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Coreana no município de Tietê

Com apoio da Investe 
SP, a Shilla Corporation 
vai instalar fábrica na 
cidade; expectativa é gerar 
200 empregos até 2017

Ajuda para
o empresário

A Investe São Paulo auxilia empre-
sas dispostas a se instalar no Estado 
e também atende àquelas já baseadas 
no território paulista, para expandirem 
seus empreendimentos. Fornece ainda, 
gratuitamente, dados estratégicos para 
ajudar o investidor a encontrar o local 
mais favorável para seus negócios e 
facilita o contato dos empresários com 
órgãos públicos e privados.

Também recepciona delegações 
estrangeiras, apresenta oportunidades 
de negócios, prospecta novos empreen-
dedores e divulga informações em prol 
do desenvolvimento do Estado, além de 
promover internacionalmente a imagem 
de São Paulo e do Brasil como destino 
de investimentos. 

sul-coreana Shilla Corporation es -
colheu a cidade de Tietê, localizada 

a 153 km da capital paulista, 
para instalar sua primeira planta 
industrial no Ocidente. O grupo 
empresarial anunciou que cons-
truirá uma fábrica de rolamentos 
de giro no município, com investi-
mento previsto de até R$ 100 
milhões e expectativa de gerar 200 
empregos até 2017. 

A vinda da empresa teve asses  -
soria da Agência Paulista de Pro   mo -
ção de Investimentos e Compe-
titividade, a Investe SP. O serviço do 
Governo estadual incluiu a apresen-
tação de informações setoriais, visi-
tas com executivos a di  versas cidades 
e apoio em questões de meio ambien-
te, infraestrutura e tributação.

Os rolamentos da Shilla vão 
equipar turbinas, equipamentos de 
construção e gruas marítimas. A 
ideia de trazer a produção para o 
Brasil veio de um de seus principais 
clientes, a GE Power & Water, multi-
nacional que hoje importa o compo-
nente para utilizá-lo na fabricação de 
turbinas eólicas em Campinas. Mas, 
segundo os executivos da empresa 

sul-coreana, a intenção é encontrar novos 
clientes brasileiros.

Localização favorável – A nova 
fábrica será instalada em área de 90 mil 
metros quadrados, no km 74 da Rodovia 
Cornélio Pires (SP-127), que liga Piracicaba 
ao município de Tietê. A planta, que consu-
mirá inicialmente R$ 30 milhões e emprega-
rá 80 funcionários, deverá entrar em opera-
ção no primeiro semestre de 2015. A produ-
ção será vendida por encomenda e os rola-
mentos serão usados em engrenagens do 
tipo dentadas, e sem dentes e externas.

“Tietê foi uma escolha estratégica. Além 
de estar perto de seu principal fornece-
dor, a Shilla terá acesso aos compradores 
de Campinas e de Sorocaba – e próxima 
de importantes rodovias. A parceria com a 
Prefeitura de Tietê, que teve uma participa-
ção ativa no projeto, também foi determi-
nante na instalação da sede da filial”, explica 
Luciano Almeida, presidente da Investe SP.

Promoção – O primeiro conta-
to da agência paulista com a Shilla foi 
na Feira Internacional Korea Overseas 
Investment Fair (Koif), realizada em 
maio de 2013. Na oportunidade, a Investe 
SP era expositora do evento e estava rea-
lizando intercâmbio de funcionários com 
a Kotra, agência sul-coreana de promo-
ção de investimentos. 

Esse contato transnacional possibili-
tou que uma funcionária da Investe SP 
passasse um período de dois meses no 
escritório sede da Kotra em Seul, visitas-
se a Shilla e viabilizasse o projeto da 
empresa, explicou Almeida.

Rogério Mascia Silveira
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Assessoria de Imprensa da Investe SP

Fazenda devolve IPVA de veículo roubado
A Secretaria Estadual da Fazenda vai 

devolver R$ 20.181.238,79 a proprietários 
que tiveram seus veículos roubados ou furta-
dos em 2013 em território paulista. O reem-
bolso é referente à restituição proporcional 
do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) – e trata-se de direito 
do contribuinte que havia pago o tributo na 
época da subtração do bem.

As restituições serão pagas em quatro 
lotes. O primeiro foi liberado no dia 6, e refe-
re-se a Boletins de Ocorrência (BOs) registra-
dos no primeiro trimestre do ano passado. 
O segundo, relativo aos meses de abril, maio 
e junho, foi liberado ontem (17); o terceiro, 
será no dia 1º de abril e o último, no dia 16 
de abril.

