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ACIAR torna-se parceira do projeto “Vale do
Futuro”

Mais de R$ 200 mil recuperados na campanha
“Acertando suas Contas”

Ano 19

Janeiro 2020

Eventos ao longo do ano reafirmaram
compromisso da ACIAR com o
empreendedorismo

Show de Prêmios se consolida como a maior
campanha de fomento ao comércio realizada
na região na época de Natal

Núcleo Imobiliário se fortalece e valoriza a
profissão de corretor de imóveis

2019

ACIAR tornou-se tricampeã no Prêmio AC Mais,
outorgada pela FACESP, disputando com 150
associações de pequeno porte

Núcleo Vestir e Calçar e ACIAR promoveram
mês da criança, com prêmios, brindes e
palestras lúdicas sobre educação financeira

Projeto “Treinar para Encantar” atendeu mais
de mil colaboradores do comércio

DESAFIOS, AÇÕES E INOVAÇÕES
MARCARAM A ACIAR
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019
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RECADO AO LEITOR

MISSÃO
CUMPRIDA

Sempre atenta a sua missão de
fomentar o comércio e os serviços, e
apoiar todas as ações da sociedade que
levem ao fortalecimento do comércio,
a ACIAR trabalhou intensamente em
2019 para manter a continuidade dos
trabalhos que já estavam sendo realizados e, ao mesmo tempo, incrementar
novos projetos.
Apesar da crise econômica que
afetou seriamente todos os setores
da economia, a associação comercial
conseguiu fazer importantes parcerias
para os eventos e palestras que promoveu, aproximando-se cada vez mais do
associado e consolidando ainda mais
a entidade como representante e porta
voz das categorias que representa.
O ano que passou também foi
um marco na união dos corretores de
imóveis que, com apoio da ACIAR,
criaram o Núcleo Imobiliário, fortalecendo os profissionais e o setor que
representam.
A ACIAR é parceira do programa “Vale do Futuro”, do Governo do
Estado de São Paulo, que traz boas
perspectivas para o Vale do Ribeira
nos próximos anos em relação ao tanto
sonhado desenvolvimento social e
econômico da região.
Mudou a campanha Show de
Prêmios buscando atender ainda mais
as necessidades dos consumidores que,
ao receber seus prêmios, no Cartão
Accredito Premium, puderam decidir
o que comprar ao invés de receber um
eletrodoméstico ou eletroeletrônico
que já possui.
Do ponto de vista interno, a
associação comercial conquistou mais
um Prêmio AC Mais, outorgado pela
FACESP, inserindo-se entre as principais entidades do gênero no Estado de
São Paulo e demonstrando que está no
caminho certo.
Foi um ano de muitas realizações
e de muitas conquistas. Tudo o que
foi realizado e todas as sementes que
foram plantadas resultam do trabalho
dos diretores, associados e colaboradores da ACIAR, que não medem esforços para que a ACIAR se mantenha no
patamar de uma entidade representa,
realiza e produz.
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F lashes 2019
# A CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
aprovou, em fevereiro, Projeto de Lei
Complementar que permitiu o funcionamento das farmácias 24 horas por dia,
sem alterar o sistema de plantões em
domingos e feriados.
# PELA PRIMEIRA VEZ na história do
sindicalismo no Vale do Ribeira uma
convenção coletiva do trabalho é
assinada por representantes de sindicatos regionais. Em março, o Sindicato
do Comércio Varejista (Sincovvale) e o
Sindicato dos Comerciários (Sincomerciários) assinaram o documento.
# O PRESIDENTE DA ACIAR, Daniel Muniz, e vários diretores participaram, em
abril , de audiência pública para discutir
projeto de lei que estendia o horário do
comércio até às 22 horas, incluindo domingos e feriados. Polêmico, o projeto
foi retirado da pauta.
# ACIAR PROMOVEU, no mês de maio,
o concurso “Mãe, Conte a Sua História”.
As histórias mais emocionantes foram
escritas por Maria Elisabete Kotoski Oliveira (1ª colocada), Keilane dos Santos
(2º lugar) e Márcia Mendes Ferreira (3º
lugar). Elas ganharam serviços de beleza
no Stúdio Rubens Rozeno.

# EM REUNIÃO realizada na ACIAR, em
julho, integrantes do Conselho Municipal de Segurança (CONSEG) falaram
sobre problemas relacionados à segurança pública em Registro. Participantes
criticaram o abandono da Praça dos
Expedicionários.

# O CÔNSUL honorário da Costa do Marfim, Tibe Bi Goe Blaise, visitou a ACIAR
e falou sobre seu objetivo de estimular
parcerias e negócios, sobretudo no setor
agropecuário, visando o desenvolvimento de seu país.

