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DOC realiza 9º Encontro de
Empresários da Zona Leste
Eduardo Cedeño Martellotta

R

eunindo empresários e
autoridades, o 9º Encontro
de Empresários da Zona
Leste foi realizado pela DOC
Contabilidade no salão nobre do Clube
Atlético Juventus (rua Juventus, 690),
dia 27 de setembro último.
O reitor da Universidade Bandeirante
– Uniban, prof. Heitor Pinto Filho,
abriu a solenidade. Ele falou, como
educador de 44 mil alunos no ensino
universitário e 3 mil no fundamental e
médio da instituição, sobre a corrupção
nos mais diversos setores da sociedade
atualmente. “Eu não sei o que faço com
os meus alunos. Gostaria de auxílios,
mudança de comportamentos, na
sociedade, para desenvolver esse país.
Não tenho a quem recorrer”, disse.
Gilberto Kassab, prefeito de São
Paulo em exercício, chamou o evento
de “encontro da cidadania”, e lembrou
que nos últimos anos o fórum,
idealizado pela DOC Contabilidade,
teve a responsabilidade de influenciar
as principais decisões da cidade.
“Definir o rumo de São Paulo é antes

APORÉ EMPREGOS
• Mão-de-Obra Temporária
• Construção Civil
• Serviços Terceirizados
Rua Melo Barreto, 78 - Brás
( 3227-1488 - Fax 3326-0982
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Super Troca de Óleo – Filtros
Autos Nacionais e Importados

Salomão Gawendo abriu seu
discurso exaltando a Mulher.

Armando Raucci é o presidente do Juventus, ladeando
o secretário das Subprefeituras Walter Feldman e o
diretor da DOC Domingos Orestes Chiomento.

de mais nada, pensar na Zona Leste. Avaliar para
saber reivindicar, avaliar e estudar para ajudar
aqueles que têm a responsabilidade de continuar
o desenvolvimento deste município, a enxergar
novos caminhos”, ressaltou Kassab.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Um dos principais incentivadores do encontro
de empresários é Domingos Orestes Chiomento,
diretor da DOC e vice-presidente do Conselho
Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo.
Ele disse que nos encontros anteriores detectou
a importância de um empresário estar ligado a
entidades como a Fiesp, o Ciesp, a Associação
Comercial, entre outras, para o seu sucesso
profissional. “É nelas que se encontram as
inteligências, e chegam as primeiras informações,
e aí o empresário sai na frente na tomada de
decisões”, completou Chiomento, acrescentando
ainda que o lema do evento é responsabilidade
social, inclusão e sustentabilidade, ferramentas
de gestão empresarial.
Também compareceu o presidente da
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas

Prestativos representantes da DOC, eles assessoraram
os participantes como verdadeiros cicerones.

do Estado de São Paulo, Salomão Gawendo,
que começou seu discurso homenageando as
mulheres ali presentes. “Hoje sabemos que
muitas das nossas micro e pequenas empresas
sobrevivem graças à presença da mulher no
estabelecimento, que mais ainda, além de mãe,
companheira, empresária, é também uma líder,
um exemplo para todos nós homens”,
ressaltou. Logo em seguida, comentou as
palavras do reitor da Uniban, dizendo que não
podemos mais aceitar a impunidade, e para
isso, é preciso a participação da sociedade civil
organizada.nas entidades de classe.
O Superintendente da ACSP – Distrital Mooca,
Antonio Viotto Netto, disse que a entidade está
empenhada em levantar as bandeiras a favor dos
empresários empreendedores da Zona Leste,
para combater a alta carga de tributos, a
corrupção e a impunidade.
LEI DA MICRO-EMPRESA
Já o ex-ministro da Educação no governo
de Fernando Henrique Cardoso e hoje
presidente do Conselho de Responsabilidade

Fiscal da Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo – Fiesp, Paulo Renato Souza,
também presente, explicou que o objetivo do
conselho é conscientizar os empresários sobre
a necessidade de trabalhar em conjunto com o
setor público para melhorar a sociedade.
“Melhorar a sociedade e enfrentar as políticas
sociais não é só responsabilidade do governo.
Tem que ser também responsabilidade de
todos nós”, completou, afirmando ainda que
a responsabilidade social implica em
cumprimento da legislação. A luta da Fiesp,
por meio de seu presidente Paulo Skaff,
segundo ele, é pela aprovação em Brasília este
ano de uma lei em benefício da microempresa.
Finalizando os pronunciamentos, João
Carlos de Souza Meirelles, secretário de Estado
da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento
Econômico, que representou o governador
Geraldo Alckmin. Para ele, a chegada da USP
na Zona Leste acarretou uma transformação na
região, além das Escolas Técnicas e da Fatec –
Faculdade de Tecnologia.

