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Em primeiro lugar, quero dizer que 
me sinto honrada e feliz em assumir a 
presidência da Associação Comercial.

Esse é um dos mais importantes 
momentos da minha vida pessoal e 
profissional.

Quando recebi o convite para ser 
candidata a presidente, me pergun-
taram por que sim, porque o porquê 
Não, não aceitariam. 

Estou aqui hoje não apenas para 
responder à diretoria mas para todos 
que estão me ouvindo: sim porque sou 
Empresaria, sou Mulher, sou mãe, sou 
esposa e acredito que a UNIÃO FAZ 
A FORÇA. Quero contribuir com a ci-
dade que me acolheu com tanto amor 
e carinho.

Assumo com o compromisso de 
fortalecer a ACIAR e contribuir com o 
desenvolvimento do comércio de Re-
gistro e região.

É com muito entusiasmo que assu-
mo esse novo desafio.

Entusiasmo, sobretudo, porque não 
estou sozinha.

Os diretores que estão comigo nessa 
jornada são homens e mulheres com-
prometidos com a ACIAR, cientes do 
trabalho voluntário e, juntos, faremos 
a diferença.

Recentemente estive na FACESP, e 
pude testemunhar a importância da 
ACIAR no cenário das associações co-
merciais paulistas.

E isso se deve aos que vieram antes 

de nós e lutaram para que hoje pudés-
semos avistar o futuro que queremos.

É nosso desejo ouvir os comercian-
tes de Registro para saber qual a ex-
pectativa e dificuldades deles e, com 
isso, direcionar nossas ações.

Este é um ano que exige muita aten-
ção. Ano de retomada da economia.

Estamos preparados para apoiar 
esse setor que tanto sofreu para que 
retome com garra.

Em Registro construí minha his-
tória de mulher empreendedora e foi 
aqui, também, que estou construindo 
a minha família com o Alex. 

Com o trabalho na ACIAR quero, 
de certa forma, retribuir tudo o que 
conquistei aqui, incluindo os amigos.

Agradecer a diretoria que me ante-
cedeu, em nome do Sr. Daniel Muniz 
de Paulo. Sei que a travessia não foi 
fácil, mas todos trabalharam intensa-
mente e mostraram que os comercian-
tes não são os vilões da pandemia. 

Agradecer aos amigos, a minha fa-
mília, em especial ao Alex, aos meus 
filhos e aos meus pais Helena e Nicio. 
Tudo que sou e tenho devo a vocês.

Aos colaboradores da ACIAR, que-
ro conhece-los mais de perto para 
que, juntos, possamos desenvolver um 
excelente trabalho.

À Deus, peço saúde e sabedoria 
para cumprir essa missão.

Gratidão. 

PALAVRA DO 
PRESIDENTE
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NOTAS

Jane vai à posse do Sincomerciários
Na primeira atividade como presiden-

te da ACIAR, Jane Duquinha participou 
na quinta-feira, dia 24 de fevereiro, da 
cerimônia de posse da diretoria do Sin-
comerciários, que reconduziu Rosemeire 
Lara dos Santos Novaes à presidência da 
entidade. Ao falar, Jane parabenizou a di-
retoria do Sincomerciários e ressaltou o 
papel da mulher na sociedade. 

Durante a cerimônia, a presidente Ro-
semeire Novaes discursou. “Sou somente 
uma representante dos trabalhadores. Sou 
mais uma trabalhadora. Espero dar o re-
torno necessário de uma entidade como o 
Sincomerciários nesses próximos anos de 
responsabilidade. Gratidão a todos”, disse.

Além da presidente reeleita e de Jane 
Duquinha, a mesa de autoridades também 
foi composta pelo vice-prefeito Everton 
Adorno (representando o prefeito Nilton 
Hirota), vereadores Fabio Tatu (represen-
tando o presidente da Câmara Municipal 
de Registro, Gerson Teixeira), vereadora 
Sandra Kennedy e Washinton Vicente, 
presidente do Sincomerciários de Santos.