# O PRESIDENTE da Associação Brasileira dos Coreanos, Marcelo Choi, visitou
a ACIAR, em junho, e falou sobre a
possibilidade de implantação, no Vale
do Ribeira, de um polo de tecnologia
utilizando o know how da Coréia.
# A APRESENTADORA do programa “Viver Bem”, da TV Tribuna, afiliada da Rede
Globo na Baixada Santista, a jornalista
Janaina Hohne foi a palestrante do happy de negócios realizado na terça-feira,
25 de junho, sob patrocínio da Unimed
Registro.

# A ACIAR instituiu, em setembro, critérios para premiação visando motivar e
incentivar seus colaboradores a desenvolverem novos projetos na associação.
# A ACIAR PROMOVEU, em outubro,
workshop sobre a Lei Geral de Proteção
de Dados, coordenado pela advogada
Michele Ramponi Godoy,
# ACIAR E SEBRAE, em parceria, realizaram a palestra “A Fórmula Mágica do
Sucesso”, ministrada por Renner Silva.
O evento marcou a Semana Global do
Empreendedorismo.
# O DEPUTADO FEDERAL Eduardo
Bolsonaro visitou a ACIAR,em novembro,
e falou sobre sua atuação parlamentar e
sobre o governo de seu pai, Jair Bolsonaro.
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TRICAMPEÃ

Representantes da ACIAR e dirigentes da FACESP na entrega do troféu AC Mais

ACIAR CONQUISTA TERCEIRO TROFÉU AC MAIS
Os vencedores da edição
2019 do Prêmio AC Mais foram
anunciados em 1º de novembro,
último dia do 19º Congresso da
FACESP (Federação das Associações Comerciais do Estado
de São Paulo), em Atibaia. E a
ACIAR foi campeã pela terceira
vez, de um total de cinco vezes
em que ficou entre os finalistas
da categoria “associações de
pequeno porte”, que reúne 150
entidades, na disputa com as
cidades de Pompéia e Dracena.
O congresso valorizou te-

mas como política, empreendedorismo, violência e família,
com ênfase à participação da
mulher na sociedade, resultado da recente criação do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) da
FACESP. O Conselho também
concedeu o Prêmio Tarsila do
Amaral à empresária Luiza
Helena Trajano (categoria
Empreendedorismo) e à colecionadora de obras de artes
Beatriz Mendes Gonçalves
Pimenta Camargo (categoria

Arte e Cultura).
Ainda no Congresso foi
lançado o Programa Mulheres
Empreendedoras SEBRAE&CMEC-FACESP&ACSP, para
fomentar o empreendedorismo feminino.
Com cursos voltados à
gestão das micro e pequenas
empresas, foi lançada oficialmente no congresso a Faculdade do Comércio (FAC), da
FACESP. A partir da aprovação do Ministério da Educação, as associações comerciais

poderão se transformar em
polos de ensino.
O 19º Congresso teve
como tema #FacespEuValorizo# e reuniu representantes
de 420 associações comerciais.
Foi a primeira vez que Daniel
Muniz participou do evento
na condição de presidente da
ACIAR, acompanhado por sua
esposa, Edna Maria Orbelli,
pela gerente administrativa da
ACIAR, Valda Arruda, e pela
coordenadora do SCPC, Mara
Valdoski.

“Foi muito emocionante
quando Registro foi
anunciado. Fiquei também
muito alegre em ver a
equipe recompensada, em
saber que esse é resultado
do trabalho dos nossos
colaboradores, da nossa
diretoria e, especialmente,
dos nossos associados,
que confiam na ACIAR.
Sem eles, a gente não
conseguiria”. Daniel Muniz de

Paulo, presidente da ACIAR.
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ARTIGO

