seus ambientes de 
trabalho.”Nós somos agentes das nossas 
vidas. Uma atitude muda o ambiente”, 
sentencia Lopes. 

O curso A+E começa dia 7 de julho. As ins-
crições já estão abertas. São 40 vagas. Mais 
informações pelo telefone 15 4009.2900 
ou cursos@ciespsorocaba.com.br.

fazer uma pesquisa detalhada para saber 
o tipo de norma que lhe interessa”, explica 
Romeu Grandinetti, do Departamento de 
Tecnologia do Ciesp. 

Nos sites da sede e de todas as regionais 
foi disponibilizado um banner, através do 
qual o usuário entra diretamente no catá-
logo da associação e pesquisa o assunto de 
seu interesse, por palavra chave. “Nosso 
interesse é que as empresas se sensibilizem 
para a importância das normas. Porque 
qualquer organização precisa ter regras e 
normas e a ABNT é a única responsável por 
organizar o sistema normativo nacional”, 
detalha Grandinetti.

O serviço está disponível não apenas aos 
associados, mas a todos os interessados. 
Basta entrar no site do Ciesp/Sorocaba 
(www.ciespsorocaba.com.br) e clicar no 
banner correspondente.

Importância de tomar
atitudes é tema do Cine Pipoca

nO CInE PIPOCA, Lopes usa dinâmica
para envolver a plateia a partir do filme 
Bagdá Café
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DELOSSO enfatiza
presença  do Ciesp
na Região

A DIVuLGAÇÃO, nos municípios que 
compõem a Regional, do projeto 
Derrubando paredes, construindo 
museus, desenvolvido pela prefeitu-
ra de Votorantim, é uma das ações 
programadas pelo Depar tamento 
Cultural para este ano. O secretário 
da Cultura de Vototantim, Cleiton 
Leme, esteve na sede da Regional em 
abril (28), participando da reunião 
de planejamento do Departamento, 
para solicitar esse apoio. Segundo 
ele, o foco é a memória da cidade, 

CuLTuRAL

novas ações para aproximar
empresas e agentes culturais 

TAMBÉM MARCARAM PRESEnÇA no evento a coordenadora do 
departamento cultural Silvia Stecca, representando o Museu de 
Arte Contemporânea de Sorocaba (MACS), além de Werinton
Kermes, diretor da Associação Cultural de Votorantim e 
presidente da Comissão de Desenvolvimento Cultural (CDC) de 
Sorocaba. A Secretaria da Cultura de Sorocaba esteve
representada por José Gagliardi Júnior. Estiveram presentes 
ainda Júlio César de Souza Martins, diretor do SESI Sorocaba; 
Débora Bergamini, coordenadora de patrimônio cultural da 
Secretaria da Cultura de Votorantim, e Edna Araújo, chefe de 
gestão de programas culturais, também de Votorantim

que está diretamente ligada à indústria. “A partir de relatos de 
moradores, estão sendo produzidos documentos audiovisuais 
que retratam e compilam facetas da história que não estão nos 
livros”, informou. Membro do Departamento Cultural, José 
Maurício Dellosso, também presente à reunião, disse que esse 
apoio é importante na difusão do projeto, “pois o Ciesp não é 
apenas local, mas regional”.

Conforme uma das coordenadoras do Departamento, 
Suzi Berbel, além desse trabalho, a proposta é continuar a 
aproximação entre empresas e agentes culturais, iniciado ano 
passado com um curso de capacitação para elaboração de 
projetos culturais incentivados, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Cultura de Sorocaba. “O próximo passo é incen-

LEME (esq.) esteve na sede da Regional
para apresentar projeto.  BERBEL diz que
Departamento que continuar aproximação
entre cultura e empresa

tivar o empresariado. Nesse sentido, estamos organizando uma palestra com o gestor 
do Café Filosófico, atividade cultural promovida pela CPFL, para mostrar ao empresário 
as vantagens de patrocinar projetos culturais”, assegura. 

Está prevista ainda a realização de uma rodada de negócios voltada a projetos culturais.

A COnVITE da Diretoria Regional, o 
arquiteto Marcelo Sodré esteve na reu-
nião de conselheiros, realizada em abril, 
para apresentar o projeto de reforma da 
sede e ouvir sugestões dos associados. 
Segundo explicou, a preocupação foi 
não descaracterizar o prédio e sim 
compor com as características atuais, 
a um custo exequível: “É uma interven-
ção pequena, aproveitando melhor os 
espaços livres existentes e buscando 
o necessário equilíbrio orçamentário 
para o projeto ser viável”.

A primeira modificação será no aces-
so à sede, que passará a ser feito pela 
rua lateral. “Haverá melhor circulação 
de veículos, o estacionamento será 
organizado e terá capacidade para 
cem veículos”. Ainda como resultado 
dessa fase, os associados terão cinco 
pontos para reunião, com capacidade 
para 30 pessoas e uma nova sala para 
reuniões da diretoria. São espaços que 
poderão inclusive ser locados para 
eventos, contribuindo com a receita 
da Regional. Na segunda etapa,  será 
construído um auditório com capaci-
dade para 250 pessoas.

Como observou o diretor-titular do Ciesp/Sorocaba, Antonio 
Beldi, serão investidos entre R$ 400 mil e R$ 500 mil nessa 
primeira fase de obras. “Também institucionalmente precisa-
mos colocar em prática o raciocínio empresarial de realizar o 
que é factível, de acordo com os recursos”. Com a reforma, 
mais espaços para locação serão abertos, o que ajudará a in-
crementar a receita do Ciesp/Sorocaba, que sobrevive apenas 
das mensalidades dos associados. Por isso a busca de parceria 
é importante. Como lembrou Beldi, essa filosofia está presente 
no projeto de reforma da sede. A avenida aberta lateralmente, 
que resultará em um acesso mais seguro à sede, foi fruto de 
uma doação da iniciativa privada. E a nova entrada será possível 
graças à iniciativa da Prefeitura.

REFORMA 

Arquiteto
apresenta projeto 
aos associados
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O CIESP realizou em abril (11) eleições para renovar suas diretorias 
em todo o Estado de São Paulo. O presidente Paulo Skaf foi reeleito 
para o comando estadual até 2015 e também foram eleitas as novas 
diretorias Executiva, Plenária e Conselho Fiscal. Na Regional/Soroca-
ba, a atual diretoria foi reeleita para o mandato que vai até 2015.  

Em sintonia com a sede, ela vai trabalhar pelo que se definiu 
como os dois pilares desta nova gestão: estimular a inovação e 
definir um planejamento estratégico até 2020. 

“Sem investir em inovação, ciência e tecnologia, a indústria brasilei-
ra vai perder competitividade”, segundo o 1º vice-diretor Erly Syllos. 
A meta, portanto, é trabalhar para estimular pequenas, médias e 
grandes empresas em projetos de inovação e pesquisa como forma 
de aumentar a competitividade do produto nacional. E a elaboração 
de um planejamento estratégico visa definir ações de curto, médio 
e longo prazos para questões regionais. “É o pensar globalmente e 
agir localmente”, diz ele.

DuRAnTE A PLEnáRIA de abril, o diretor - titular da Regional/
Sorocaba, Antonio Roberto Beldi, anunciou a disposição da 
Diretoria de criar um departamento voltado para a micro e 
pequena empresa. “Precisamos ser competitivos regionalmente 
e para isso é preciso que nos organizemos, temos que dividir res-
ponsabilidades. Assim é o associativismo”, disse ele na ocasião. 
Um mês depois, a Regional reuniu os associados para anunciar 
a criação do DEMPI (Departamento da Micro e Pequena In-
dústria) e anunciar seus integrantes. Foram convidados para 
integrá-lo representantes das empresas Cervejaria Burgman, 
Engecall - Engenharia, Projetos e Calderaria; FEP Usinagem; 
Hencel Indústria e  Artefatos de Plásticos; Papely Indústria e 
Comércio de Artefatos de Papel;  Press Office Comunicação e 
SAT - Sistemas de Automação e Tecnologia. Os conselheiros do 
DEMPI  são: Carlos Alberto de Freitas, gerente do Escritório 
Regional de Sorocaba do Sebrae/SP; Mariano Amadio, presi-
dente do Sindicato dos Contabilistas de Sorocaba e Alexandre 
Ogusuku, presidente da OAB Sorocaba.

“Hoje, uma parcela de 90% das empresas que compõem o 
nosso quadro de associados se enquadra como micro ou pe-
quena. Na verdade, são essas as empresas que tocam o nosso 
País, e elas precisam muito de apoio. Então, a incumbência 
desse departamento é muito importante”, afirma o presidente 
do conselho do Ciesp Sorocaba, Nelson Cancellara. Para o 
secretário de Desenvolvimento Econômico de Sorocaba e 
2º vice-diretor do Ciesp/Sorocaba, Mario Tanigawa, a criação 
do novo departamento é mais um passo rumo ao desenvol-
vimento regional.

Identificar os principais entraves para o crescimento e so-
brevivência das empresas, bem como desenvolver ações que 
aumentem a competitividade desses setores, são objetivos 
do novo departamento. Para tanto, deverão ser estabelecidas 
parcerias e desenvolvidos programas, projetos e serviços em 
defesa desses setores. A capacitação em gestão empresarial, 
acompanhamento de legislação e apoio na participação de 
eventos que fomentem negócios, como as Rodadas de Negó-
cios, também serão o foco.

