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Setor de terceirização sofre com falta
de informação no Brasil
>>Extrema. Assim como muitos outros setores, o de terceirização de frotas sofre com a falta
de informação, que tem sido um
obstáculo entre as empresas e os
futuros clientes, apesar do expressivo crescimento do setor, que em
2014 registrou um faturamento de
R$ 14,72 bilhões, segundo a Associação Brasileira das Locadoras
de Automóveis (Abla).
Mas esse resultado poderia ter
sido ainda melhor, se as pessoas se baseassem em dados reais
sobre o serviço de terceirização
de frotas. Ainda cultua-se a ideia
de que é melhor ser proprietário
de carros em vez de tê-los exclusivamente para uso, o que é
muito mais vantajoso em todos
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Tatiana Borenstein, diretora-administrativa do Grupo Marbor

os sentidos, principalmente no
que diz respeito à economia e à
burocracia. É um conceito típico
do nosso país. Em outras regiões
do mundo, as pessoas têm uma
relação mais racional e menos
emocional com os veículos, que

é o que o meio corporativo exige
para crescer de forma saudável.
É muito mais barato e simples
usar um veículo de uma locadora, que coloca todos os serviços
à disposição de forma padronizada e com qualidade, além de

Governo de Minas atende
pedido de Juninho para
abertura de mais turmas
noturnas do ensino médio
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Presidente da Câmara de Extrema, vereador
Edvaldo de Souza Santos Junior (Juninho)

>>Extrema. O presidente da
Câmara de Extrema, vereador
Edvaldo de Souza Santos Junior
(Juninho) recebeu da Superintendência Regional de Ensino de Pouso Alegre um ofício
sinalizando, positivamente, a
abertura de novas turmas para o
período noturno nos 1º e 2º anos
do ensino médio. A Superintendência adiantou que a extensão
do horário escolar, obedecendo
ao disposto no art. 3º da SEE
(Secretaria Estadual de Ensino)
nº 2.741/2015, será apresentada
ao Plano de Atendimento Escolar 2015/2016.
Mais aulas
No dia 10 de abril deste ano,
Juninho encaminhou um ofício
à diretora da SER, Sra. Andréa
Silva Adão Reis. No documento, o presidente do Legislativo
explica que devido ao crescimento expressivo do município,
aumentou-se
gradativamente
a demanda de estudantes em

Extrema. “O progresso trouxe
consigo muitas empresas e, logicamente, a necessidade de se
aprimorar nos estudos. Para isso
muitos jovens e adolescentes
precisam concluir os estudos.
Em inúmeros casos a pessoa
precisa trabalhar durante o dia e
não consegue uma vaga no período noturno. A proposta vem
de encontro a essa necessidade,
que é ampliar a oferta estudantil
e garantir, desde cedo, uma formação condizente às exigências
do mercado de trabalho”, disse.
São duas as escolas estaduais

que atendem os alunos extremense: Odete Valadares e Alfredo Olivotti. Juntas, suprem uma
significativa parcela da população. “Porém é necessário criar
mais vagas, mas as duas oferecem somente o 3º ano do ensino
médio à noite, o que prejudica
os jovens que estão nos 1º e 2º
anos”, comentou Juninho. Segundo ele, existe ainda um problema gerado na hora da contratação na empresa. Ele explicou:
“Em muitas empresas são exigidos a matrícula escolar e algum
outro documento que confirme a
frequência nas aulas”.
O presidente da Casa de Leis
finalizou reforçando a fundamental importância de se investir na educação do cidadão e na
criação de mais oportunidades
profissionalizantes para todas
as idades: “Somos uma cidade
que avança e que oferece ótimas
condições de temos de trabalho.
Como políticos, temos a obrigação de dar condições para que
o extremense consiga projetar
melhor qualidade de vida – principalmente nos estudos – que é a
base para uma nação mais digna
e promissora”.
(Fonte: Ascom /Câmara Municipal de Extrema)

cuidar de cada detalhe em relação a impostos, manutenção,
multas e tantos outros assuntos
que tomam tempo e demandam
investimentos.
O slogan da Marbor Locadora de Veículos resume bem essa
relação de consumo: “Você usa.
A gente cuida”. Principalmente
para as empresas, o tempo e o dinheiro que se gasta para manter
os veículos são muito grandes.
Com a terceirização, os empresários têm a tranquilidade de não
terem de se preocupar com nada
que seja relacionado à frota.
Fazer com que as companhias
conheçam os benefícios de se
contratar o serviço de locação de
veículos e desmistificar essa im-

portância que se dá ao fato de ser
o dono dos automóveis são alguns dos nossos desafios diários.
É sempre importante lembrar
que comprar um ou mais carros não é um investimento. Pelo
contrário. Os veículos já saem
das lojas com menor valor e com
eles vêm outros custos embutidos, como seguro, taxas tributárias, conservação e tantos outros
que podem ter redução de 20% a
30% se a escolha for a locação. O
segmento empresarial brasileiro
deve aproveitar esse momento de
recessão para repensar conceitos,
hábitos e opiniões.
(Tatiana Borenstein - diretora
-administrativa do Grupo Marbor - grupomarbor.com.br)

Camanducaia

Mulheres do Grupo
da Melhor Idade são
homenageadas
Na última segunda-feira, dia
11, a equipe do Centro de Referência da Assistência Social
(Cras), juntamente com a Assistência Social, realizou uma
homenagem às mulheres do
Grupo da Melhor Idade, devido ao Dia das Mães, comemo-

rado no domingo, dia 10.
As mulheres do grupo foram recepcionadas com um
coffee break e presenteadas
com objetos feitos pela equipe organizadora. Além disso,
receberam cuidados com a
pele.
Foto: Ascom/Pref. Camanducaia

Grupo recebeu presentes e cuidados com a pele

Energisa informa
No último fim de semana,
cidades da região ficaram sem
energia elétrica devido a problemas na rede. No sábado, dia 9, o
desligamento acidental ocorreu
das 15h00 às 15h50, em Bragança Paulista, quando houve,
por motivos ainda desconhecidos, rompimento de um dos
cabos da rede de distribuição
localizada na saída da Subestação Bragança ll. Já no domingo,
dia 10, às 18h34, a interrupção
foi causada por um balão que
enroscou na Linha de Transmissão (LT) Mogi Mirim/Bragança Paulista, de propriedade da
Companhia de Transmissão de
Energia Elétrica Paulista (CTEEP), supridora da Energisa
Bragantina, atingindo parte de
Bragança, Vargem e Extrema.
O restabelecimento da energia

aconteceu às 19h49.
Em nota, a Energisa explicou
que os trabalhos foram feitos
em tempo necessário para a
realização de manobras de cargas, visando normalizar o atendimento aos clientes atingidos.
Sobre a interrupção de energia
de domingo, dia 11, comentou:
“Na segunda-feira, dia 11, às
04h00, a distribuidora realizou
um ‘pique’ de energia de aproximadamente três minutos para
retornar com a carga de energia
do circuito 1 para o circuito 2”.
A empresa também solicitou
a compreensão dos consumidores e lamentou os transtornos
causados por ambos os acidentes. “Lembrando que se trata
de uma ocorrência fora de seu
sistema”, disse sobre a interrupção causada pelo balão.