DESENVOLVIMENTO DO VALE

ECONOMIA TERÁ MELHOR
PERFORMANCE EM 2020
Especialistas anunciam
que a economia brasileira
deve ter, em 2020, performance melhor que em 2019,
segundo relatório publicado
pelo Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação
Getúlio Vargas (IBRE-FGV).
A expectativa é de que o
desempenho da atividade
econômica quase dobre em
2020, comparado com o ano
de 2019, que se encerra com
um crescimento de 2,2% do
PIB (Produto Interno Bruto).
As atividades econômicas
de São Paulo foram impactadas sobremaneira pela austera
crise econômica e, por consequência, pelo elevado índice
de desemprego que assolou o
Brasil em 2019. A expectativa
é de que o setor econômico
tenha um desempenho mais
favorável ao longo de 2020 e,
colaborando com esta reação,
foram as ações anunciadas e
realizadas ao longo do ano pelos governos federal e estadual,
impactando diretamente os 26
estados federados, bem como
os 5 570 municípios brasileiros. As principais mudanças
visaram estimular a economia,
desburocratizar os processos e,
consequentemente, gerar mais
empregos.
A expectativa é de que as
medidas governamentais contribuam para um cenário econômico mais favorável com a
retomada do consumo e a real
expectativa de crescimento
do PIB, bem como melhoras
tanto no comércio, indústria,
varejo e agropecuária.
Acreditamos na boa
gestão dos governos federal,
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estaduais e municipais, envolvendo o primeiro, segundo e
terceiro setores da Economia.
Para nossa região, o
governo estadual lançou um
megaprojeto de políticas públicas para impulsionar ações
de curto, médio e longo prazo
de desenvolvimento econômico e social. Denominado “Vale
do Futuro”, o programa prevê
R$ 1 bilhão em investimentos
públicos e atração de mais R$
1 bilhão em recursos privados,
além de 30 mil oportunidades
de emprego, renda e empreendedorismo até o final de 2022.
Já na Região Metropolitana da Baixada Santista, o
desenvolvimento econômico
historicamente apresenta
estreitas relações com o Porto
de Santos. Temos a clara visão
de que o Estado pretende
alavancar petróleo e gás na
Baixada Santista, pois já existe
uma aproximação com as petroleiras, que serão os grandes
players nos próximos leilões
do pré-sal. Com a abertura do
mercado, a Petrobras não terá
mais uma participação tão
grande nos blocos do pré-sal.
Dessa forma, grandes petrolíferas internacionais investirão.
A Baixada Santista receberá
R$ 24,2 milhões referentes ao
megaleilão do pré-as, realizado
no segundo semestre de 2019.
O cálculo é da Consultoria de
Orçamento e Fiscalização Financeira (Conof) da Câmara
dos Deputados. Os royalties
são distribuídos conforme
a relação das cidades com a
indústria petrolífera (presença
ou proximidade de instalações
ou transporte).

Eliseu Braga Chagas
é vice-presidente da FACESP - RA
5 e secretário de Desenvolvimento
Econômico de Itanhaém

ACIAR PARTICIPA DO
LANÇAMENTO DO
PROGRAMA “VALE DO
FUTURO”

O presidente da ACIAR, Daniel Muniz, o vice-presidente Hélio Borges
Ribeiro e lideranças política de Registro no lançamento do programa no
Palácio dos Bandeirantes

O presidente da ACIAR,
Daniel Muniz de Paulo, participou no Palácio dos Bandeirantes, em 17 de outubro
do lançamento do programa
“Vale do Futuro”. Em 12 de
novembro, em Registro, novamente ao lado do governador
João Dória, de secretários de
Estado e agentes do SEBRAE-SP, ele participou do lançamento de uma série de ações
práticas de empreendedorismo e assistência social, além

“

do anúncio de recursos para
investimentos na região.
Os 22 municípios da
região receberão R$ 2 bilhões
para investimentos em diversas
áreas e a expectativa é que a região cresça até 2030. O programa deve gerar também 30 mil
oportunidades de emprego.
A ACIAR é parceira do
governo do Estado no programa Empreenda Rápido, que
integra o rol de ações do “Vale
do Futuro”.

“Tenho absoluta convicção que o
governo de São Paulo encontrou o
caminho para desenvolver o Vale
do Ribeira, com as ações do Vale do
Futuro. É a realização do sonho de
todos que acreditam no potencial da
nossa região”. Daniel
Muniz de Paulo,
presidente da ACIAR.

Daniel Muniz recebe
o governador João
Dória, em Registro,
para anúncio de
algumas ações do
Vale do Futuro
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NÚCLEO IMOBILIÁRIO

O Núcleo Imobiliário se consolidou e passou a debater temas de interesse dos profissionais do setor e da sociedade

O ANO DE FORTALECIMENTO E DE UNIÃO
DOS CORRETORES DE IMÓVEIS
O ano de 2019 marcou
o fortalecimento do Núcleo
Imobiliário da ACIAR, que reúne corretores de imóveis que
sabem que a união faz a força.
Logo no início do ano, foi
realizado o curso “Avaliação
de Imóveis” realizado pelo
CRECISP (Conselho Regional
de Corretores de Imóveis de
São Paulo). Após 14 dias e
105 horas aulas, os aprovados
tornaram-se habilitados a se
inscrever no CNAI (Cadastro

Nacional de Avaliadores de
Imóveis).
Três palestras que levaram aos profissionais informação, reflexão e conhecimento
marcaram a comemoração
do Dia do Corretor, em 27
de agosto. Colaboradora da
ACIAR e coordenadora do
Núcleo, Damárys Bernardes
Macedo foi responsável pela
palestra “Corretor show de
Bola”. Autor do livro “Transações Imobiliárias - Aspectos

Fundamentais Para Gestão
De Negócios”, Rafael Bortone
falou sobre a realidade profissional dos corretores.
Além de participar de
uma série de atividades e
de eventos promovidos pela
Associação Comercial, o
Núcleo também definiu ações
de conscientização junto
a proprietários de imóveis
para venda e locação visando
ajustar preços à realidade de
mercado.