Objetivo é dar mais
competitividade para
micro e pequenas

DEMPI

InTEGRAnTES DO DEMPI, após a posse. (Da esq. para dir.) Mariano Amadio,
Renata Caus(Fep usinagem), Mario Tanigawa, nelson Cancellara, Antonio Roberto Beldi, 
Valdir Paezani (Engecall), Henrique Athayde Sobrinho (Hencel), Alcebíades Alvarenga da 
Silva (Papely), Carla Acquaviva (Press Office) Ariovaldo Leite Junior (SAT),
Edite Bazzo (Burgman) e Alexandre Ogusuku

ELEIÇÃO

Metas são inovação
e planejamento

No dia da realização do pleito, cerca de 
uma centena de associados compareceu à 
sede para manifestar apoio à atual diretoria 
e votar. O supervisor de suprimentos João 
Moreno, representando a Shardek, e o dire-
tor comercial Nelson Otaviani, pela Longa, 
ambas de Porto Feliz, vieram a Sorocaba 
para votar pela primeira vez em uma eleição 
do Ciesp, já que a base até o ano passado 
era Indaiatuba. “Temos muito mais a ver com 
Sorocaba”, disse Otaviani. “   

O diretor presidente da Sorodiesel, uma das 
mais antigas associadas, Francisco Carnelós, 
disse que a participação é fundamental para 
o fortalecimento de entidades como o Ciesp. 
João Reche, representante da Prestec, foi 
taxativo: “É importante apoiar quem está 
fazendo um bom trabalho”. 

MESáRIOS recebem votos dos associados, como Carnelós, 
representando Sorodiesel: “Participar é importante”
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O 
Dia da Indústria é sempre 
um momento de ref lexão. 
É quando olhamos para a 
frente e vislumbramos no-
vos desafios no horizonte. 
É quando nos damos conta 

da grandiosidade de nossa tarefa. Afinal, 
estamos ajudando a construir um novo 
Brasil”. Com essas palavras, o presidente 
da Fiesp/Ciesp, Sesi e Senai, Paulo Skaf, 
abriu sua mensagem, transmitida a todas as 
diretorias regionais, em comemoração ao 
25 de maio, data instituída em homenagem 
a Roberto Simonsen (ler Box).

Ele destacou que a participação de todos 
os setores produtivos é imprescindível para 
um País em desenvolvimento, salientando a 
importância de uma indústria forte, capaz 
de gerar emprego, renda e riqueza para 
o conjunto da sociedade. “E é isso o que 
estamos fazendo”. E, depois de destacar 
esta consciência da participação de todos, 
salientou: “Quero agradecer a todos pela 
dedicação e lealdade aos compromissos 
da indústria. Somos todos operários na 
construção desse novo Brasil”. Concluindo, 
foi enfático: “Não permitiremos que a in-
dústria se afaste de sua vocação de liderar 
o crescimento,  gerando oportunidade a 
todos os setores da economia. E sei que 
posso contar com vocês neste importante 
momento da indústria”.

Sua fala veio acompanhada de uma ex-
tensa programação, desenvolvida em todas 
as 43 diretorias regionais, com com pales-
tras, fóruns, rodadas de negócios, entre ou-
tras atividades. Na sede, em São Paulo, foi 
realizado um evento inédito: a realização 
do seminário Brasil do Diálogo, da Produção 
e do Emprego que reuniu, pela primeira 
vez, trabalhadores, empresários,ministros, 
economistas para discutir propostas para 
o crescimento econômico do País.

Em Sorocaba, a programação iniciou-se 
com a instalação do DEMPI (ler Em Ação), 
dia 24, e foi concluída com uma palestra 
para apresentar o trabalho da Regional ao 
empresariado de Porto Feliz (dia 31), cida-
de recentemente incluída à base territorial 
do Ciesp/Sorocaba. Ao longo da semana 
comemorativa, houve a aula inaugural do 
Programa Educação para o Trabalho (ler 
em Rápidas), anúncio de convênio com 
a Nossa Caixa Desenvolvimento para 
facilitar crédito aos associados (ver pág. 
50), palestras sobre direito concorrencial e 
incentivo cultural, programa de controle 
médico da saúde e o lançamento da Cam-
panha do Cobertor do Núcleo de Jovens 
Empreendedores. A Semana da Indústria 
foi realizada pelo Ciesp/Sorocaba, por 
meio de seus departamentos, apoio do 
NJE Sorocaba e patrocínio da TOTVS 
Interior Paulista.

CAPA / DIA DA INDÚSTRIA

Semana para comemorar

“ Data homenageia 
Roberto Simonsen
O DIA DA INDÚSTRIA foi instituído 
em 25 de maio como forma de 
homenagear o engenheiro, industrial, 
administrador e historiador Roberto 
Cochrane Simonsen. Ele nasceu em 
fevereiro de 1889, em Santos, e fale-
ceu nessa data, em 1948, no salão 
nobre da Academia Brasileira de Le-
tras, da qual era membro. Simonsen 
saudava o primeiro-ministro belga, 
Paul van Zeeland, em visita oficial 
ao Brasil, quando teve um infarte. 
Um dos fundadores da CNI (Con-
federação Nacional da Indústria) e 
vice-presidente na primeira diretoria 
do Ciesp, Simonsen também foi um 
dos criadores da Escola de Socio-

HOmENAgEm AO 25 DE mAIO,  fOI mARCADA 
POR umA SEmANA COm PAlESTRAS, EVENTOS E DEbATES quE REAfIRmARAm 
ImPORTâNCIA DA INDÚSTRIA PARA A ECONOmIA DO PAíS E DA REgIãO

logia e Política. 
Ao falecer, era 
presidente da 
Fiesp. A efeméride 
foi instituída em 
1957 pelo presi-
dente Juscelino 
Kubitschek.
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SKAf: Temos de 
ter uma estratégia 
para o que nós 
queremos para o 
brasil

Semana para comemorar

Em INICIATIVA inédita, capitaneada pela 
Fiesp/Ciesp, empresários, sindicalistas, 
economistas e representantes do governo 
estiveram reunidos no seminário Brasil 
do Diálogo, da Produção e do Emprego. A 
Regional/Sorocaba foi representada por 
uma comitiva formada por oito empresas. 
O risco de desindustrialização do País foi 
o centro dos debates.

Segundo o presidente da Fiesp /Ciesp, 
Paulo Skaf, a queda na participação da in-
dústria de transformação no PIB brasileiro 
deve preocupar a todos, pois cada emprego 
gerado nesse setor gera outras quatro vagas 
em outros setores. “Há uma necessidade 
muito grande de estarmos juntos neste 
importante momento, porque a grande 
indústria brasileira corre riscos. As moedas 
estrangeiras desvalorizadas estão roubando 
nossa competitividade e as importações rou-
bando nossos empregos”, enfatizou ele.

O ministro do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior, Fernando 
Pimentel, disse que, diante do processo 
de desindustrialização, faz-se necessário 
tomar algumas medidas com efeito a 

curto prazo, a começar por uma defesa 
comercial ativa e inteligente, a redução de 
encargos e tributos e o financiamento e 
apoio à inovação. Já o ministro de Ciência 
e Tecnologia, Aloizio Mercadante mostrou 
que em 2010 o País teve superávit de US$ 
20 bilhões, basicamente da exportação 
de commodities. Porém, contentar-se com 
esse valor é um risco. “O grande desafio é 
transformar ciência, tecnologia e inovação 
num eixo estruturante para o desenvolvi-
mento”, afirmou.

E a China é outro grande desafio, 
como lembrou Skaf. “Temos de ter uma 
estratégia para o que nós queremos para 
o Brasil. Os chineses têm sua estratégia e 
nos encaixam dentro dela; eles compram 
nossos minérios e nossa soja e nos vendem 
manufaturas, eles impõem regras aos nossos 
investimentos, eles vêm ao Brasil interes-
sados em investir em áreas estratégicas 
brasileiras. Eles sabem bem o que querem. 
E nós temos que fazer o mesmo”.

Ao final do evento, foi entregue ao 
vice-presidente da República, Michel Te-
mer, o documento intitulado Acordo pela 

Regional presente em seminário
que debate desindustrialização
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produção e emprego, propondo mudan-
ças para refrear a desindustrialização, 
mantendo assim a produção industrial e 
o emprego no Brasil.

Kelly Luciane Vieira, representando a 
Engecall, uma das empresas da regional 
de Sorocaba que compareceu ao evento, 
espera que se chegue a um consenso po-
sitivo em relação ao aumento de incentivos 
à indústria nacional.  Para o presidente do 
Sindicato dos Contabilistas de Sorocaba, 
Mariano Amadio, foi possível notar, 
durante o evento, que tanto a força de 
trabalho como os detentores do capital 
estão sentindo um problema pela frente. 
“Minha opinião como contabilista é de 
que o governo deveria estar muito mais 
preocupado com toda esta situação, prin-
cipalmente com relação à inserção chinesa 
em nosso mercado”, afirmou.

Participaram da comitiva do 
Ciesp Sorocaba representantes 
de oito empresas associadas 
da região: BB Transporte e 
Turismo, Engecall Engenharia 
Projetos e Calderaria, GRH 
Grupo de Recursos Humanos 
de Sorocaba, Metso Brasil, 
Cervejaria Burgman, Papely 
Ind. e Com. Artefatos de Papel, 
Press Office Comunicação In-
tegrada e Sorometal Estruturas 
Metálicas, além do Sindicato 
dos Contabilistas e do
Senai/Sorocaba.

um TEmA que deve ganhar 
importância num futuro pró-
ximo foi o assunto de uma das 
palestras realizadas durante 
a Semana da Indústria pela 
Regional/Sorocaba: o direito 
concorrencial. “Se o Brasil 
crescer 5% ao ano, em cinco 
anos será derramado na eco-
nomia um valor equivalente 
ao PIB da Argentina. Um cres-
cimento desse porte envolve 

já há motivo suficiente para regulação”, 
explica Campilongo.

  No caso de associações empresariais, 
qualquer troca de informações estratégi-
cas pode caracterizar uma infração con-
correncial. “E a multa pode ser aplicada 
não só à pessoa jurídica, mas também 
à pessoa física de empresários, contado-
res, auditores e outros envolvidos numa 
conduta inapropriada. Por enquanto, 
essas multas são muito pequenas e têm 
uma função mais educativa, porém 
80% dos casos de investigação acerca 
de condutas inadequadas partem de as-
sociações empresariais”, alerta ele. Para 
as pessoas jurídicas, contudo, as multas 
previstas pela lei, que são aplicadas pelo 
CADE (Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica), podem chegar a 30% 
do faturamento de uma empresa.

mercado em expansão faz crescer
demanda por Direito Concorrencial

do faturamento de uma empresa.

desafios para todas as áreas e, nesse 
contexto, o direito concorrencial tende 
a se expandir”, afirmou o palestrante 
Celso Campilongo, doutor pela USP e 
pós-doutor pela Universita degli Studi 
di Lecce, na Itália, além de professor 
e especialista na área de direito da 
concorrência. O encontro foi iniciativa 
do Departamento Jurídico.

