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EDITORIAL

ARTIGO

FUTURO SOMBRIO DA GM
Tornar a planta de São José dos Campos mais atrativa
para novos investimentos é o principal desafio da cidade

T

rabalhar na GM, em São José dos Campos, sempre foi
motivo de orgulho. Ótimos
salários e PLR (Participação nos
Lucros e Resultados) de encher
os olhos (e bolsos) são marcas da
presença da empresa no município desde 1959.
De símbolo de prosperidade,
a multinacional tem atrelado
sua imagem ao desemprego. É
bem provável que o leitor deste jornal conheça trabalhadores já demitidos na planta. Ou
que, no mínimo, cumpriram
período de layoff.
Os funcionários, que caminham na corda bamba, nunca
sabem se estarão empregados
no dia seguinte. O fantasma da
demissão assombra as linhas
de montagem e ninguém sabe
como espantá-lo de vez.
Iniciativas têm sido criadas,
mas a solução parece distante.
Nesta terça-feira, por exemplo, o secretário de Inovação e
Desenvolvimento de São José,
Alberto “Mano” Marques, foi
até a Câmara Municipal para
tratar do futuro da GM.
O secretário afirmou que tem

conversado com a diretoria da
empresa e que “é preciso criar
um ambiente de negócios mais
aberto ao diálogo e com bom
senso por parte de todos os
envolvidos, inclusive do sindicato”, afirmou. “Estamos interessados na preservação dos
empregos e ampliação”, completou o secretário.
O encontro foi com vereadores que compõem a comissão
criada para intermediar novos
investimentos da General Motors no município.
Entre os parlamentares, é
consenso que o assunto deve
ser abraçado por toda a população. E é preciso força política para pressionar a montadora a investir na cidade. Mas,
até agora, ninguém achou a
fórmula de convencer os empresários a apostar aqui.
Fato é que a planta custa
caro. Os salários e os custos
de produção em São José estão mais altos do que em outras unidades. Se é possível
produzir um veículo com menos, por qual motivo ficar em
solo joseense?
Tornar a GM atrativa em São
José, com projetos viáveis,
deve ser o tema central das
discussões. Caso contrário,
serão criados fóruns e comissões com pouco efeito prático.
Chamar à empresa, ouvir as
suas demandas e tentar colocá-las em prática (sem que se
afete direitos trabalhistas) é
obrigação do poder público.
Se criticar a postura intransigente do Sindicato dos Metalúrgicos desse resultado, já
teríamos resolvido o problema.
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CRISE LATE,
MAS NÃO
MORDE
Denise
Debiasi
Dona da
cachorra
Lolita e CEO
da Pet Trends,
importadora
de produtos
pet

Enquanto você lê esse texto,
pelo menos meia dúzia de cachorros e gatos – fazendo caras
e bocas - estão passando pela
sua timeline. O evento não está
restrito às suas redes sociais.
Está espalhado por ruas e avenidas das capitais e de cidades
interior afora. Das pequenas
lojas aos grandes magazines,
o fenômeno pet ultrapassou os
limites dos quintais e varandas
e tem tomado conta de uma importante fatia do mercado.
Levantamento feito pelo IBGE
em parceria com a Associação
Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação mostra que o Brasil tem a
segunda maior população de
pets do mundo, com 132 milhões de animais, perdendo
apenas para os Estados Uni-
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dos, que possuem 164 milhões.
Os dados ratificam o que o número cada vez maior de lojas já
escancara: o mercado pet resiste bravamente à crise.
Para além dos bolsos dos
donos de animais, existe algo
bastante significativo e que
pode explicar esse cenário:
a humanização dos pets. Fatores como a busca por mais
qualidade de vida dos animais explicam, por exemplo,
uma previsão de faturamento
de 19,2 bilhões de reais para
este ano. Acha pouco? Hoje, o
mercado pet representa 0,38%
do PIB brasileiro. O mercado
promissor tem atraído olhares
estrangeiros. No próximo mês,
a maior rede varejista de produtos pet dos Estados Unidos,
a Petco - com mais de 1.500
lojas e 25.000 colaboradores
-, desembarca no Brasil, numa
operação de 1 milhão de dólares. O horizonte é promissor
e, ao que tudo indica, o setor
seguirá dando de ombros para
a crise. Crise? O momento é
bom ‘pra cachorro’.

.

FRASE

SOBE
JACAREÍ
A Prefeitura lança hoje um
projeto de revitalização
de fachadas e interiores
de lojas do comércio local,
para tentar alavancar a
economia da cidade
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“Sabemos que tem gente
que quer parar o Brasil
e esse desejo não tem
limites. Mas tenho força
necessária para resistir”
Michel Temer
Presidente da República

DESCE
ECONOMIA
O déficit primário do
Governo registrou um
rombo de R$ 20 milhões, o
pior da série histórica, que
começou a ser registrado
em 1997

AV. CASSIANO RICARDO, 401, SALA 508B - HYDE PARK - JARDIM AQUARIUS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP - CEP: 12.246-870 - TEL: (12) 3878-4499

MICHEL TEMER
Rumo a miséria? Por que é para
lá que ele está levando a população, enquanto ele e toda a máfia
instaurada na política estão sobrevoando de primeira classe ao
exterior com o nosso dinheiro.
Luciana Magarifuchi
São José dos Campos
COREIA DO NORTE
Engraçado que a mídia trata o
que os norte-coreanos fazem
como normal. Até o jeito que
criticam é diferente. Se fosse o
Trump fazendo o que o ‘pastel de
flango’ está fazendo, a internet,
jornais estariam insuportáveis.

Thiago Luiz
São José dos Campos
CONTRATAÇÃO DE CONSULTA
22 reais por consulta com restrição de só prescrever medicamentos da rede pública e só solicitar exames da rede também,
sendo que exame de alto custo
deveria ser justificado para a
enfermeira chefe. Se houver retorno em 30 dias, o profissional
não receberá. Quanta autonomia para o médico!
Geovanna Arruda
São José dos Campos
CONTRATAÇÃO DE CONSULTA 2

Ele enquanto médico me atenderia pelo valor de R$ 22 a consulta? Se sim,me passa o endereço
é fones de seu consultório! E estes médicos que se inscreveram,
quando for atender um paciente,
não vão nem olhar na cara do
infeliz e mandam embora. Já é
assim nas UBS, na Vila e no Hospital de Clínicas Sul.
Nilton Sales
São José dos Campos
CONTRATAÇÃO DE CONSULTA 3
O cara nem experiência política
tem. É nisso que dá. Parabéns
aos eleitores. O cara está perdido
no começo do mandato. Vamos

ver o que vai fazer com a economia da nossa cidade até o fim.
Gustavo Sousa
São José dos Campos
APREENSÃO DE MENORES
Este é o lado trágico da nossa
sociedade e sempre cabe uma
reflexão. Infelizmente São José
vem ocupando essa liderança
nos últimos anos. Por um lado,
mostra a eficiência na repressão,
por outro, expõe a deficiência na
prevenção. Constatação que incomoda quem, como eu, se ocupa de atender a essa faixa etária.
Marcos Oliveira
São José dos Campos
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