 Jane Duquinha cumprimenta Rosemeire Novaes  

 A presidente da ACIAR ao lado de outras autoridades que prestigiaram a posse  
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Associações Comerciais e 
SEBRAE promovem Plano 
de Ação para o programa 

ALI Mais Brasil 

ACIAR e SEBRAE realizam 
curso  “Descomplique 

suas vendas”

ACIAR e Rotary seguem 
com a campanha

“Amor em Mechas”

O ALI Mais Brasil é um programa do 
governo federal que visa o aumento da 
produtividade e da competividade nas 
empresas brasileiras. No Vale do Ribeira, 
a divulgação e implantação do programa 
tem apoio das associações comerciais. 

Recentemente, o SEBRAE apresentou o 
programa para as associações e montaram 
um plano de ação, para ser desenvolvido 
até julho deste ano, visando a implemen-
tação do programa que, em todo o Brasil, 
deve atender até o final deste ano 105 mil 
micro e pequenas empresas. 

O programa é gratuito e o empresário 
só pagará se optar por contratar algum 
tipo de serviço ou consultoria durante a 
execução do ALI Mais Brasil. Essas con-
sultorias também terão subsídios que po-
dem chegar a 70%.

Participaram do primeiro encontro so-
bre o assunto  Ana Carvalho (URB Inco-
poradora / diretora ACIAR), Sueli Tiiomi 
Okamoto (Tibiko’s / Diretora ACIAR), Jo-
seane Dias Bernardo (AC Cajati), Adriana 
Ishida e Yutaka Ishida (AC Jacupiranga), 
Júpter Darwin Furquim (AC Juquiá e vice-
-presidente da FACESP),  Claudio Augus-
to Alexandre Perin (Consultor Sebrae), 
Rodrigo Cristian Quaglio Poli (analista 
Sebrae e gestor do Programa Brasil Mais), 
Natiellen Ribeiro de Sousa (AC Juquiá), 
Alessandro Ribeiro (Consultor Facesp), 
Valda Arruda (AC Registro) e Leonardo 
Raupp Matta (SEBRAE Registro).

O ano começou com a retomada de 
cursos e eventos na associação comercial. 
Durante três dias, no começo de fevereiro, 
foi realizado o curso “Descomplique suas 
Vendas”, no auditório da ACIAR e resulta-
do de parceria como SEBRAE. 

Durante as aulas, empreendedores pu-
deram receber orientações e novos conhe-
cimentos sobre técnicas para melhorar as 
vendas, a paritr de temas como “perfil do 
vendedor ideal”, “jornada de compras” e 
“mitos e verdade sobre as vendas”.

“A nossa presidente Jane quer que a 
gente recupere o tempo perdido em fun-
ção da pandemia. Então, este ano, vamos 
trabalhar dobrado para atender os nossos 
associados”, afirmou a gerente administra-
tiva Valda Arruda.

Continua firme a campanha “Amor 
em Mechas”, realizada em parceria entre 
ACIAR e Rotary com o objetivo de doa-
ção de perucas para atendimento às pes-
soas que perderam o cabelo em tratamen-
to quimioterápico.

Podem ser doado cabelos a partir de 15 
centimetros e a entrega pode ser feita na 
ACIAR ou Rotary.

DIA MUNDIAL DE COMBATE AO 
CÂNCER – No dia 4 de fevereiro,  Dia 
Mundial do Câncer, as colaboradoras da 
ACIAR usaram turbantes para chamar a 
atenção para a data e, ao mesmo tempo, 
sensibilizar para a campanha “Amor em 
Mechas”.

O Dia Mundial de Combate ao Câncer é 
uma iniciativa global organizada pela União 
Internacional para o Controle do Câncer 
(UICC) com o apoio da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS). Tem como objetivo 
aumentar a conscientização e a educação 
mundial sobre a doença, além de influen-
ciar governos e indivíduos para que se mo-
bilizem pelo controle do câncer.