Adolfo Bittencourt fala durante as comemorações do Dia do Corretor de Imóveis

“

“Tenho certeza que
os corretores farão
a diferença em
Registro e região”.
Adolfo Bittencourt,
delegado municipal do
CRECI-SP
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CAMPANHA NATALINA

CAMPANHA SHOW DE PRÊMIOS DISTRI
Foram mais de 300 mil cupons depositados nas urnas e o sorteio, realizado no auditório da ACIAR, dia 27 de dezembro, divulgou
os ganhadores em sorteio ao vivo, transmitido
´pela internet. O valor de cada prêmio foi
depositado no Cartão Accredito Premium,
modalidade débito, para ser utilizado em qualquer uma das 78 lojas participantes.
No total, os ganhadores levaram R$ 21
mil, sendo R$ 10 mil para o primeiro prêmio e
R$ 1 mil para os demais sorteados. A vendedora Alessandra, da Anna Bella Fashion, que
vendeu para Valéria Maria de Lima Lisboa ,
ganhou R$ 300.
Durante o ano, as equipes das lojas foram
treinadas para atender muito bem os clientes,
garantindo o sucesso da campanha.

PRÊMIO DE R$ 10 mil

Valéria Maria de Lima Lisboa recebeu R$ 10 mil

“Fiquei muito feliz em ganhar esse prêmio. Agradeço à Anna Bella
Fashion, que me deu sorte, e à ACIAR, que realizou a promoção.
Farei bom uso desse prêmio”. Valéria Maria de Lima Lisboa

ELES GANHARAM R$ 1 MIL

Glorinalda Alves da Silva Lopes (Casa Sul Materiais para Construção)

Margareth Yuri Ushikoshi (Supermercado Magnânimo - Vila Tupy)

“Fiquei emocionada e muito feliz em receber esse
prêmio. Sempre participo e sempre pensei em
ganhar. Nós somos clientes desde que a Casa Sul
chegou em Registro e funcionava em outro endereço. Eu agradeço a Deus, por ter sido sorteada, e à
Casa Sul”. Glorinalda Alves da Silva Lopes

“Realmente, foi uma surpresa pois nunca tive sorte.
Eu vou comer e beber com o dinheiro e continuar
comprando no Magnânimo”. Margareth Yuri Ushikoshi

Idália da Costa Alves Ferreira (Willirro Modas)

Simone de Lima Gomes (Festolândia)

“No primeiro momento, pensei que fosse mentira. Depois, fui ver no facebook mas, mesmo assim, fiquei em
dúvida. Só depois que liguei na ACIAR e na Festolândia
tive certeza que havia sido premiada. Fiquei muito
feliz. Vamos conversar, os quatro, em casa, para ver
como gastaremos o dinheiro”. Simone de Lima Gomes

“Fiquei feliz quando recebi a informação no whatsapp.
Primeiro achei que fosse pegadinha, depois minha nora
ligou e confirmou. Fiquei feliz. Ganhar, entre tantas
pessoas que estão concorrendo, é realmente gratificante. Estou pretendendo comprar um celular novo, então,
vou vender o vale compras para o meu marido, pego o
dinheiro e compro o celular. Falo para quem preenche o
cupom todo ano para que não perca a esperança. Agradeço a Willirro e a todos vocês”. Idália da Costa Alves Ferreira
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IBUI R$ 21 MIL NO CARTÃO ACCREDITO

Graciele Gonçalves Silva (Supermercado Santa
Helena)

Shirley Ferreira Lima Ribeiro (Godke Alumínios)

Henrique Messias Vitorino da Silva Ferreira
(Padaria Maré Verde)

“Com esse dinheiro vou fazer uma
boa compra para minhas crianças.
Vou comprar agora tudo o que
eles não tiveram na virada do
ano. Ganhei o prêmio na hora em
que eu mais precisava. Preenchi
um cupom só, porque meu filho
insistiu. Eu estava com medo de
perder o ônibus e a vendedora colocou para mim na urna.” Graciele

“Quando vim comprar a varanda
lá de casa, a Renata (funcionária)
me deu os cupons. Eu disse que
não precisava pois não ganho
nem frango de quermesse. Ela fez
questão que eu levasse e, inclusive, estava ocupada com a correria
de final de ano, com as crianças,
e meu pai preencheu para mim.
Fiquei surpresa e feliz com o prêmio. Esse dinheirinho veio em boa
hora e vai ficar com o Sr. Godke.
Foi uma boa ideia mudar o prêmio
para dinheiro pois o ganhador
pode usar no que realmente
necessitar”. Shirley Ferreira de Lima

