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A ASSIJA apresenta aos seus associados e parceiros um breve resumo das principais ações que tivemos no período do 
primeiro semestre de 2012, e destaca que o espaço está aberto para atender as solicitações relacionadas às atividades 
industriais no município.  
 

 
Duplicação da Estrada João de Góes 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Em novembro de 2011, o Governador Geraldo Alckmin 
esteve em Jandira para anunciar os investimentos na 
cidade, principalmente a liberação da duplicação da Via 
João de Góes, e a ASSIJA está acompanhando 
atentamente este assunto.   
No primeiro semestre deste ano, o presidente da 
Associação – Manoel Domingues recebeu diversas vezes 
o ex-secretário da Indústria e Comércio Carlos Piteri, 
juntamente com sua equipe, além de acompanhar a 
prefeita do município Anabel Sabatine no DER em São 
Paulo, para avaliar e ratificar os últimos detalhes do 
projeto. A publicação do edital já está no site do DER – 
Processo 064/12 marcado para o dia 01/08/2012. 
 
Base do Corpo de Bombeiros  
 

A base do corpo de Bombeiros está bem adiantada, e a 
ASSIJA está acompanhando todo o processo que será a 

instalação da sede. Em reunião na Sede da ASSIJA com o 
Presidente Manoel Domingues, o Secretário de Indústria e 
Comércio Sr. Lourival Cajaiba entregou cópia do esboço do 
projeto que abrigará o Corpo de Bombeiros, onde também 
será a Sede da Associação e outras bases de segurança, 
como a Guarda Municipal, a Secretaria de Segurança, etc. A 
construção será ao lado da empresa Rayton que doou o 
terreno para a Prefeitura.  
 

Cobrança de Carga Tributária Municipal 
 
O presidente da ASSIJA se reuniu duas vezes com o 
secretário de receita da Prefeitura, para discutir sobre o 
código tributário municipal, e sobre os problemas que vem 
ocorrendo em algumas empresas com a cobrança indevida 
do ISS (Imposto sobre Serviços), e também reivindicar 
uma antiga luta da ASSIJA que é suspender a cobrança da 
CIP (Contribuição de Iluminação Pública) que é cobrada 
na conta de energia de todas as empresas, entre outros 
assuntos de interesse dos associados da ASSIJA. 
 
 

Reunião na Empresa Têxtil Florence com 
Eletropaulo 
 

As quedas de energia tem sido constantes na empresa 
Têxtil Florence, associada da ASSIJA, e para que este 
problema fosse resolvido, a Associação se reuniu com a 
Eletropaulo, na sede da empresa Têxtil para dialogar 
sobre o motivo de tanta queda de energia que prejudica 
a produção e o trabalho da empresa.  
Na ocasião, a gestora de clientes da Eletropaulo Odete 
Santos e o diretor industrial da Florence Rogério 
D’Amaro, estiveram presentes. Já nos próximos dias, a 
ASSIJA se reunirá com a Eletropaulo, e as empresas 
poderão participar e falar diretamente sobre os 
problemas que tem no dia a dia com a falta e ou 
interrupção da energia elétrica. 
 
Nome das Ruas do Novo Polo Industrial II  
  
No dia 26 de março, o presidente da Associação 
Industrial Manoel Domingues recebeu na Sede da 
ASSIJA a vereadora Maura do PT, e recebeu da mão da 
vereadora a Lei nº 1949 de 15/12/2011 que dispôs 
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sobre a denominação das ruas localizadas no Polo 
Industrial II, essa lei já esta disponível no site da 
ASSIJA. 
Nesta data também a vereadora entregou cópia do 
requerimento nº 025-12 de 06/03/2012 que trata-se de 
um estudo sobre as questões de retorno e segurança da 
duplicação da Via de Acesso João de Góes. 
 
PAM – Plano de Ação Mútua Entre as Empresas 
 

Em abril, mais precisamente no dia 12, foi feita uma 
reunião na Sede da empresa Wacker Química do Brasil 
Ltda., situada na Rua Municipal – Jd. Alvorada com a 
Comissão de Segurança da ASSIJA, para discutir os 
detalhes da implantação do projeto do PAM (Plano de 
Ação Mútua) que incorporará o programa Alerta Geral e 
fortalecerá a segurança interna e externa das empresas 
do parque industrial, principalmente com a implantação 
do corpo dos Bombeiros, que deve acontecer até o ano 
que vem.Esse programa é uma ação que deve integrar 
toda comunidade industrial as atividades da CIPA de 
cada empresa, incluindo todos os colaboradores sobre a 
questão de segurança. Ainda é importante salientar que 
o PAM é principalmente voltado para questões de 
segurança quanto a acidentes que passem os muros de 
cada empresa. Como consequência, auxilia a empresa 
nos aspectos de segurança do trabalhador (safety) e 
ainda pela comunicação pode ajudar nas questões de 
segurança patrimonial (security). 
 