Encontro reuniu representantes de várias 
associações, FACESP e Sebrae

Colaboradoras da ACIAR no Dia Nacional 
de Combate ao Câncer

Representantes do Rotary, Stella Fernandes e 
Elza Nuño com a gerente Valda Arruda
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7 segundos para
o empresário Debora Amaral

Psicóloga/ Consultora
em Gestão de Pessoas

dmoreiraamaral@uol.com.br 
Instagram: deboraamaral.psicologia

SUA EMPRESA

Dizem que o mundo foi construído em 
sete dias, mas com certeza podemos afir-
mar que bastam sete segundos para você 
destruir o seu.

Palavras impensadas, atitudes repenti-
nas e impulsivas, reações físicas, caras e 
bocas no momento errado e ou ainda o 
silêncio baseado no achismo apenas com-
posto pelo seu imaginário. Vale dizer que 
mesmo o simples “sim ou não” sem fun-
damentação é decisório e leva um segun-
do para ser dito. Na época que estamos 
vivendo, ressalta-se a necessidade de os 
empresários estarem cientes do tempo de 
pausa para decisões. O imediatismo tem 
levado a grande rotatividade de colabora-
dores, uma equipe que passa a ser apenas 
um grupo de trabalho e o desequilíbrio da 
vida pessoal e profissional do empresário.

Muitas atitudes não podem ser conser-
tadas, pois os que ouvem as palavras joga-
das ao vento, as pegam como certezas. Pe-
didos de desculpas ou lamentações nem 
sempre funcionam como um ponto final 
em situações que se tornam conflituosas. 
Isso vale para algo que venha de dentro da 
empresa ou da mídia, afinal, precisamos 
nos preocupar em buscar as informações 
corretas e não apenas tentar digerir tudo 
que ouvimos como verdades.

Pense em quanto tempo você pode ter 
usado para se ver em uma situação con-
flituosa? Segundos que se tornam impor-
tantes e decisórios em uma trajetória pro-
fissional ou pessoal. Cautela é a palavra da 
vez, para que empresários criem resiliên-
cia diante da adversidade presente.

Há a necessidade de formulação de 
ideias para que as afirmações sejam mais 
precisas. Filosofias orientais ensinam que 
antes de tomar decisões há a necessida-
de de reflexões sobre elas e isso poderá 
levar dias. No mundo atual, nem sempre 
há esse tempo para as atitudes a serem 
tomadas, porém, sempre será necessário 
PENSAR SOBRE ELAS E MANTER A 
RESPONSABILIDADE PELAS CONSE-
QUÊNCIAS.

Dias caracterizados por crises pessoais e 
empresariais. Dias para repensar a forma 
de agir consigo mesmo e seu empreendi-
mento. Ninguém quer perder, então rees-
truturar é preciso.

7 dicas para salvar os 7 segundos:

    1. Pense antes de responder ou dizer 
algo.

    2. Tenha conhecimento sobre o assun-
to quando for verbalizar.

    3. Trabalhe sua expressão corporal, 
pois o corpo fala mais do que as próprias 
palavras.

    4. Controle a impulsividade. Pense no 
impulso como um salto onde a queda po-
derá ser grande.

    5. Debata o assunto com outras pes-
soas, afinal duas cabeças pensam melhor 
que uma.

    6. Projete as consequências de suas 
atitudes e palavras. 

    7. Nunca esqueça que você será visto 
através de suas atitudes, então será mui-
to difícil reverter situações conflituosas. 
Pense o quanto deseja que os dias sejam 
melhores. Não podemos olhar apenas os 
fatos considerados prejudiciais, mas sim 
olhar com calma a melhor forma de ultra-
passar o obstáculo.

A vida profissional e pessoal se resume 
em uma só: a sua. Elas se integram, se fun-

dem no quesito atitudes, pois jamais con-
seguimos ser alguém em um ambiente e 
no outro. Então devemos cuidar do todo 
com integridade, pois as consequências 
em uma parte afetarão a outra.

Busque 7 segundos, minutos, horas ou 
dias para pensar em algo. O tempo pode 
ser fundamental para um resultado ade-
quado que pode comprometer vidas, a sua 
e dos demais.