“Falei para um amigo, que tirou um print no Instagram e me
enviou: esse é o meu presente
de Natal literalmente de tanta
felicidade que eu tive. Preenchi
três cupons, esse aqui porque o
rapaz insistiu. Vou fazer bastante
coisa pois eu não esperava esse
dinheiro”. Henrique Messias Vitorino

Gonçalves Silva

da Silva Ferreira

Ribeiro

Michele Paula da Luz (Splash Surf Wear)

Aline Correa Martins (O Feirão do Sapato)

Constantino de Souza Camargo (Auto Peças
Servcar)

“Fiquei feliz em ser sorteada. Preenchi de dois a três cupons. Vou
comprar roupas e sapatos com
o dinheiro e continuarei participando da campanha”. Aline Correa

“Fiquei muito feliz. Preenchi
uns dez cupons. Vou gastar esse
dinheiro no mercado”. Constantino

Martins

de Souza Camargo

“Eu vim na Splash para comprar
um boné para meu filho de 18
anos. Ganhei aqui três cupons,
levei para casa, preenchi e na
segunda-feira coloquei na urna
da Festolândia, que é o caminho
por onde sempre passo. E com
esses cupons eu ganhei. É coisa de
Deus, o último lugar onde comprei. Fiquei muito feliz quando a
ACIAR me ligou e me deu a notícia”. Michele Paula da Luz
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LAZER E REFLEXÃO

“NOITE DO COMERCIANTE” ATRAI GRANDE
NÚMERO DE EMPREENDEDORES

Empreendedoras participaram ativamente do evento

Os homenageados Luiz Carlos (Drogaria Silveira) e Valdirene Alice
(Jabem), com o presidente da ACIAR

Mesmo em momentos de
crises é possível investir e obter
bons resultados. Essa foi a síntese da “Noite do Comerciante
– Novas oportunidades e Novos
conhecimentos”, realizada pela
ACIAR em 16 de julho, que
reuniu empresários de diferentes segmentos num ambiente de
descontração para comemorar
o Dia do Comerciante.
Na abertura do encontro,
realizado no La Blanca Eventos, o presidente da ACIAR,
Daniel Muniz de Paulo,
destacou o importante papel
exercido pelos empreendedores

“O Vale do Ribeira tem
muito a crescer e a gente acredita muito na região”, assinalou
o professor, apontando cinco
tendências para o Vale do
Ribeira no campo do empreendedorismo: formação de mão
de obra qualificada, novas empresas e novos investimentos,
turismo e valorização cultural e
redes colaborativas.
O representante da empresa CR Com, Celso Rodrigues,
falou sobre o cenário do comércio eletrônico no Vale do Ribeira
e o serviços que disponibiliza,
incluindo e-commerce. A geren-

para superar crises e impedir
que a paralisia do país.
O professor Leonardo Matta, docente do SENAC, mostrou
que os indicadores de Educação
formal são baixos no Vale do
Ribeira onde 12% da população
não têm nenhuma instrução e
apenas 7% apresentam diploma
de ensino superior, de acordo
com a Geografia de Mercado, do
SENAC (2015). Ele ressaltou,
no entanto, que o aumento de
escolas, como SESI, SENAI e
outras que estão chegando na
região, deve alterar essa realidade
já no próximo censo.

te da ACIAR, Valda Arruda, e a
consultora da Result, Alexandra
Ramos fizeram uma breve dinâmica e o humorista Edson Junior
teve espaço para apresentar um
show de stand up.
Ainda durante o evento
foram realizadas homenagens
a dois empresários que têm
empresas familiares e tradição
no comércio de Registro – Luiz
Carlos Fortes Silveira, da Drogaria Silveira, e Valdirene Nogueira
dos Santos Alice, da Relojoaria
Jabem -, e, antes do encerramento, os presentes participaram de
rodada de negócios.

MULHERES INOVADORAS

ENCONTRO REÚNE MAIS DE 150 EMPREENDEDORAS
A ACIAR reuniu mais
de 150 empreendedoras
na noite de 29 de março,
fechando o mês das mulheres. Além de dinâmica de
grupo, rodada de negócios
e palestras, o evento foi
marcado pela homenagem
às empreendedoras Luciana
Nascimento (proprietária das
lojas Mil e Ato Inicial, em
Pariquera-Açu e Registro) e
Jane Duquinha (da CredJá,
com unidades em Registro,
Cajati e São Vicente. Elas
receberam o certificado
“Transformar para inovar”.