Regulamentada pela Lei nº 8884/94, 
a defesa da concorrência é uma área 
que, segundo o palestrante, conta com 
cerca de 200 advogados especializados 
no Brasil, número irrisório se comparado 
a países como os Estados Unidos, por 
exemplo. Campilongo enfatiza que, 
ao contrário do que alguns pensam, a 
lei tutela a liberdade de concorrência, 
de forma a proteger não um ou outro 
concorrente individual, mas o mercado 
como um todo. Para isso, há dois meca-
nismos principais que a fundamentam 
a lei: o controle de concentrações eco-
nômicas e condutas, controle esse que 
tem como objetivo detectar e impedir 
comportamentos e atitudes que “te-
nham por objeto, ou possam ter como 
efeito, impedir, limitar ou distorcer a 
concorrência no campo econômico”, 
conforme define o Manual de Práticas 
Concorrenciais, editado e publicado 
pelo Ciesp e pela Fiesp (Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo). 
“Desde que a conduta de um concor-
rente tenha o potencial de prejudicar o 
mercado, ainda que não haja intenção, 

CAmPIlONgO
enfatiza que a lei
tutela a liberdade
de concorrência e 
protege o mercado
como um todo

mESA composta por diretores do Ciesp/Sorocaba 
e palestrante

>

CAPA / DIA DA INDÚSTRIA

COmITIVA do Ciesp/Sorocaba
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lIPPI confirma 400 postos de arrecadação
para a Campanha do Agasalho
              

DENTRO DO ciclo de comemorações 
pelo 25 de maio, o Departamento de 
Medicina e Segurança do Trabalho 
convidou a médica Regina Caramuru 
Moreno, coordenadora da Trabt, em-
presa especializada nessa área, para 
falar sobre a importância da medicina 
do trabalho e das normas que regem 
a questão. Em palestra realizada na 
sede da entidade (dia 30), ela lembrou 
que o papel do médico do trabalho 
na empresa é preventivo, não as-
sistencial. E que essa, como toda 
especialidade médica, exige preparo 
dos profissionais que atuam.

“O médico precisa de conhecimen-
tos técnicos para exercer a atividade”. 
Segundo Moreno, além de conhecer 
as normas que regulamentam o 
assunto, o profissional tem que 
entender todas as conexões que a 
especialidade exige –ministérios 
da Previdência, Saúde e Trabalho, 
empresas, sindicatos. “E precisa ver 
o aspecto social também”.

A coordenadora da Trabt disse, 
ainda, que o PCMSO (Programa de 
Controle Médico e Saúde Ocupacio-
nal) ganhou força a partir de 1994, e 
que desde então o papel do médico 
na empresa tem ganho cada vez mais 
importância. “Ele tem que estar in-
serido no ambiente de trabalho para 
poder ter a mesma visão de todas as 
partes desse processo”.

DuRANTE a semana comemorativa ao Dia 
da Indústria, a presidente do Fundo Social 
de Solidariedade de Sorocaba, Denise 
Lippi, esteve na sede da Regional para 
lançar a Campanha do Cobertor 2011 
no âmbito empresarial.  “Mais uma vez 
estamos juntos”, disse ela na abertura do 
encontro, realizado em maio (30), depois 
de agradecer ao Ciesp pela parceria, que 
abriu as portas da indústria para o Fundo. 
“Neste ano, esperamos conseguir 270 mil 
peças de roupa. E estamos com 400 postos 
de arrecadação”, afirmou, relembrando 
que uma semana antes, em ação conjunta 
com o Tiro de Guerra, em apenas três horas 
foram arrecadadas 22 mil peças. “Portan-
to, acredito que vamos conseguir”.

A presidente do Fundo e primeira-dama 
de Sorocaba foi recepcionada pelo diretor-
titular Antonio Beldi e pelo coordenador do 
NJE (Núcleo de Jovens Empreendedores), 
departamento responsável pela campanha 
do Ciesp, Rodrigo Figueiredo.  Depois de 
falar da importância da parceria, o diretor-
titular lembrou que aquele encontro fazia 
parte das comemorações pelo Dia da In-
dústria e ressaltou a força do setor não só 
para a economia, mas também para essas 
ações: “Quem defende a indústria defende 
o Brasil”, enfatizou.

Reforçando esse posicionamento, Figuei-

redo destacou que o empreendedorismo 
só é possível quando há desenvolvimento 
social, por  isso é importante atuar em 
campanhas como essa.“É o terceiro ano 
em que nos engajamos nessa ação. O come-
ço foi modesto, conseguimos 300 coberto-
res. Ano passado, foram mil. A meta, para 
este ano, é ainda mais ousada – queremos 
arrecadar 1.500 cobertores”. 

Segundo o coordenador do NJE, existem 
três maneiras de fazer doações: “Além do 
cobertor em si, para o que temos postos de 
arrecadação até aqui no Ciesp, será possí-
vel comprar peças diretamente da fabri-
cante ou fazer a doação em dinheiro para 
que as compremos”. A Fibratex, associada 
do Ciesp e fabricante, vai fornecer a preço 
de custo – cada cobertor deve sair por R$ 
9,50. “E no Happy Business, programado 
para 7 de julho, tudo o que for arrecadado 
será revertido para a campanha”.

Mais do que a doação em si, a atuação 
do Ciesp vai ao encontro da filosofia de 
fazer de Sorocaba uma cidade cada vez 
mais solidária, por isso essa campanha é 
importante para a conscientização sobre 
a importância de se olhar para quem 
precisa: “Nesse sentido, eu digo sempre 
que o Ciesp é a ponte do bem entre o 
Fundo e as empresas”, disse a presidente 
do Fundo Social.

Campanha do Cobertor
espera novo recorde

Palestra mostra 
importância
da medicina do 
trabalho

mORENO: profissional precisa ver o 
aspecto social também

fIguEIREDO ressaltou a força da indústria 
para essas ações sociais
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Em mAIS um evento da 
Semana da Indústria, o De-
partamento Cultural da Re-
gional/Sorocaba promoveu 
em maio (27) palestra com 
representantes da CPFL, 
uma das que mais investe 
em promoções culturais 
no estado. E o desenvol-
vimento de ações que in-
centivem a disseminação 
de conhecimento deve ser 
uma preocupação de todas 
as empresas, independen-

ações neste sentido, precisa também 
contar com profissionais habilitados”, 
como observa Moraes. 

O programa foi criado em 2003, e 
tem realizado diversas atividades na 
área de atuação da CPFL Energia - 
Sorocaba, Campinas, Bauru, Caxias 
do Sul, Santos, São Paulo, e Ribeirão 
Preto – todas gratuitas: debates, sa-
raus, exposições, exibição de filmes e 
performances teatrais. Moraes acredi-
ta que “esta é uma iniciativa que prima 
pela multiplicidade, o diálogo e a dife-
rença e, desta maneira, busca cruzar 
as fronteiras dos públicos e das visões 
de mundo para refletir e reinventar os 
conceitos contemporâneos”. 

Sociólogo formado pela USP e Mes-
tre em Comunicação e Semiótica 
pela PUC São Paulo, Mário Mazzili, 
gerencia há três anos a CPFL Cultura. 
Ele conta que a missão da empresa 
é disseminar informações do mundo 

CPfl Cultural compartilha
experiência com associados

ENCERRANDO as comemorações da Se-
mana da Indústria, a Diretoria Regional 
promoveu um encontro com empresários 
em Porto Feliz, durante o qual foi apresen-
tada uma palestra sobre linhas de crédito 
do BNDES. O evento aconteceu no Senai 
(dia 31) e, ao final, o prefeito da cidade, 
Cláudio Maffei, entregou uma placa de 
agradecimento à Diretoria Regional pelo 
trabalho que ela vem realizando. “Desde 
o início, ela nos tratou como gente grande, 
mesmo sendo caçula na entidade”, disse. 

Na abertura, o diretor-titular Antonio 
Beldi ressaltou o apoio recebido dos em-
presários locais. “Temos uma política de 
regionalização e defendemos ser esta uma 
região de prosperidade. Sorocaba cresceu 
acima da média nacional. Queremos distri-
buir o progresso para a região. O Parque 
Tecnológico não é de Sorocaba; ele está 
em Sorocaba. Nosso trabalho é suprapar-
tidário, tanto que temos o apoio do setor 
público, seja qual for o partido ao qual ele 
pertença. Esta soma de interesses comuns 
é que fará com que nossa região cresça”, 
disse. E realçou que uma das prioridades 
do Ciesp é a educação. “É nossa orientação 
e do presidente Paulo Skaf, junto com Sesi 
e Senai, de nos unirmos aos empresários e 
prefeituras para garantir mão de obra qua-
lificada para o crescimento da região”

Em seguida, o secretário de Desenvol-
vimento de Sorocaba, 2º vice-diretor do 
Ciesp/Sorocaba, Mário Tanigawa, agra-
deceu a oportunidade de estar ali e disse 
que pretende retornar quantas vezes forem 
necessárias para esse diálogo. “A competi-
ção é acirrada e temos que inovar. Essa é a 
meta principal da gestão 2011/2015, para 
que a indústria brasileira não seja engolida 
pela importação”. 

O 1º vice-diretor, Erly Syllos, afirmou ser 
surpreendente a participação dos empre-
sários e do poder público de Porto Feliz 
no Ciesp/Sorocaba. E também destacou a 
importância da qualificação de mão de obra, 

te de seu porte, diz o 1º vice-diretor 
do Ciesp Sorocaba, Erly Syllos, que 
abriu o encontro. Segundo ele, pou-
cas regionais têm um Departamento 
Cultural com ações tão fortes como o 
de Sorocaba. “As empresas da região 
fazem suas ações separadamente e no 
espaço do Ciesp podemos somar todas 
as experiências”.