Parceiros da Educação  
 
O projeto Parceiros da Educação colheu bons frutos na 
escola municipal Marcelino Nascimento que fica no 
bairro Sagrado Coração. Ela foi adotada pela empresa 
Rayton, associado da ASSIJA, e em apenas um ano, a 
escola conseguiu a melhor nota no IDEB – Índice de 
Desenvolvimento do Ensino Básico do Ministério da 
Educação. No dia 04 de julho, o presidente da 
Associação recebeu o proprietário da Rayton o Sr. 
Eduardo Capozzi e a Sra. Lúcia Fávero, diretora 
executiva do projeto Parceiros da Educação, onde 
foram discutidas as experiências que a Rayton obteve 
neste projeto.  Esta ação está sendo apresentada as 
empresas associadas, com o objetivo de colocar mais 
uma vez a ASSIJA e seus associados como parceiros 
da cidade de Jandira, desta vez na área de educação, 
uma das mais carentes em qualidade no estado e no 
município. 

 
Café da Manhã com os Candidatos a Prefeito de 
Jandira  
 
A ASSIJA mais uma vez atenta às questões políticas em 
Jandira, está recebendo os candidatos a Prefeito, que 
falam sobre seus programas de Governo e 
principalmente sobre a política de desenvolvimento 
industrial e empresarial para as empresas situadas em 
Jandira, e o que irão fazer para trazer novos 
empreendimentos empresariais para a cidade.  
No último dia 22 de junho, o café da manhã aconteceu 
na Sede da ASSIJA com o candidato Geraldo Teotônio 
da Silva, o Gê do PV (Partido Verde), e no próximo dia 
08 de agosto está agendado o café às 08h30 da manhã 
também na Sede da ASSIJA com o candidato a prefeito 
pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro) o Sr. Wesley 
Teixeira. 
 
 Campanha: Doação de Cobertores  
 

 
Mais um ano de Sucesso absoluto graças às dezenas 
de empresa que participaram e fizeram as suas 
doações para que a ASSIJA pudesse comprar mais de 
300 cobertores, que foram doados a sete entidades 
cadastradas na associação, no programa de 
Responsabilidade Social.  Os cobertores foram 
entregues no dia 13 de julho, pela diretora social da 
ASSIJA – Ana Rodrigues. Para ver as fotos da entrega 
acesse www.assija.com.br. As empresas que ainda 
quiserem contribuir com a ação, basta entrar em contato 
pelo telefone 4707-4071 ou pelo site.  “Muito obrigado 
de coração, as empresas participantes”, finalizou o 
presidente da associação Manoel L. Domingues. 
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Parcerias e convênios 
Apresentamos aos associados os convênios e parcerias 
disponíveis: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
� Caixa Econômica Federal  
� AES Eletropaulo: atendimento Exclusivo 
� FACEQ: 20% de desconto nas mensalidades dos 

cursos superiores para funcionários. 
� Memphis: 25% de desconto no valor total dos cursos 

de inglês para funcionários. 
� CNA: 15% de desconto nos cursos de inglês e 

espanhol para associados. 
� Sparnet: descontos especiais para associados em 

serviços de comunicação empresarial. 
� Telefônica Vivo: gerente de negócios exclusivo para 

associados da ASSIJA. 
� Correios: atendimento VIP na agência de Jandira para 

associados da ASSIJA que firmarem contratos com os 
Correios. 

� Órgãos públicos: a ASSIJA defende os interesses dos 
associados perante os órgãos públicos. Entre em 
contato conosco e denuncie. 

� Sala para reuniões e treinamentos para associados 
utilizarem o espaço para seus treinamentos. 

� Cursos e palestras: diversos assuntos de interesse 
das indústrias são abordados, caracterizando-se em 
oportunidades únicas para capacitação de empresários       
e de seus funcionários. 

 

Participe desta coluna 

Se sua empresa deseja oferecer algum 
produto ou serviço em condições 
diferenciadas para os associados da 
ASSIJA, escreva para assija@assija.com.br 
ou ligue: 4707-2348. Pode ser que alguém 
tenha o que você quer ou você queira o que 
alguém tem. 

 