Reembolso automático – No lote 
inicial, foram creditados valores relativos a 
60.452 veículos. Quem tem direito à devo-
lução não precisa fazer pedido. O reembol-
so ao contribuinte é automático, pelo fato 
de os sistemas da Secretaria Estadual de 
Segurança Pública e do Detran.SP estarem 
integrados ao da Fazenda. 

O montante permanece à disposição 
do proprietário no Banco do Brasil durante 
dois anos, para resgate em parcela única. 
Depois desse prazo, a devolução deverá ser 

solicitada na Fazenda. Entretanto, o contri-
buinte não poderá resgatar o valor se tiver 
pendências com o Fisco estadual, como, por 
exemplo, débitos de IPVA de outro veículo de 
sua propriedade.

A devolução também será suspensa 
se a subtração do bem for anterior ao ano 
de 2008, não tiver BO correspondente ou 
o veículo apresentar problemas cadastrais 
no Detran.SP.

Regras para restituição – A res-
tituição proporcional do IPVA segue as 

Leis nºs 13.032 e 13.296, de 2008. Para 
o cálculo do valor a ser devolvido, é con-
siderado o mês da ocorrência do fato, à 
razão de um doze avos por mês do valor do 
imposto devido ao Estado. 

Caso o veículo venha a ser recuperado, 
volta a ser devido o IPVA no exercício em 
que isso ocorrer, proporcionalmente aos 
meses que restarem até o final do respectivo 
ano, à razão de um doze avos/mês, devendo-
-se computar o mês da recuperação. Esse é o 
motivo pelo qual o ressarcimento do imposto 
pago em 2013 está sendo realizado em 2014.

Total a ser devolvido – O site 
da Fazenda permite consultar o total do 
valor a ser devolvido. O caminho é clicar 
na opção IPVA e, depois, na tela seguinte, 
no link Restituição, e informar os núme-
ros do Renavam e do BO. Se discordar da 
quantia informada, o contribuinte poderá 
submeter, mediante requerimento, pedido 
de revisão do valor.

Para receber a restituição, se for pes-
soa física, é preciso apresentar em agência 
do Banco do Brasil cópias do Certificado 
de Registro e Licenciamento do Veículo 
(CRLV) e do RG original ou documento 
equivalente do proprietário. Se for pessoa 
jurídica, precisará também levar cópia do 
Contrato Social ou da Ata da Assembleia 
Geral. Para situações diferentes ou espe-
ciais, a recomendação é se informar con-
sultando a Fazenda pelo site ou ligando 
para o telefone gratuito 0800 170 110.

Rogério Mascia Silveira
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SERVIÇO
Investe SP – www.investe.sp.gov.br 

SERVIÇO
Secretaria Estadual da Fazenda – 
www.fazenda.sp.gov.br

Em Ribeirão Preto, os usuários de trans-
porte coletivo do câmpus da USP agora têm 
mais uma opção de informação. Um grupo 
de professores lançou o projeto Divulgação 
Científica e Cultural na USP, também conhe-
cido como Cultura no Ponto, pelo qual as 
paradas de ônibus do câmpus recebem revis-

A

Cultura no ponto de ônibus
tas, jornais, livros e folhetos, que ficam à dis-
posição dos que esperam os coletivos.

A iniciativa partiu do docente Carlos 
Ernesto Salmon, do Departamento de 
Física da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras (FFCLRP), com colaboração de 
Silvia Maria do Espirito Santo, professo-

ra do curso de Ciências da Informação e 
da Documentação. 

A Biblioteca Central da USP doou os 
primeiros livros e revistas, que ficam em 
caixas acrílicas instaladas nos pontos, 
protegidos da chuva. Segundo os coor-
denadores, para dar continuidade ao tra-

balho, eles esperam receber doações, que 
devem ser encaminhadas à sala 302, Bloco 
6, da FFCLRP, na Avenida Bandeirantes, 
3.900, Ribeirão Preto. Mais informações, 
ligue (16) 3602-4873.
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Produção será vendida por encomenda e os rolamentos serão usados em engrenagens dentadas, sem dentes e externas

1º lote de devoluções contempla 60.452 veículos roubados em janeiro, fevereiro, março/2013
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