O gerente de contas do poder público 
da CPFL, Alexandre Hugo de Moraes, e 
o gerente da CPFL Cultural, Mario Ma-
zzilli, relataram a história da criação 
deste setor na empresa, que tem mais 
de cinco mil funcionários e é líder em 
venda de energia, detendo hoje 20% 
do setor. Seu capital é 100% nacional 
e seu maior acionista é a Camargo Cor-
rea. A opção da empresa foi fomentar 
conhecimento através de eventos. Para 
tanto criou a CPFL Cultura e trouxe 
do mercado profissionais experientes 
pois, “não basta a empresa querer fazer 

contemporâneo, estimulando o 
diálogo entre os diferentes e preser-
vando a diversidade cultural. “Cada 
empresa precisa pensar o que ela 
é, e daí criar um programa cultural 
alinhado com ela”, diz Mazzilli. Os 
eventos culturais são financiados 
quase que na totalidade por leis de 
incentivos. E o fortalecimento da 
marca é a principal contribuição 
deste programa para a empresa. 
“A CPFL passou a ter visibilidade 
em todo o país”, diz ele.

Semana termina 
com palestra
sobre bNDES em
Porto feliz

mORAES E mAZZIllI, da CPfl, apresentaram 
palestra sobre investimento em cultura

AuDITÓRIO  do Ciesp recebe platéia
interessada em saber sobre incentivos



36 REVISTA DO CIESP / Edição 77

CAPA / DIA DA INDÚSTRIA

NElSON OTAVIANI,
da Longa, empresa do setor de logística, 
há 11 anos em Porto Feliz, diz ter ficado 
satisfeito com, a presença da diretoria do 
Ciesp e entusiasmado com o encontro: 
“Este tipo de evento precisa ser freqüen-
te. Foi um marco inicial importante.”

JOãO mORENO, 
da Metalúrgica Schadek, indústria que 
está na cidade em 1983, acredita que 
este tipo de encontro fortalece ainda 
mais as pequenas e médias empresas
“A cada 4 meses, no máximo, precisa-
mos realizar reuniões com o Ciesp aqui 
em Porto Feliz” 

crédito do BNDES, e falou sobre todos os 
serviços que a Regional presta aos seus 
associados – um deles é orientar e dar 
suporte para os interessados em obter 
financiamento do banco de fomento.

lembrando que naquele Senai, onde a reunião 
acontecia, todos os 40 formados na primeira 
turma de mecânica já estavam trabalhando. 

O diretor do Senai de Itu, Helvécio Si-
queira, explicou que, para atender a todas 
as necessidades, em Porto Feliz as turmas 
estão sendo criadas para os três períodos: 
manhã, tarde e noite. “O ideal é que pos-
samos sair hoje daqui já com uma lista de 
cursos que os empresários querem que 
sejam aplicados. Temos que formar mão 
de obra para atender a demanda”. 

O secretário de Desenvolvimento Social 
e Sustentável de Porto Feliz, João Carlos 
Esquerdo, apresentou dados de emprego 
na cidade, onde o comércio ainda é o maior 
empregador. Por isso, valorizou a chegada 
do Ciesp/Sorocaba, “que desde o primeiro 
momento passou a dar uma atenção espe-
cial às necessidades”.

Dizendo-se feliz pela escolha da cidade 
para fechar a Semana da Indústria, o 
prefeito Cláudio Maffei lembrou que foi 
uma luta ter a escola do Senai na cidade. 
“Ela que foi inaugurada em 2007 e hoje 
está pequena para atender a todas as 

demandas. Este é o momento para inves-
tir, para ousar e transformar sonhos de 
crescimento em algo real”. 

Encerrando, a gerente do Ciesp/Soro-
caba, Eva Marius, apresentou as linhas de 

A REuNIãO DA DIRETORIA COm EmPRESáRIOS DA mAIS NOVA INTEgRANTE DA bASE DO
CIESP/SOROCAbA lOTOu O SENAI DE PORTO fElIZ. E OS PARTICIPANTES SAíRAm SATISfEITOS
DO ENCONTRO. VEJA AlgumAS OPINIõES

A opinião de quem participou

OZIRO mINERVINO
da Winner Horse, produtos vete-
rinários, que se estabeleceu na 
cidade há um ano, achou o encontro 
produtivo: “Os empresários têm que 
ter sentimento de corpo, não podem 
ter uma postura individual.” 

PAulO ANTONElI, 
da Neobor, Indústria e Comércio 
de Borracha, diz que aprovou: O 
Ciesp é um órgão que agrega valor, 
conhecimento e desenvolvimento 
para o setor. E que vem brigando 
pela qualificação profissional, a base 
do futuro da indústria no país.”

SECRETáRIO do Desenvolvimento de Porto feliz apresenta dados sobre
empregos no município                    

CAPA / DIA DA INDÚSTRIA
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NO QUE DEPENDER da Wobben, o Brasil 
pode crescer à vontade: “Temos capaci-
dade de fornecer até 500 megawatts ao 
ano sem precisar de novos investimentos”, 
revela Vial. Com três fabricas instaladas 
– a última delas, para produção de torres 
de concreto, recentemente inaugurada 
em Parazinho (RN) – a empresa emprega 
1.400 pessoas diretamente, gerando outros 
quatro mil empregos indiretos (ver quadro) 
“Podemos produzir um aerogerador de 
grande porte por dia útil em três turnos de 
trabalho. Com 300 pessoas trabalhando, 
em seis meses implantamos e colocamos 
uma usina eólica para funcionar”.

Subsidiária da Enercon GmbH, líder 
mundial em tecnologia eólica de ponta, a 
Wobben não só produz aerogeradores, mas 
também realiza projetos de construção, 
montagem, operação e manutenção de 
usinas eólicas. A empresa já implantou e 
opera no País 18 usinas em sete estados 
brasileiros, sendo também fornecedora 
de grandes concessionárias, como CPFL, 
Petrobras, Eletrosul, Elecnor, Copel, Iber-
drola, Tractbel-Suez, EDP de Portugal, entre 
outras. Também instalou duas usinas eólicas 
na Argentina, uma na Costa Rica e outra 
nas Antilhas. “Temos usinas que estão há 
13 anos em operação ininterrupta”.

Com elevado índice de nacionalização 
– 60% dos seus componentes são nacio-
nais, as usinas instaladas pela Wobben 
no Brasil devem gerar, até 2012, dois 
milhões de MWh/ano, o equivalente ao 
consumo de oito milhões de pessoas. Vai 
significar redução de aproximadamente 
1,2 milhão de toneladas de CO2 lançadas 
na atmosfera.na atmosfera.

P
rimeira empresa brasileira a fa-
bricar aerogeradores de grande 
porte na América do Sul, a Wo-
bben Windpower, sediada em 
Sorocaba, vive um mercado bem 

diferente do que encontrou quando iniciou 
suas atividades, em 1995. Os debates pela 
necessidade de novas fontes energéticas 
cresceram e a demanda por elas também: 
nesse tempo, a energia eólica utilizada 
mundialmente equivalia à meia hidrelétrica 
de Itaipu. Hoje, equivale a 17, com a utili-
zação de 200 gigawatts. Até o final do ano 
que vem, deve passar de 230 gigas.

 “Nas duas últimas décadas, o setor 
vem apresentando crescimento espanto-
so, que chega a 25% ao ano em média. 
Nenhum outro cresce tanto”, diz o diretor 
presidente da empresa, Pedro Angelo Vial. 

No Brasil, conta, a expectativa é de que 
em 2012 a energia eólica utilizada seja 
de cinco gigas, quase o quíntuplo do que 
atualmente, crescimento estimulado pelo 
Proinfo (Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica) e pelos 
leilões do governo federal (ler box).  Mas 
ainda é pouco: vai representar só cerca de 
4% do total gerado por todas as fontes 
energéticas do País, enquanto na Europa 
esse percentual chega a 20%.  “Nosso 
potencial é para 300 gigas”.

VIAL, na sede da Wobben, fala das
oportunidades da empresa com maior 
demanda por energia eólica

BUSCA POR ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS
desperta interesse pela energia eólica e Wobben
Windpower desponta na liderança do setor

Vento a favor

TER UMA INSTITUIÇÃO representativa 
forte é muito importante para as 
indústrias de Sorocaba e região, diz 
Pedro Angelo Vial. Ele observa que 
a Regional do Ciesp  tem assumido 
importante papel na busca pela re-
gionalização do desenvolvimento de 
forma sustentada. “A atual diretoria, 
tendo o Antonio Beldi a frente, não 
enxerga só a árvore, mas a floresta 
toda”. Por isso, elogia a parceria que 
vem sendo feita com o poder público 
regional. “Certamente vai fazer com 
que a região se industrialize cada 
vez mais”. E isso vale não só para 
novas empresas,  mas para as atuais. 
“Com a sinergia desse processo, 
temos que pensar que as indústrias 
aqui instaladas podem se expandir 
regionalmente. Nada impede que a 
Wobben possa vir a se instalar em 
uma cidade da região”.

Ciesp estimula
industrialização
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competitividade e redução de custos”. Ele 
diz que o evento terá participação das prin-
cipais empresas e dos maiores produtores 
agrícolas da região.

Também o secretário da Fazenda e Fi-
nanças de Tatuí, Dr. Luis Paulo Ribeiro da 
Silva, acredita no êxito da ação: “Muitas 
empresas tem procurado a Prefeitura para 
se informar”, diz ele. “E o setor de presta-
ção de serviço, que possui um potencial 
de crescimento, acho que vai participar 
ativamente”. 