7 dicas em 7 vertentes:

1. Cuide de sua saúde física.

2. Cuide de sua saúde emocional.

3. Priorize saúde, família e depois tra-
balho.

4. Cuide de sua alimentação. Ela reflete 
no seu físico e no emocional.

5. Busque soluções palpáveis para ques-
tões empresariais. Converse com pessoas 
de sua área. Pesquise soluções.

6. Descanse. Uma boa noite de sono 
ajuda a recuperar seu físico e sua saúde 
mental.

7. Pense sempre em seu lazer. Traba-
lhar é fantástico, mas ter estrutura para 
ele é melhor ainda.

Se sentir dificuldade em alguma dessas 
áreas, busque ajuda de um profissional. Os 
profissionais estão preparados para traba-
lharem como equipe multidisciplinar se 
precisar.

A responsabilidade é sua, mas estamos 
todos juntos para um bem maior: o bem 
estar.

“Pedidos de desculpas 
ou lamentações nem 

sempre funcionam como 
em situações que se 

tornam conflituosas”
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SEGURANÇA

O que fazer para proteger
seus dados pessoais de tantos 
golpes? Michele Cristina Ramponi Godoy

OAB/SP 244.979
é assessora jurídica da ACIAR

Você já deve ter ouvido falar ultima-
mente em diversos golpes, não é? O golpe 
do PIX, do WhatsApp, do boleto falso e 
por aí vai. Uma infinidade e, convenha-
mos, uma criatividade e tanto dos crimi-
nosos que parecem estarem “adaptados à 
tecnologia”.

O golpista está tão atento à tecnologia 
quanto os usuários, só que para tirar pro-
veito ou vantagem de alguma forma do 
usuário: seja para conseguir dinheiro, ex-
torquir ou obter qualquer benefício.

As orientações de diversos órgãos, den-
tre eles, Banco Central do Brasil e princi-
palmente a Polícia Civil é NÃO FORNE-
CER SEUS DADOS para desconhecidos. 
Desconfie! Fique atento!

O golpista está muito atento e ele, estan-
do de posse do número do seu CPF, por 
exemplo, poderá fazer um estrago na sua 
vida, desde abrir uma empresa “laranja” 
em seu nome, fazer compras, obter crédi-
tos e por aí vai.

Realize transações com empresas que 
tenham CNPJs ativos e de procedências, 
tais como bancos devidamente registra-
dos junto ao Banco Central do Brasil e 

empresas conhecidas no 
mercado.

Pegue sempre a via do 
seu contrato assinado, 
mesmo que o contrato seja 
digital, pois ele é a sua ga-
rantia para um eventual 
questionamento.

Forneça seus dados so-
mente em caso de uma 
transação comercial (rea-
lização de um negócio en-
tre as partes), não passe ou 
divulgue imagens dos seus cartões bancá-
rios pelo WhatsApp e outras redes sociais 
que podem ser amplamente divulgadas 
ou compartilhadas.

Em caso de senha de aplicativos, re-
nove-as sempre que possível e evite pre-
encher cadastros na internet fornecendo 
seus dados pessoais. Tenha um bom an-
tivírus.

No entanto, caso você tenha sido vítima 
de um golpe, vá até uma delegacia de po-
lícia e relate os fatos à autoridade policial.

Faça o Boletim de Ocorrência, relatan-

do que foi vítima de um golpe e, após isso, 
procure seus direitos.

Há decisões perante a justiça a depen-
der do caso que podem condenar a em-
presa de aplicativo pelo golpe e, até mes-
mo, ressarcir os danos materiais sofridos 
ante a empresa por não ter tido o poder 
de cautela com os dados dos seus clientes.

A questão ainda é bastante divergente 
nos tribunais! No entanto, uma coisa é 
fato: tenha segurança na realização dos 
seus negócios nesse vasto mundo virtual.

Espero ter ajudado.

http://www.accertificadodigital.com.br/1052940078
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Noemi Bortone assume como
delegada do Conselho Regional
de Contabilidade

ENTREVISTA

Qual o papel da delegada no Con-
selho Regional de Contabilidade?