Para finalizar a noite,
Alexandra Ramos, da Result
Desenvolvimento Pessoal,

agradeceu a participação das
mulheres e ressaltou o papel
da mulher, que tem mais que

uma jornada dupla de trabalho, cuida de seu negócio, de
sua família e de si mesma.

“Esse é o objetivo da
associação comercial:
fomentar o comércio,
acolhendo, incentivando
e mostrando o trabalho
de cada empreendedora,
sendo a base para que
elas possam se desenvolver tanto profissional
quanto pessoalmente”.

O Encontro Mulheres Empreendedoras teve várias atividades e terá
prosseguimento em 202

Valda Arruda, gerente administrativa da ACIAR.
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TREINAR PARA ENCANTAR

TREINAMENTOS RÁPIDOS ATENDERAM MAIS DE
MIL COLABORADORES DO COMÉRCIO
Uma das ações que marcou o ano de 2019 na ACIAR
foi a implantação do projeto
“Treinar para Encantar”,
realizado pela Result Desenvolvimento Pessoal. Mais de
mil colaboradores do comércio
participaram dos treinamentos, compostos por palestras
rápidas, de 45 minutos, no
começo da manhã e antes do
início do expediente. Também
foram realizadas sessões de
cinema com filmes cujo foco
era o empreendedor e o profissional do comércio.
A maioria das palestras
motivacionais e que convidavam à reflexão, foram ministradas pela consultora Alexandra Ramos, da Result. Mas

também foram palestrantes
Damárys Bernardes Macedo,
colaboradora da ACIAR, as
psicólogas Luciana Calazans
(Bem Viver e Desenvolver) e
Marceli Amaral (que também é coach), e o consultor
Leonardo Raupp Matta (Ovni

Criatividade).
O sucesso desse formato
de treinamento, com curta
duração e temas variados, foi
tão grande que a gerente administrativa da ACIAR, Valda
Arruda, pretende promover
algumas mudanças para o

próximo ano que, com certeza,
o tornarão ainda mais atrativo.
“Ano que vem iremos manter o
“Treinar para Encantar” com o
mesmo formato. Mas faremos
mudanças que os participantes
com certeza irão gostar ainda
mais”, informa Valda.

Cursos são realizados de manhã, antes do início do expediente

PRÊMIO ACIAR DE FOTOGRAFIA CHEGA À 19ª EDIÇÃO
Em sua 19ª edição, o Prêmio ACIAR de Fotografia 2019
reuniu vinte fotógrafos, que
concorreram com 91 imagens.
O tema foi “Monumentos Históricos do Vale do Ribeira”.
Os fotógrafos que tem
imagens estampadas no
calendário do comércio 2020
são: Audrey Harumi Imasato
(1º lugar com a foto “Beleza
Incolor”), Walaka Batista dos
Santos (“Aldeia Indígena Djaiko aty”), Vera Kazuko Umaki
Hirata (“Bebedouro” e “Torres

da Matriz” ), Valdair Muniz
(“Canhões Silenciosos” e
“Espaço de Paz” ), Maria Clara
Yumi de Toledo Sakô (“Casa
de madeira, barro e sonho” ),
Sumaia Matsuda (“Fim de Tarde na Catedral” e “O sobrado
dos Toledo” ), Jhonatas Francis
Moreira (“Igreja do Quilombo
Ivaporunduva), Luciana Suguinoshita (“Marco da Imigração
Japonesa – Capela 90 anos”).
Afonso Cugler dos Santos
ganhou menção honrosa pois
sua foto, intitulada “Portais dos

Selecionados e júris durante a solenidade de premiação

Céus – Conexão Divina” foi a
mais votada na internet.
Compuseram o júri os fotógrafos Marli Teixeira Noguei-

ra e Daniel Franoli, Margarete
Micheltti (AJOV), Cristiane
Bastos Afonso (SENAC) e Ruan
Carlos Conceição (SESC).

ENCONTRO DE EMPRESÁRIOS E LOJISTAS
A “Inovação Pode Ser Você”, foi
tema da palestra ministrada por Daniel
Castello, na 21ª edição do Encontro de
Empresários e Lojistas, tradicional evento
realizado pela ACIAR e Sincovvale.
Em pouco mais de uma hora de
palestra, Daniel Castello falou sobre
como a tecnologia está incorporada à
vida das pessoas e sobre a necessidade de

inovação. “No mundo que está mudando o tempo todo, só existe uma fórmula
de você ter certeza que você não vai ser
colocado fora do jogo: estar inovando
sempre”, recomendou.
O 21º Encontro de Empresários e
Lojistas contou com apoios do Grupo Boticário e do SESC através do seu Programa de Relacionamento com Empresas.
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CONHECENDO EMPRESAS