A Rodada de Negócios vai acontecer no 
Hotel Karina (rua Rafael Tobias de Aguiar, 
10), das 13h às 18h. Mais informações: 
www.ciespsorocaba.com.br)

V
ai acontecer em Itapetininga em 
junho (16) uma Rodada de Ne-
gócios inovadora: é a primeira 
a ser realizada em uma região 
agroindustrial. “É um desafio, 

pois essa é uma área onde não atuam 
apenas grandes empresas industriais, mas 
também agrícolas. Tanto que temos várias 
empresas desse setor entre os âncoras”, 
explica a gerente do Ciesp/Sorocaba, Eva 
Marius. Mas a expectativa de sucesso é 
grande: são esperadas entre 100 e 130 
empresas e o volume de negócios deve 
superar os R$ 3,5 milhões. “Podemos até 
chegar em R$ 5 milhões”, acredita, tendo 
como referência o resultado de Sorocaba 
e o potencial da região. Sua expectativa é 
reforçada pelo retorno até agora obtido: 
“Esperávamos de 18 a 20 âncoras e tive-
mos 15 confirmados logo nos primeiros 
dias”. (ler Quadro)

Embora aconteça em Itapetininga, mais 

duas cidades são pa-
tronas do evento: Tatuí 
e Itapeva. É, portanto, 
uma ação microregio-
nal, que está inserida 
no programa de des-
centralização que vem 
sendo implementado 
pela Regional. “Hou-
ve consenso de que, 
pela especificidade do 
evento, o ideal é que ele 
fosse compartilhado 

REgIOnAL REALIzA Em ITAPETInIngA PRImEIRA RODADA DE nEgóCIOS em uma região 
agroindustrial com expectativa de gerar mais de R$ 3,5 milhões

Rodada inovadora

mInORU E SILVA dizem que expectativa é de 
que Rodada gere bons negócios
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■ Patrocinadores  
- CAIXA 
- Prefeitura de 
Itapetininga 
- Prefeitura de Tatuí
- Sebrae/SP
- Inovarhe
- TOTVS 

 
■ Apoio
- Senai
- Sesi

Âncoras e patrocinadores da Rodada
Até o fechamento desta edição, as seguintes empresas e instituições 
já haviam confirmado presença

■ Âncoras 
- 3M do Brasil 
- Acumuladores Moura S/A
- Agro Industrial Vista Alegre
- Céu Azul Alimentos
- Citrovita Agropecuária
- Colaso 
- Itabox Ind. e Com. de
Móveis de Madeira Ltda
- José Augusto de Moraes 
Pessamilio (Granja Alvorada)
- Kazuo Hoshino & Irmãos
- Polenghi Ind. Alimentícias

SE A RODADA de Negócios Itape-
tininga é uma ação que confirma 
a política de descentralização do 
Ciesp/Sorocaba, outro evento, pro-
gramado para agosto (4), reafirma a 
inserção da Regional no contexto do 
Centro das Indústrias do Estado de São 
Paulo: o oitavo Congresso do Núcleo 
de Jovens Empreendedores. “Vamos 
reunir os NJEs de todo o Estado”, 
comemora o coordenador do Núcleo/
Sorocaba. Segundo ele, são esperados 
cerca de 400 participantes, o presiden-
te do Ciesp/Fiesp, Paulo Skaf, abre o 
encontro e o ex-governador José Serra 
está confirmado para uma palestra. O 
encontro vai acontecer no auditório 
FIT da Flextronics e o fato de Sorocaba 
ser escolhida como sede confirma a 
relevância que vem tendo a Regional/
Sorocaba e o NJE local.

Regional sedia
encontro estadual do nJE

entre as três cidades”, diz a gerente. 

SEgUnDO o secretário de Trabalho e De-
senvolvimento de Itapetininga, Geraldo 
Minoru, a Rodada trará muitos benefícios 
às empresas locais. “Proporcionará o con-
tato e a realização de muitos negócios, será 
um espaço amplamente democrático pois 
permite que empresas de vários tamanhos 
se relacionem. É um momento único, onde 
o pequeno tem possibilidade de apresentar 
seu produto ou serviço para o grande e 
perceber que há novas possibilidades de 
mercado para explorar. E o grande tem 
oportunidade de conhecer melhor seu mer-
cado consumidor e fornecedor para buscar 

- Prefeitura
de Itapetininga
- Senai Sorocaba
- Sesi Itapetininga
- Sesi Tatuí
- Sabesp
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ber um investimento grande na ordem de 
R$ 5 milhões numa célula de manufatura 
flexível, por exemplo, que é uma necessi-
dade da indústria de automação. De 2005 
para cá, o Senai de Sorocaba já recebeu 
quase R$ 20 milhões em investimentos”, 
completa Oliveira. 

O Sesi de Sorocaba recebeu cerca de 

O
s investimentos que estão sen-
do feitos pelo Sesi e Senai na 
região neste ano superam os 
R$ 100 milhões e devem be-
neficiar, principalmente, a área 

educacional. Mas outras atividades, como 
esporte, cultura e lazer, também serão 
contempladas. 

Em Sorocaba, o maior investimento do 
Senai em andamento é a nova unidade, 
localizada na Avenida Itavuvu, que deverá 
estar pronta em 2013. “Somando-se a 
construção do prédio e o investimento em 
equipamentos, o orçamento prévio da nova 
unidade gira em torno de R$ 40 milhões”, 
informa o diretor do Senai em Sorocaba, 
Jocilei de Oliveira. Com o novo centro de 
ensino, que terá uma área de cerca de 25 
mil m², o número de alunos atendidos de-
verá dobrar de 20 para 40 mil estudantes 
por ano, divididos em áreas diversas como 
metalurgia, construção civil, plásticos e 
mecânica automobilística.

Além disso, os outros investimentos pa-
ralelos não param.  “Na verdade, os inves-
timentos na área educacional não param 
nunca. A unidade atual, na Santa Rosália, 
recebe investimentos constantemente, por-
que o avanço das tecnologias e processos 
industriais faz com que nós tenhamos de 
nos atualizar sempre. Acabamos de rece-

INVESTIMENTOS QUE SESI E SENAI ESTÃO FAZENDO NA REGIÃO passam de
R$ 100 milhões e beneficiam principalmente o setor educacional

Educação em alta
NOVA quadra para o Sesi e equipamentos para o Senai
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ção de um novo teatro. Além disso, este 
ano Votorantim receberá R$ 24 milhões 
e São Roque, R$ 9,7 milhões destinados à 
construção de uma nova escola.

“Contabilizando os atendimentos nas 
áreas de alimentação, educação, cultura, 
saúde, esporte e lazer, em 2011 o Sesi 
Sorocaba atendeu mais de 304,5 mil 

R$ 1,4 milhões em inves-
timentos. Desse total, R$ 
cerca de R$ 835 mil foram 
destinados à cobertura da 
quadra do centro de lazer 
e esportes, R$ 375 mil na 
aquisição de máquinas, 
equipamentos e mobiliário 
para o centro de atividades 
e  centros educacionais, 
além de cerca de R$ 22l 
mil para o aquecimento da 
piscina semiolímpica.

Em 2011, os investimen-
tos em andamento na cidade 
Sorocaba totalizam R$ 51,5 
milhões, sendo que R$ 28,3 
milhões correspondem às obras e aos equi-
pamentos de construção de uma nova es-
cola para transferência de escolas externas, 
R$ 9,2 milhões à reforma geral do Centro de 
Atividades Senador José Ermírio de Moraes 
e R$ 14 milhões correspondem à constru-

pessoas”, informa o diretor do Sesi em 
Sorocaba, Julio César Martins, enfatizando 
que, com os recentes investimentos, esse 
número tende a crescer, principalmente no 
que diz respeito às atividades relacionadas 
especificamente à indústria.

 passam de
R$ 100 milhões e beneficiam principalmente o setor educacional

em alta
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OLIVEIRA (ESQ.) revela que Senai vai duplicar número
de alunos. MARTINS:  investimentos do Sesi já passam
dos R$ 50 milhões em 2011
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REGIONAL

O 
Ciesp/Sorocaba está realizando 
uma série de palestras mensais 
para o grupo de trabalho de RH 
de Tatuí, instituído recentemente. 

“Apesar de o Ciesp estar em Sorocaba, 
Tatuí é uma das subsedes da nossa regional 
e, por isso, é também nosso papel realizar 
esse tipo de evento na cidade. O grupo de 
trabalho é fruto de um compromisso que 
o Ciesp/Sorocaba assumiu para que nós 
possamos trocar experiências na área de 
Recursos Humanos, evitar dificuldades e 
fortalecer o associativismo”, afirma a ge-
rente do Ciesp Sorocaba, Eva Marius. Fruto 
de uma parceria com o Sesi de Tatuí, o ciclo 
teve início em maio (4) com uma palestra 
sobre a conversão do auxílio doença em 
auxílio acidente (ler box).

“É importante que o Sesi, o Ciesp e as 
empresas atuem como parceiros, olhando 
para a mesma direção, especialmente 
quando nós sabemos que temos proble-
mas e soluções disseminadas em todas as 
empresas. Assim, Ciesp e Sesi contribuem 
para que as empresas diminuam a sua 
rotatividade de pessoal (turnover), pois o 
capital humano de uma empresa é o seu 
principal patrimônio”, afirma o coordena-
dor do Sesi de Tatuí, Sidnei Saes Perez.

DEZ TEMAS foram selecionados, por esco-
lha dos próprios membros do grupo. A cota 

Em parceria com Sesi, 
Regional realiza ciclo de 
palestras para FORTALECER 
GRUPO DE RH RECÉM
CRIADO EM TATUÍ
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Trocando experiências

EVA MARIUS: “ trocar 
experiências na área de 
Recursos Humanos”

COM OBJETIVO de sanar dúvidas quanto à conversão 
dos códigos previdenciários B31 (que designa auxílio 
doença previdenciário) para B91 (auxílio doença aci-
dentário), que identificam se um funcionário afastado 
adquiriu ou não uma doença devido à atividade pro-
fissional que desempenha, a Diretora Adjunta Jurídica 
do Ciesp/SP, Dra Andréa Valio, a convite do Ciesp/
Sorocaba, abriu o ciclo de palestras. 