A Atuação dos delegados do Conselho 
Regional de Contabilidade do Estado de 
São Paulo (CRCSP) é exclusivamente ins-
titucional. O objetivo é aproximar o Con-
selho dos profissionais contábeis, apoian-
do convênios com entidades locais e 
órgãos públicos, além de apoiar atividades 
voltadas aos contadores de suas regiões, 
entre outras funções. A figura do delega-
do representante foi instituída pela Reso-
lução CRCSP n.º 1.271/2020, atendendo 
a critérios estabelecidos pela Resolução 
CFC n.º 1.557/2018. As representações do 
CRCSP foram definidas em cidades cuja 
região geográfica imediata possua, no mí-
nimo, 30 mil habitantes e 50 profissionais 
e/ou organizações contábeis registrados. 
O mandato do delegado representante é 
de quatro anos, podendo ser reconduzido 
por igual período, a critério do Conselho 
Diretor e homologação do plenário do 
CRCSP.

Como é feita a escolha do delegado 
regional?

O CRCSP seleciona os delegados por 
meio de um edital, publicado no Diário 
Oficial da União, dando a oportunidade 
para que contadoras, contadores, técnicas 
e técnicos em contabilidade com registros 
ativos no Conselho e que atendam aos re-
quisitos do edital possam se candidatar. 
Os candidatos são selecionados de acordo 
com os critérios estabelecidos pela Reso-
lução CFC n.º 1.557/2018 e pela Resolu-
ção CRCSP n.º 1.271/2020 para um man-
dato de quatro anos. 

Você é a primeira mulher a ocupar 
esse cargo na região de Registro/SP?

Sim. Há diversas mulheres atuando 
como delegadas do CRCSP em todo o 
estado. Aqui na região de Registro, por 
exemplo, estou pela primeira vez como 
Delegada Representante.

O que representa ser delegada em 
sua carreira profissional?

Ser escolhida como delegada represen-
tante pela entidade da minha classe pro-

fissional é motivo de orgulho e respon-
sabilidade.  Comprometo-me a oferecer 
o meu melhor nesta função, mantendo 
diálogo com os profissionais, entidades 
e órgãos públicos da região de Registro. 
Também gostaria de ressaltar que o pro-
fissional contábil de Registro tem à dispo-
sição a Delegacia Virtual, em que pode so-
licitar diretamente no nosso portal (www.
crcsp.org.br) todos os serviços prestados 
pelo Conselho e buscar atendimento sem 
a necessidade de sair de casa.

Noemi Bortone com as delegadas Anusca Pereira Florindo(Itapetininga), Patricia Izabela 
Aparecida Somer Gomes (Bebedouro) e  Danúbia Maria Borba (Peruíbe).

www.crcsp.org.br
www.crcsp.org.br
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Empresário zera conta de luz
e quer estimular outros empresários

O desejo de reduzir 
o custo da energia elé-
trica e, ao mesmo tem-
po, investir em susten-
tabilidade fez com que 
o empresário Fabiano 
Valente, dono da Tru-
ck BR, posto autoriza-
do VDO (fabricante 
de tacógrafos) optasse 
por energia solar. No 
ano passado, ele co-
meçou a pesquisar o 
assunto, buscando in-
clusive empresas espe-
cializadas em energia 
solar e bancos que ofe-
recessem financiamen-
to para o projeto.

Em agosto do ano 
passado, Fabiano con-
cluiu a implantação de 
energia solar na Truck 
BR sob responsabilida-
de da STP Engenharia, 
empresa de Sorocaba 
onde ele encontrou o 
menor custo/benefício. As pesquisas so-
bre linhas de crédito o levaram ao Sicredi, 
onde ele obteve taxas próximas às pratica-
das pelo BNDES. 

Desde dezembro do ano passado suas 
contas de energia elétrica estão zeradas. 
Claro que ele ainda está pagando o finan-
ciamento pois o retorno do investimento 
volta em quatro a cinco anos. “Estou ge-
rando energia limpa e daqui a cinco anos 
eu estarei economizando entre mil e 1,3 
reais por mês, ou mais que isso porque 
até lá a conta é outra”, avalia o empresário.  
A parcela do financiamento é compatível 
com o gasto mensal de energia, ou seja, 
em poucos meses paga-se apenas ao ban-
co o equivalente ao preço da conta de luz.