CAFÉ COM NEGÓCIOS

Diretores e associados conhecem trabalho
da URB Incorporadora e da Policlinica UNISEPE

A arquiteta Ana Paula Carvalho explica o que faz uma incorporadora e o
leque de parcerias que são necessários

Diretores e associados conhecem a Policlínica do Centro Universitário do
Vale do Ribeira e os serviços que presta à comunidade

A arquiteta Ana Paula
Carvalho e o engenheiro civil
Caio do Vale Carneiro, proprietários da URB Incorporadora, promoveram no dia 1º
de outubro, Café de Negócios
com os corretores de imóveis
integrantes do Núcleo Imobiliário da ACIAR. Durante o
encontro, realizado no auditó-

des Macedo, coordenadora do
Núcleo.
E no primeiro Café com
Negócios realizado in-loco, o
presidente Daniel Muniz de
Paulo, diretores e associados
da ACIAR visitaram, dia 13
de novembro, a Policlínica do
Centro Universitário do Vale
do Ribeira (UNIVR). Mantida

rio da Associação Comercial,
eles explicaram o papel da
incorporadora no processo da
construção, missão e objetivos
da URB. Os corretores de imóveis saudaram a parceria. “Era
um sonho ter pessoas como
vocês. Temos os mesmos
objetivos: gerar negócios para
todos”, disse Damarys Bernar-

pelo IESEP (Instituto Educacional de Serviço, Ensino e
Pesquisa) e, vinculada à UNISEPE. A unidade de saúde
oferece estágio supervisionado
aos cursos de Fisioterapia,
Enfermagem, Psicologia, Educação Física, Nutrição, Serviço
Social e Estética da UNIVR e é
aberta à comunidade.

HAPPY DE NEGÓCIOS
“Como Gerenciar Corpo
e Mente” foi tema da palestra
da jornalista Janaina Hohne,
apresentadora do programa
“Viver Bem”, da TV Tribuna,
durante happy de negócios
realizado na ACIAR, em 25
de junho, com patrocínio da
Unimed Registro. O evento
teve como objetivo a retomada
da parceria entre a Associação
Comercial e a Unimed Registro, visando o fortalecimento
das duas entidades.
A jornalista Janaina Hohne, da TV Tribuna, ministra palestra sob patrocínio da UNIMED
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ACERTANDO SUAS CONTAS

ACCREDITO

MAIS DE R$ 200 MIL RECUPERADOS
A campanha “Acertando Suas Contas”, parceria
da ACIAR com a Boa Vista
SCPC, foi realizada entre os
dias 5 e 7 de dezembro com
a participação de apenas oito
empresas e recuperação significativa de débitos, superior a
R$ 200 mil. Os consumidores
obtiveram parcelamento, em
até dez vezes, além de anistia

de juros e multas.
O principal objetivo da
campanha foi dar a oportunidade aos consumidores endividados para que voltassem
ao mercado e permitir que
comércio retomasse créditos
que julgava perdidos.
Preocupada em reduzir
a inadimplência da região, a
ACIAR utilizou de toda sua

mídia virtual, aliada à divulgação nas rádios e carro de som,
para atrair os consumidores
para a campanha. Toda essa
divulgação fez com que várias
empresas que não estavam
participando da campanha
também fossem procuradas
pelos consumidores que,
infelizmente, não puderam ser
atendidos.

Recuperação significativa de débitos às vésperas das compras natalinas

MÊS DAS CRIANÇA

Crianças recebem noções de
educação financeira de forma lúdica
A ACIAR dedicou o mês
de outubro às crianças e, para
isso, o primeiro passo foi a
criação da boneca Cici nova
mascote da ACIAR que visitou
empresas associadas e alegrou
clientes e crianças, durante
toda a duração do evento
“Mês da Crianças Premiado – Mundo Encantado da
ACIAR”. Durante o mês foi
realizado, em escolas de Registro, o Finanças Kids, palestra
educativa e lúdica de educação
financeira, que ensinou para
mais de 600 crianças como
usar corretamente o dinheiro.
Paralelamente, o Núcleo Vestir
e Calçar, em conjunto com algumas empresas e em parceria
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com o Núcleo Imobiliário, realizou campanha para sorteio
de um vale compras, no valor
de R$ 100,00 e um tablet.
O encerramento da
campanha, no auditório da
ACIAR, foi uma grande festa,
com atividades lúdicas, cineminha com vídeos da turma
da Monica sobre orçamento
familiar, oferecido pelo Sicredi,
e diversas brincadeiras com
a professora Kelaine Santos
e a Rekreare, que promoveu
teatro com a participação das
crianças, abordando diversos
temas. A UNISEPE, o SICREDI e a RDJ Indústria apoiaram
o evento.
Participaram do Mês da