Segundo ela, nem sempre uma doença está relacio-
nada a uma atividade profissional, mas devido à tabela 
NTEP (Nexo Técnico Epidemiológico) algumas delas, 
quando ocorridas num paciente que exerça determinada 
função, podem caracterizar doença ocupacional.  Um 

Palestra esclarece
dúvida sobre auxílio doença

problema de coluna, por exemplo, quando verificado num funcionário que traba-
lha com serviços de usinagem ou solda, pode ser caracterizado como doença de 
trabalho, quando nem sempre o é. “O que é necessário, nesses casos, é ter provas, 
já que a necessidade de apresentar evidências circunstanciais recai totalmente 
sobre a empresa. Então, se a sua empresa oferece seções de ginástica laboral 
ou atividades do gênero, exija a assinatura de listas de presença, tire fotos... Tudo 
depende de provas.” 

Essas provas englobam análises ergonômicas e das condições de trabalho, 
por exemplo, sempre com o número de registro e assinatura de um responsável 
técnico legalmente habilitado.

obrigatória de aprendizes e funcionários 
portadores de necessidades especiais será 
o assunto da próxima reunião.

Para Silvia Girão, que atua na área de 
RH há 25 anos e participou do encontro 
em nome da Lange Cosméticos, empresa 
situada em Cesário Lange, o grupo é uma 
ferramenta para mudar uma realidade que 

ela constatou quando começou a trabalhar 
na região e tentou entrar em contato com 
colegas do RH de outras empresas. “Era 
mais fácil trocar experiências quando eu 
trabalhava no Rio de Janeiro; aqui, eu percebi 
uma certa reserva quanto à troca de infor-
mações”, conta ela. Mudar essa situação é 
exatamente a intenção do Ciesp Sorocaba.

 experiências
Recursos Humanos”

ela constatou quando começou a trabalhar 

INTEGRANTES do grupo de RH assistem palestra que,
segundo MARIUS (destaque), é um compromisso do Ciesp

PEREZ, coordenador do Sesi/Tatui,
e GIRÃO, uma das participantes

VALIO abriu o ciclo
de palestras
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INAUGURADA em 
março, a Casa do 
Empreendedor de 
Porto Feliz, criada em 
apoio a empresários, 
profissionais liberais e 

PORTO FELIZ

Casa do Empreendedor 
registra cerca de 100 
atendimentos ao mês

SALTO DE PIRAPORA

Sebrae realiza palestra sobre
importância da responsabilidade social
EM UMA INICIATIVA do Sebrae, com apoio do Ciesp/Sorocaba, o empreendedor social 
Jorge Alberto Souza Proença esteve na Câmara Municipal de Salto de Pirapora para 
uma palestra sobre a importância da responsabilidade social para os negócios. Cerca 
de 40 pessoas, entre empresários e representantes de entidades sociais e clubes de 
serviço, participaram do encontro, realizado em maio (5). Na abertura do encontro, 
o analista do Sebrae, Eduardo Barcinsk Flud, falou sobre a experiência do palestrante 
nesse tema – ele foi o idealizador do Projeto Pérola – e dos objetivos do encontro. 

Em sua exposição, Proença abordou assuntos ligados à cidadania e desigualdade 
social e afirmou que a melhoria deve ocorrer em cascata: “Eu, família, bairro, trabalho, 
universidade, cidade, estado, país e mundo. Ou seja, ser bom filho, bom marido, bom 
profissional é assim contagiar o ambiente corporativo.” A ética, lembrou, deve estar 
acima de tudo.

O encontro foi encerrado com um café que aproximou os participantes para discutir 
os assuntos abordados na palestra.

autônomos, tem atendido mensalmente 
uma média de 100 pessoas, somados 
números do posto do Sebrae, da unida-
de do Banco do Povo e do serviço de 
atendimento aos empreendedores, que 
ali funcionam conjuntamente. E com 
resultados significativos.
O Banco do Povo, procurado por 35 pes-
soas ao mês, por exemplo, já concluiu 15 
financiamentos e outros cinco estão em 
andamento. No Sebrae, que contabiliza a 
média de 45 atendimentos presenciais ao 
mês, há grande procura por informações 
sobre cadastramento como Microempre-
endedor individual. Na Casa do Empre-
endedor, 14 processos foram concluídos, 
oito estão em andamento e mensalmente 
cerca de 30 pessoas procuram orienta-
ções sobre o Sistema Integrado de Licen-
ciamento que, como explica o secretário 
de Desenvolvimento Social e Sustentável 
de Porto Feliz, João Carlos Esquerdo 
Junior, simplificou o processo de abertura 
de empresas. O empresário não precisa 
mais dirigir-se à Vigilância Sanitária, ao 
Meio Ambiente, ao Corpo de Bombeiros, 
ao Sistema Viário, Tributação ou Protoco-
lo: basta  entrar com a documentação na 
Casa do Empreendedor, que  uma equipe 
irá percorrer os departamentos e autar-
quias municipais para agilizar o trâmite.

A Casa do Empreendedor fica na rua 
Adhemar de Barros, 320, ao lado do 
Paço Municipal. Mais informações pelo 
telefone (15) 3261-9059.

BANCO DO POVO tem espaço na
Casa do Empreendedor

FLUD (esq), analista do Sebrae, fez a abertura da palestra em  
que PROENÇA (dir.) falou de responsabilidade social

Duratex investe R$ 1,2 bi
para construir duas novas fábricas

ITAPETININGA

LÍDER NA FABRICAÇÃO de painéis de 
madeira industrializada, pisos lamina-
dos, louças e metais sanitários, a Du-
ratex, empresa controlada pela holding 
Itaúsa e pelo Grupo Ligna, vai investir 
R$ 1,2 bilhão nos próximos cinco anos 
para a construção de duas novas fábri-
cas de MDF, placas de madeira usadas 
pela indústria moveleira. Uma delas 
será construída em Itapetininga e deve 
ficar pronta até o final de dezembro 
do próximo ano. A outra deve entrar 
em operação em 2014 e o local de sua 
instalação ainda está sendo definido.

Os investimentos foram aprovados pelo Conselho de Administração da empresa, 
em reunião realizada em abril (15), e na mesma data foram firmados contratos 
com fornecedores internacionais. O objetivo da empresa é aumentar em 1,2 mi-
lhão de m3/ano sua capacidade produtiva, sendo que a unidade de Itapetininga vai 
responder por 520 mil m3 desse total. A empresa também está investindo na cida-
de R$ 148 milhões na aquisição de 8,6 mil hectares de terras de reflorestamento, 
suficiente para abastecer cerca de um terço das necessidades da nova unidade. 

 (esq), analista do Sebrae, fez a abertura da palestra em  

(da esq. à dir.) RENATO COELHO, da Industrial 
Madeira, Prefeito ROBERTO RAMALHO,
NEWTON NOVAES JR, da Fábrica Itapetininga
e GERALDO MINORU, Secretário de Trabalho e 
Desenvolvimento, na assinatura do
protocolo com a Duratex
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formam a nossa região administrativa. E o 
debate sobre a criação da Empresa de Pla-
nejamento do Sudoeste Paulista (Emplan) 
é um sinal claro desse avanço no que se 
refere ao diálogo entre as cidades. Nesse 
contexto, outro ponto importante para 
enriquecer esse debate é a proposição do 
deputado Hamilton Pereira sobre a criação 
da Região Metropolitana de Sorocaba. 
Acredito que estamos avançando, e o que é 
melhor, de forma organizada e planejada.

 
A criação da empresa de planejamento 

regional está avançando? Porto Feliz é 
uma das cidades que já aderiu? Porto 
Feliz já aderiu a essa arrojada plataforma 
proposta pelo prefeito Vitor Lippi, que é 
a ousada ideia de criação da Emplan. E a 
razão é simples: quanto mais planejarmos 
as políticas públicas das cidades, mais 
eficiência teremos em nossa gestão gover-
namental. Se planejarmos conjuntamente 
a região, poderemos dar respostas mais 
efetivas para os desafios regionais, me-
lhorando cada vez mais todas as cidades e 
consequentemente a vida das pessoas. >

causa. “Sinceramente, não sei se todos estão 
conscientizados a respeito da importância 
do planejamento regional”, diz. Essa falta de 
conscientização não é para esmorecer e sim 
incentivar a luta, pois há muitos desafios a 
serem vencidos, diz o prefeito nesta entre-
vista à Revista do Ciesp/Sorocaba. 

E de desafios ele entende: em 2009, 
Maffei – que acaba de lançar um livro de 
poesia, Palavras do Sertão – ficou conhe-
cido nacionalmente por marchar a pé até 
o Palácio dos Bandeirantes em protesto 
contra a instalação de um presídio em sua 
cidade. Não conseguiu ser recebido pelo 
então governador José Serra, mas o presí-
dio até hoje não foi construído.

O desenvolvimento regional integrado 
é um tema que está em pauta e o Sr. 
tem tido uma participação efetiva nesse 
processo. Em sua opinião, essa ideia está 
mesmo ganhando corpo?  Com a liderança 
da cidade de Sorocaba e do prefeito Vitor 
Lippi o desenvolvimento regional passou 
a um patamar mais elevado na discussão 
sobre como integrar as várias cidades que 

O 
professor de História Claudio 
Maffei – ele formou-se pela 
antiga Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Soroca-
ba, embrião da Uniso – tomou 
gosto pela política logo cedo: 

tinha 24 anos quando participou da fun-
dação do Partido dos Trabalhadores em 
Porto Feliz. Dez anos depois, obteve seu 
primeiro mandato eletivo, como vereador, 
e em 2004 foi eleito prefeito da cidade onde 
nasceu há 44 anos. Reeleito com cerca de 
70% dos votos, Maffei mostra-se otimista 
com relação ao futuro do município que go-
verna. “Acredito que uma das cidades mais 
beneficiadas com a vinda da Toyota e do 
Parque Tecnológico será Porto Feliz, já que 
ambos os investimentos ficam exatamente 
na divisa com Sorocaba”, diz.

Contudo, ele entende que o desenvolvi-
mento deve ser partilhado por toda a região. 
Por isso é um grande defensor do planeja-
mento regional integrado, ideia que, em sua 
opinião, tem avançado. Mas observa que 
ainda é preciso fazer muito para convencer 
todas as lideranças regionais a abraçarem a 
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Claudio Maffei, prefeito de Porto Feliz, diz que integração
regional  começa a avançar, mas há desafios a serem vencidos 
para que o desenvolvimento chegue a todos

União para
vencer desafios
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trito. Aproveito para agradecer a todos do 
Ciesp, em especial ao seu diretor Antonio 
Roberto Beldi.