Fonefax: 3227-6960
Av. Cruzeiro do Sul, 34 - Canindé

ALMEIDA E CORREA
ADVOGADOS
Advocacia Criminal, Cível e Trabalhista,
Documentação e Consultoria Imobiliária,
Administração e Locação de Imóveis
Rua do Hipódromo, 405

( 6693-9337 - 6692-5994

CARIMBOS
Fabricação Própria
Vulcanizados e Computadorizados

Rua 21 de Abril, 714

Também presente, o ex-ministro da
Educação, hoje na Fiesp, Paulo Renato,
enfatizou melhora da sociedade.

O Hospital São Cristóvão fez uma
marcante propagação sobre a campanha
contra o câncer bucal.

Viotto Netto, da ACSP Mooca, fez
um brado contra a alta carga de
tributos e corrupção.

Fonefax: 6096-7051
TV - Som - Vídeo
Informática
Consertos Orçamentos Grátis
PRECISA-SE DE TÉCNICO
EM ELETRÔNICA

COMPRO - VENDO - TROCO
Av. Celso Garcia, 1.558
( 6693-2384
R. Saldanha Marinho, 92
( 6291-4687

ARGENTINA PLAZA HOTEL
Café da Manhã das 6 às 9 horas
PABX 3314-0509 e 3314-0293
(3314-0492 - FAX: 3326-1739

Rua João Teodoro, 218
(Próximo à estação Tiradentes)

Felix Troféus
O Troféu dos Campeões

( 3461-2503

Procobre aponta deficiência das instalações elétricas
Eduardo Cedeño Martellotta
Instituto Brasileiro do Cobre –
Procobre, realizou dia 4 de outubro
último o “Encontro dos Jornais de Bairro
– Pauta: Segurança e eficiência nas instalações
elétricas, um serviço para a comunidade”, no Blue
Tree Towers Paulista (rua Peixoto Gomide, 707,
bairro Cerqueira César).
Na reunião, Milena Guirão Prado,
coordenadora de marketing do Procobre, e o
engenheiro Edson Martinho, presidente da
Associação Brasileira de Conscientização para os
Perigos da Eletricidade – Abracopel, fizeram a
apresentação do Procobre, fundado em 1996, e
divulgaram um trabalho realizado pelo instituto,
que mostra um panorama nada otimista e bastante
preocupante das instalações elétricas residenciais
em São Paulo.
A falta de manutenção das instalações mais
antigas e o desrespeito à norma NBR 5410
são os principais responsáveis pela situação,
segundo o instituto. O estudo avaliou as
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REVISÃO DE CRÉDITOS
Ncz$
POUPANÇA R$
Se você teve CADERNETA DE POUPANÇA
Em qualquer banco no período entre:
01 a 15 de junho de 1987 (Plano Bresser)
01 a 15 de janeiro de 1989 (Plano Verão)
A diferença que você tem direito pode ser bem expresiva

Basta lembrar o Banco que mantinha conta

LIGUE AGORA E FAÇA SEU CADASTRO

( 5573-6695

Parceria Jornal do Brás

CRF CONSULTORIA E RASTREAMENTO FINANCEIRO
Nossa remuneração só será cobrada no caso de sucessso da ação

Edson Martinho
é o presidente da Abracopel.
Ao seu lado a assessora
Mônica e em outro plano a
coordenadora de marketing,
Milena Guirão Prado.

instalações elétricas de 628 residências, entre
casas e apartamentos na cidade.
PROGRAMA AVALIA ELETRICISTAS
De acordo com Milena, o Procobre mantém
o “Programa de Avaliação Profissional de
Eletricista Predial de Baixa Tensão”. Criado há
sete anos, é uma parceria com o Senai, a
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JEANS CONFECÇÕES

Dra. Denise Regina Garcia

FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Atendimento 3ª, 5ª, 6ª das 13 às 19 h

Calças Jeans Sarja Lycra
Saia - Bermudas e Jaquetas
Masculina e Feminina

( 3277-3746
Rua Piratininga, 615

Rua Miller, 524-B

( 3326-1909

Decorações G.A
Tecidos Impermeabilizados
50 anos no ramo
Reforma móveis estofados, sofás, poltronas, cadeiras,
vitorianas, Luiz XV, Luiz XVI, Coloniais e todos os estilos

Rua Santa Clara, 183

( 6692-5155 - 7121-7722

Associação Nacional dos Comerciantes de
Material de Construção – Anamaco e a AES
Eletropaulo, na busca pela melhoria da qualidade
das instalações. Mais informações com Milena
pelo fone 3816-6383, ou nos sites
www.procobre.org/br
ou
www.encontreseueletricista.com.br.

GMG
D AMASCUS
Importadoras e Exportadoras de
Produtos Àrabes

Rua Maria Marcolina, 966
Fonefax:

3313-5133
3313-0353

e-mail: steph@osite.com.br

Porta Retratos, Acessórios, Gravuras, Estampas, Telas,
Molduras, Posters, Quadros, Máquinas, Ferramentas,
Rua São Caetano, 605 - Luz
Rua Cantareira, 1.058/1.078

Telefax: 3228-7444 e 3313-0625