Criança as seguintes empresas: Noeli Jóias, Sicredi, Cacau
Show, O Feirão do Sapato,
Pingo de Ouro, Cotton Com-

CRESCIMENTO
DE 120%
A expansão do Cartão
Accredito se tornou realidade em 2019, que registrou
crescimento de 120% e,
pela primeira vez, foi usado
para entrega dos valores dos
prêmios da campanha Show
de Prêmios.
As prefeituras de Juquiá
e Cajati já oferecem aos seus
servidores Cartões Accredito
e, em Registro, mais de 79
empresas de vários segmentos aceitam o cartão, que tem
como objetivos fomentar o
comércio local, valorizar as
empresas e fazer o dinheiro
circular na região.
A ACIAR trabalha
com os cartões Alimentação (ideal para compras em
supermercado), Combustível (permite controle no
abastecimento de carros),
Convênio (gestão dos
convênios oferecidos pela
empresa), Servidor (atende
as necessidades dos funcionários públicos municipais)
e Premium (premiar produtividade e assiduidade dos
colaboradores).

pany, Rabispel, Tok Lar Baby e
Tibiko´s; os colégios Lantagi,
Adventista e Andersen e o Núcleo Imobiliário da ACIAR.

Integrantes do Núcleo Vestir e Calçar participaram ativamente das
atividades do mês da criança
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O QUE ESPERAR DE 2020?
“Gratidão por mais um ano,
Chegamos em 2020 mais preparados, experientes. É um tempo
especial para renovar sonhos,
para acreditar em um novo tempo e investir no futuro.
Deixe o passado levar o passado,
não deixe o passado ofuscar o
presente.
Acredite que um novo futuro
Deus lhe garante.
`Deixe nas mãos do Senhor tudo
o que você for fazer. Confie Nele
de todo o coração. E Ele fará o que
for necessário´. (Salmo 37:5).
Um abraço para todos os nossos
associados e amigos”.
Daniel Muniz de
Paulo, Presidente
da ACIAR.

“Espero que 2020 seja norteado
por ações que sejam compostas
por ideias criativas, respeitosas
e sensíveis, buscando sempre o
crescimento desta região tão rica
e expressiva por seus saberes,
sabores e história. Que os conceitos de solidariedade e responsabilidade social sejam alguns dos
pilares para os nossos projetos”.
Débora Rodrigues
Teixeira, Gerente
do SESC Registro.

“Eu vejo 2020 uma nova década
de oportunidades e aceleração
na qualidade de serviços prestados à sociedade por todas as
pessoas conscientes do potencial
de progresso contínuo”.
Michelle Raimundo
dos Santos, Gerente Regional do
SEBRAE no Vale
do Ribeira.

“Em 2020 não poderá faltar boa
vontade, boa fé e diálogo!
O ano vindouro traz consigo uma
grande esperança, com expectativa de recursos chegando ao
nosso Vale e com a concretização
de projetos que podem impulsionar os empreendimentos, gerar
emprego e renda e aumentar a
qualidade de vida das pessoas.
Por essas razões, redobra nossa
responsabilidade de formar nossa
gente, para que estejam preparadas para ocupar estas posições e
aproveitarem as oportunidades.
Paralelamente, é um ano eleitoral,
onde muitos interesses se manifestam. Então, por essas razões,
tenho o entendimento de que é
necessário fazer tudo isso acontecer, cada segmento com sua
responsabilidade; boa fé para que
o interesse maior seja o desenvolvimento e o bem estar coletivo;
e diálogo, para que se construa
entendimentos e não combates.
E tudo isso depende de todos
nós! Juntos!
Desejo um próspero e saudável
ano a todos”.
Robert Gabriel
dos Santos,
Gerente do SENAC
Registro.

“Que seja um ano onde todos
possam se olhar mais, tendo uma
ajuda mútua em suas aprendizagens e projetos de vida. O projeto é somente um, seja pessoal ou
profissional, pois somos únicos
na essência. Todos podemos crescer juntos se a percepção for ampliada para o todo”.
Débora Amaral,
Psicóloga/
Consultora em
Gestão de Pessoas
-Registro/SP

“Esperamos que, em 2020, o
Brasil realmente encontre uma
linha de crescimento, com um
melhor cenário econômico e, desta forma, que os setores voltem
a contratar já que a empregabilidade é uma das grandes perspectivas de toda a população. Com o
país mais estável, os municípios
também ficarão mais fortalecidos para dar continuidade aos
serviços públicos.
Para Registro, estamos muito otimistas e com projeções de grandes empresas se instalarem no
município. Entre outras prioridades, manteremos o maior programa de pavimentação asfáltica do
município, levando mais qualidade de vida aos moradores”.
Gilson Fantin,
prefeito de
Registro.