 
Qual é a vocação industrial de Porto 

Feliz? E o que a Prefeitura tem feito para 
caminhar nessa direção? Quando ganha-
mos a eleição em Porto Feliz e começamos 
governar em 2005, tivemos a perspicácia 
de não apostar em apenas um setor da 
economia. Pelo contrário, aproveitamos 
os diferentes ramos econômicos e a di-
versificada base econômica do município 
para desenvolvermos todos os setores que 
tinham alguma possibilidade de progredir. 
Apostávamos que cada setor tem a con-
tribuir para o crescimento sustentável da 
cidade, seja no ramo industrial, como no 
comercial, de serviços, agropastoril de 
pequeno, médio e grande porte, assim 
como no Turismo, por isso trouxemos o 

Quais são os problemas comuns das 
cidades da região que poderiam ser resol-
vidos de forma integrada? Temos muitas 
questões para discutirmos, (eu não gosto 
da palavra problemas, prefiro a palavra 
desafios), e uma delas é o próprio desen-
volvimento econômico regional que deve 
ser alavancando por melhores índices de 
desenvolvimento social nas áreas de saúde, 
educação, assistência social, saneamento 
básico, meio ambiente, entre outras. Temos 
que levar o desenvolvimento para todas as 
cidades da região, senão Sorocaba poderá 
ficar cercada por um cinturão de pobreza, 
que acabaria trazendo sérias conseqüên-
cias para a cidade que é a condutora prin-
cipal do desenvolvimento regional.

 
O que as cidades ganham planejando 

e agindo conjuntamente? Se você não 
planeja tem muito mais chance de que seus 
projetos dêem errado, não tendo condição 
de avaliar onde, como e o que se errou, e 
se é necessário propor mudanças. O plane-
jamento estratégico é uma peça essencial 
na vida dos novos gestores que olham para 
o futuro propondo metas de curto, médio 
e longo alcance. Se tivermos a capacidade 
de efetuar esse planejamento de forma 
conjunta, aperfeiçoaremos as forças vivas 
de cada cidade para encontrarmos soluções 
conjuntas para nossos municípios.

 
Temos vários exemplos de conurbação 

– o ABC paulista é o mais acentuado – e 
podemos aprender com eventuais erros 
cometidos ao longo desse processo. Pelo 
visto, com a região deve ocorrer o mesmo. 
Quais os eventuais erros que podemos evitar 
nesse processo? Devemos não só aprender 
com os erros daqueles que nos antecederam 
nessa experiência, como ter a ousadia de 
copiar e aplicar aqui os seus acertos. Claro 
que devemos adaptar essas experiências 
exitosas à nossa realidade local e não fazer-
mos uma cópia mecânica de processos que 
deram certo. Um dos fatores que, acredito 
eu, devemos evitar é a perda da autonomia 
dos municípios. E só o fato de estarmos 
criando nossa Empresa de Planejamento 
Regional já é um passo para o planejamento 
nos proporcionar rumos corretos.

 
Em sua opinião, as lideranças regio-

nais estão suficientemente convencidas 
de que a saída é pensar regionalmente? 
Acredito que a respeitabilidade, confiabi-
lidade e liderança do prefeito Vitor Lippi, 
além do seu engajamento, seja um dos 

motivos principais para o convencimento 
das lideranças municipais da nossa região, 
mas sinceramente não sei se todos estão 
conscientizados a respeito da importância 
do planejamento regional. Tenho andado 
bastante a região para convencer os pre-
feitos a aderirem ao CISAB (Consórcio 
Intermunicipal de Saneamento Básico da 
Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê) e em 
cada reunião tenho que gastar o verbo para 
convencê-los sobre a importância deste 
empreendimento. Acredito que o Lippi 
também terá que conversar bastante para 
conscientizar tanto prefeitos como Poderes 
Legislativos das cidades, e também dialo-
gar com a sociedade civil.

Como o Sr. analisa a participação do 
Ciesp nesse processo? Acredito que o 
Ciesp poderá dar uma contribuição ímpar 
para o processo de desenvolvimento e 
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planejamento regional, pois na questão 
anterior afirmei sobre a conscientização 
da sociedade civil a respeito do assunto e 
o Ciesp é uma das entidades mais represen-
tativas da sociedade civil, e está vinculada 
e organizada em todos os municípios ao 
redor de Sorocaba. Além do mais, é através 
do associativismo que as empresas podem 
se organizar e desenvolver. O Ciesp é uma 
entidade capaz de unir o setor privado e 
o público com o objetivo de promover o 
desenvolvimento e a inovação.

Falando de Porto Feliz: o que repre-
senta o setor industrial para a economia 
do município em termos de geração de 
empregos, receita, etc.? O setor industrial 
porto-felicense já passou em valores eco-
nômicos a agricultura. Notamos isso em 
nosso valor agregado ao ICMS. Também 
na questão empregatícia, a indústria tem 
gerado números animadores e estamos 
muito felizes por pertencermos ao Ciesp 
de Sorocaba, que tem nos dado apoio irres-

Senai, o Sebrae, o Corpo de Bombeiros, 
entre outras conquistas.

Porto Feliz também vai se beneficiar 
com a instalação da Toyota e do Parque 
Tecnológico?  Acredito que uma das 
cidades mais beneficiadas com a vinda 
da Toyota e do Parque Tecnológico será 
Porto Feliz, já que ambos os investi-
mentos ficam exatamente na divisa com 
Sorocaba. Claro que Sorocaba é o carro 
chefe, a locomotiva, mas Porto Feliz vem 
no vácuo desse desenvolvimento. Para 
atender essa demanda, trabalhamos muito 
e conseguimos implantar em Porto Feliz 
um Cemip (Centro Municipal de Iniciação 
Profissional) em parceria com o Senai, 
que já formou mais de 1,5 mil alunos, 
um posto do Sebrae e mais recentemente 
inauguramos a nossa Casa do Empreen-
dedor. Estamos planejando Porto Feliz 
para atender da melhor forma possível 
essa demanda para que a cidade colha os 
frutos de todo esse avanço.

Se você não planeja
tem muito mais chance de que 

seus projetos dêem errado
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Marchi e Iesse Consultoria
de Seguros Ltda 
Gilson Marchi Lourenço
(15) 3211.5219 
www.imrisk.com.br

Especializada em gestão de seguros 
corporativos, a IM Risk Corretora trabalha 
com produtos inovadores, analisando a 
visão do cliente. Com o conhecimento 
técnico e comercial de seus profissionais, 
oferece os serviços das mais conceitua-
das Seguradoras e Resseguradoras do 
mercado mundial. 
 

Ecoplaca Com. de
Produtos Gráficos 
Andrea Vitta 
(15) 3227.7084
www.urbanize.com.br

Sustentabilidade no dia a dia é a filosofia 
da Ecoplaca e de seus parceiros. A em-
presa é referência nacional na utilização 
de PET reciclado em diversas áreas da 
comunicação, material de escritório e 
escolar, sinalização interna e externa, além 
de brindes corporativos e para eventos, 
com conceito eco-friendly. 
 

4M Modernização  
Mauricio Magagna
(15) 3326.0559  
www.4mconsultoria.com.br 

Consultoria voltada para a profissio-
nalização da gestão das empresas, 
promovendo ganhos expressivos de 
eficiência e qualidade. Atua desde a fase 
do estabelecimento da grande meta, seus 
desdobramentos, elaboração do plano de 
negócios, implantação e sistematização 
de procedimentos de diligenciamento das 
metas e ganhos de resultados. 
Para tanto, adota o que chama de pilares 
da sustentabilidade do crescimento.
 

Anodizar Sorocaba Industrial 
Leandro Franco de Almeida
(15) 3325.2119
www.anodizar.com.br

Especializada em Anodização Dura - pro-
cesso aonde a superfície do metal alumínio 
é transformada em uma película chamada 
Óxido de Alumínio ou Alumina, cujas 
principais características são: elevada 
dureza, resistência à corrosão, resistência 
ao desgaste, isolação elétrica superficial e 
baixo coeficiente de atrito.A Anodizar está 
há mais de 12 anos no mercado e possui 
mais de 600 clientes em todo o Brasil. Seu  

compromisso é com o cliente, o meio am-
biente e o bem estar dos seus colaborado-
res. Para alcançar esse objetivo possui um 
Sistema Integrado de Gestão certificada 
nas normas: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001 e SAE AS 9100 (Sistema de Gestão 
da Qualidade Aeroespacial).  

RDP Cursos Jurídicos Ltda 
Rodrigo Dalla Pria
(15) 3202.7783
www.ibet.com.br

O Instituto Brasileiro de Estudos Tributá-
rios de Sorocaba - IBET Sorocaba oferece 
cursos de Especialização e Extensão na 
área de Direito Tributário. Além de um cur-
so de  pós graduação em Direito Tributário 
muito bem conceituado no país, o IBET 
em parceria com IOB, oferece diversos 
cursos de curta e média durações relacio-
nados às áreas fiscal e contábil-fiscal. 
 

Unniroyal Química 
Juliano V. Amorim
(15) 3202.7136
www.unniroyal.com.br

Empresa especializada no fornecimento 
de produtos químicos e prestação de 
serviços para tratamento de águas indus-
triais: caldeiras, sistemas de resfriamento 
e efluentes.Também oferece uma linha de 
produtos para lavanderias, higienização 
de industrias de alimentos, manutenção 
industrial, fábricas de papel e usinas de 
açúcar e álcool. Conta com engenheiros 
e químicos altamente capacitados para 
atendimento nacional.

Bem vindos!

CIESP
é+

Como se
associar

A DIRETORIA REGIONAL DÁ BOAS VINDAS aos novos 
associados. São eles:

A+E - ATITUDES EMPREENDEDORAS
Data e horário: 72 horas aulas distribuídas nos 
seguintes dias: 7, 8, 9 e 25  de julho;  8 e 22 
de agosto; 9 e 30 de setembro; 1 de outubro, 
sempre das 8h às 18h
Objetivo: Apresentar aos empresários parti-
cipantes novos conceitos e metodologia em 
gestão empreendedora de negócios, para maior 
competitividade em um mercado com acelerado 
desenvolvimento tecnológico O programa enfa-
tiza o aspecto comportamental do empresário, 
propiciando o desenvolvimento das competên-
cias empreendedoras, através do entendimento 
de seu estilo gerencial e bases motivacionais 
possibilitando o trabalho em equipe, o exercício 
do papel de líder não apenas em suas empresas, 
mas também frente a entidades e a sociedade. 
Multidisciplinar, contempla os aspectos funda-
mentais da administração de um negócio. 
Público Alvo: Empreendedores, Empresários, 
Dirigentes e Sucessores, Executivos e Empre-
endedores internos.
Quem ministra: Mauro Lopes e Marcos Lopes
Investimento: Associados: R$ 2.500,00 /
Não associados: R$ 2.900,00
Desconto: Pagamento à vista 5% desconto;
Mais de uma inscrição da mesma empresa: 5% 
desconto
LIMITE DE 40 VAGAS POR TURMA.
INSCRIÇÕES ATÉ 01/07/2011
(ou enquanto durarem as vagas)

NR 10
Data e horário: 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 
e 22 de julho de 2011, das 18h às 22h
Objetivo: Reconhecer, avaliar, prevenir e controlar 
os riscos profissionais decorrentes do trabalho 
com eletricidade, bem como combater princípios 
de incêndio e prestar primeiros socorros em 
casos de acidentes, conforme prescrições da NR 
10, nas fases de geração, transmissão, distribui-
ção e consumo, incluindo as etapas de projeto, 
construção, montagem, operação, manutenção 
das instalações elétricas e quaisquer trabalhos 
realizados nas suas proximidades.
Público Alvo: Funcionários selecionados pela 
empresa contratante deste produto.
Instrutor: Enfermeira - Técnico de Segurança do 
Trabalho - Engenheiro Eletricista
Investimento: Associados: R$ 572,00 /
Não associados: R$ 840,00
Desconto: Associados: desconto Parceria Senai 
R$ 540,00 / Não associados: desconto Parceria 
Senai R$ 780,00;
Desconto especial de 10% para empresas que 
inscreverem 4 participantes;
Desconto especial de 15% para empresas que 
inscreverem 5 participantes ou mais.
LIMITE DE 20 VAGAS POR TURMA.
INSCRIÇÕES ATÉ 07/07/2011
(ou enquanto durarem as vagas)

Estes são os cursos do bimestre
que ainda têm vagas abertas.
Programe-se.

MAIS INFORMAÇÕES: (15) 4009-2900 ou cursos@ciespsorocaba.com.br com Misleine ou Rosana
Informamos que ocorrências de cancelamento e/ou desistência somente serão aceitas se comunicadas 
formalmente (por carta ou e-mail) com 48 horas úteis de antecedência do início do treinamento. 
Não havendo registro na forma indicada acima, o não comparecimento ao treinamento concederá ao CIESP 
- D.R. Sorocaba o direito de emitir a cobrança da inscrição, por meio de boleto bancário.

Acesse
www.ciespsorocaba.com.br
e veja como é fácil

atendimento nacional.

Empreendedorismo
e segurança

INCLUSO MATERIAL DIDÁTICO
CERTIFICADO E COFFEE-BREAK

LOCAL: CIESP - CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3260 Sorocaba/SP
(em frente ao Paço Municipal)
*Estacionamento gratuito* 47REVISTA DO CIESP / Edição 77
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CONVÊNIOS

momento é outro. As empresas podem 
planejar investimentos e não apenas pegar 
um empréstimo para tapar buraco. E o 
Ciesp está ao lado não só das grandes, mas 
também das micro, pequenas e médias em-
presas,  que para crescer precisam captar 
dinheiro no mercado a juros atraentes”. 

Como explicou o representante da 
Nossa Caixa Desenvolvimento, Rodolfo 
Borella, O Ciesp vai ajudar as empresas a 
entrar com os pedidos de financiamento, 
e com isto aumentar o volume de investi-
mentos locais. O envio da documentação 
necessária poderá ser feito através da 
própria Regional, mas o associado precisa 
marcar horário previamente (mais informa-
ções pelo fone (15) 4009.2900). O processo 
não é burocrático, mas tem etapas a serem 
cumpridas, detalhou Borella: “E a cada 
etapa, a empresa é informada e o cliente 
sempre sabe o andamento do processo”.

A Nossa Caixa Desenvolvimento é uma 
agência de fomento paulista, nascida na crise 
de 2009, quando a Nossa Caixa foi vendida 
para o Banco do Brasil. Dessa venda, o 
governo do estado destacou R$ 1 bilhão de 
reais e criou a agência de fomento, que ofere-
ce várias modalidades de crédito (ver quadro). 
“É um BNDES paulista e nossa missão é 
promover o desenvolvimento econômico e 
social mediante financiamentos de projetos 
produtivos”, assegura Borella.

ainda pouco conhecido, como observou o 
diretor-titular Antonio Roberto Beldi em 
sua fala durante o encontro: “O Estado de 
São Paulo se preocupa em oferecer mais 
uma linha de crédito, desburocratizada. 
Como em tudo no Brasil falta divulgação, 
estamos aqui para divulgá-la”. Ele também 
falou da importância de ações como essa 
no momento vivido pela região. “Desde 
que assumiu, o governador Alckmin já 
esteve três vezes em Sorocaba e na última 
anunciou, ao lado do prefeito Vitor Lippi, 
vários investimentos” destacou Beldi para 
afirmar essa expressividade regional (ler 
em Rápidas, pag. 14). 

Reafirmando esse pensamento, o pri-
meiro vice-diretor, Erly de Syllos, observou 
que Sorocaba agora é a bola da vez: “O 
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entro das come-
morações da Se-
mana da Industria, 
o Ciesp/Sorocaba 

realizou em maio (26) en-
contro para divulgar as 
diretrizes do convênio fir-
mado com a Nossa Caixa 
Desenvolvimento para que 
a Regional atue na inter-
mediação entre a agên-
cia de fomento paulista e 
associados interessados 
em linhas de crédito. Esse 

Crédito para crescer
CONVÊNIO COm NOSSA CAIxA DESENVOlVImENTO 
oferece ao associado crédito para alavancar 
negócios de pequenas e médias empresas

CONVÊNIO foi apresentado pela diretoria e por 
Borella, da Nossa Caixa Desenvolvimento.

CONVÊNIO firmado entre a Regional/
Sorocaba e a Faculdade Pitágoras vai 
possibilitar que funcionários das em-
presas associadas ganhem 15% de 
desconto nas mensalidades nos cursos de 
graduação oferecidos pela unidade local 
– Administração, Engenharia Mecânica, 
Engenharia de Produção e Engenharia 
de Controle e Automação (Mecatrônica). 
Segundo o diretor da unidade, Antonio 
Nunes, é o primeiro convênio firmado 
pelo Ciesp/Sorocaba e possibilitará maior 
sinergia entre a faculdade e a instituição: 
“O Ciesp é bem conceituado na região, 
tem uma diretoria atuante e todos saem 
ganhando”.

Os alunos dos cursos de engenharia, 
inclusive, têm horário mais flexível, 
considerando-se a carga horária do 
setor produtivo: “Ele pode frequentar 
as aulas tanto pela manhã como à noite, 
adequando-se à sua escala de trabalho”, 
diz. A matriz é a mesma, o conteúdo é o 
mesmo e os professores também, assim 
o estudante pode conciliar suas ativi-
dades profissionais com os estudos. A 
parceria também vale para os cursos de 
pós-graduação.

Pitágoras dá desconto
para funcionários de
empresas associadas

■ FINANCIAMENTO AO
INVESTIMENTO PAULISTA (FIP) 
Finalidade: Financiar obras, trocar maquinário, 
instalar programas de gestão, todos os tipos de 
projetos de ampliação e implantação. 
Taxas: Juro de 0,65% ao mês (8% ao ano)
e saldo devedor corrigido pelo IPC FIPE
Prazo: 60 meses para pagar, incluindo
tempo de carência.

■ LINHA ECONÔMICA VERDE
Finalidade: Financiar projetos de pequenas e 
médias empresas que proporcionem redução de 
emissão de gases de efeito estufa no meio
ambiente, conforme metas da Política Estadual
de Mudanças Climáticas 
Taxas: Juros 0,49% ao mês + IPC Fipe
Prazo: Até 5 anos, com 1 ano de carência
(total 48 meses + 12 meses)

■ PETRÓLEO E GÁS NATURAL 
Finalidade: Financiar pequenas e médias
empresas ligadas à cadeia de fornecimento
do setor petroleiro e de gás. 
Taxas: 0,65% ao mês + correção IPC Fipe
Prazo: Até 84 meses, com 24 meses de carência 
(total de 7 anos)

■ LINHA ESPECIAL
DE INVESTIMENTOS
Finalidade: Linha de crédito para empresas
ligadas ao Simples (têm receita bruta de até
R$ 2,4 milhões ao ano). Podem ser financiadas 
máquinas, caminhões, carros e reformas.

Taxas:  Juros de 0,96% ao mês
Prazo:  36 meses, com carência de 6 meses.

■ LINHA ESPECIAL A FRANQUIAS
Finalidade: Financiar abertura de nova unidade ou 
ampliar e modernizar franquia já existente. Limitada 
a R$ 600 mil (abertura) e R$ 400 mil (ampliação/
modernização) e máximo de 70% da franquia.
Taxas: Juros de 0,65% ao mês + IPC FIPE
Prazo: Até 60 meses, com carência de até 18 
meses para abertura total, ou ampliação.

A Nossa Caixa Desenvolvimento oferece
também as linhas do BNDES - BNDES Automático; 
BNDES Progeren; BNDES Finame
Mais informações: www.nossacaixadesenvolvi-
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linhas de
financiamento disponíveis 

evento, primeira ação do recém criado 
DEMPI (ler Em Ação) foi também uma 
forma de difundir ainda mais um programa 