Outra vantagem da energia solar é que, 
em determinado momento, o sistema 

passa a gerar créditos que podem ser uti-
lizados em filiais ou residências. O equi-
pamento permite, inclusive, saiba quanto 
gasta de energia solar por dia. Outro fato 
interessante é que  no momento em que 
o relógio da Elektro é substituído pelo 
medidor autorizado pela Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elétrica) já começa a 
ter diferença na conta de luz.

A vocação para o empreendedorismo 
se aliou ao propósito de sustentabilidade 
e Fabiano se tornou facilitador da STP 
Engenharia na região para atender as pes-
soas interessadas em promover a mudan-
ça do sistema tradicional de energia, cujos 
recursos estão cada vez mais escassos, e a 
energia solar. 

BRASIL PRODUZ A MESMA
POTÊNCIA DE ITAIPU

O Brasil acaba de chegar à marca de 14 
gigawatts (GW) de capacidade instalada 
de energia solar fotovoltaica, a mesma po-
tência da usina hidrelétrica binacional de 
Itaipu, segundo a Associação Brasileira de 
Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), con-
tando parques centralizados e a geração 
própria de energia em telhados, fachadas 
e pequenos terrenos, a chamada geração 
distribuída.

De acordo com a entidade, a fonte solar 
já trouxe ao Brasil, desde 2012, mais de 
R$ 74,6 bilhões em novos investimentos, 
R$ 20,9 bilhões em arrecadação aos cofres 
públicos e gerou mais de 420 mil empre-
gos. Evitou também a emissão de 18 mi-
lhões de toneladas de CO2 na geração de 
eletricidade.

O setor espera um crescimento ace-
lerado este ano nos sistemas solares em 
operação no Brasil, especialmente os sis-
temas de geração própria solar, em decor-
rência do aumento nas tarifas de energia 
elétrica e da entrada em vigor da Lei nº 
14.300/2022, que criou o marco legal da 
geração própria de energia (geração dis-
tribuída).

PRAZOS E CONDIÇÕES
DO SICREDI PARA
ENERGIA SOLAR

Carência: 150 dias

Prazo máximo: 84 meses

Até 48 meses = 0,4% + CDI

Até 60 meses = 0,5% + CDI

Até 84 meses = 0,6% + CDI

ENERGIA SOLAR
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Jane Duquinha quer 
ouvir os associados

Numa cerimônia breve, com as limita-
ções e protocolos impostos pela pandemia, 
a empresária Jane Campos Duquinha Soares 
assumiu na noite de quarta-feira, 23 de fe-
vereiro, a presidência da Associação Comer-
cial. O evento foi realizado no auditório da 
Escola Adventista e reuniu diretores empos-
sados e familiares, o prefeito Nilton Hirota 
e sua esposa Eliane Yamamaru, o vereador 
Irineu Roberto, representando o presidente 
da Câmara Municipal, e Júpter Furquim, vi-
ce-presidente da FACESP na região.

Após homenagens ao presidente Daniel 
Muniz de Paulo, lembrando principalmen-
te a luta que liderou em prol da reabertura 
do comércio com protocolos; e ao diretor 
Sandro Yamada, falecido no ano passado em 
decorrência da Covid 19, o prefeito Nilton 
Hirota foi convidado a falar. “Quem, como 
você, assume um cargo público tem que sa-
ber que toda ação nossa gera reação”, disse 
Nilton, dirigindo-se a Jane, colocando-se à 
disposição da ACIAR para firmar parcerias 

para o desenvolvimento da cidade. “Pode ter 
certeza que você terá a gente como parceiro 
na prefeitura”, assegurou. Nilton anunciou a 
implantação do Cartão Accredito na prefei-
tura e a volta da Expovale.

Daniel Muniz de Paulo, antes de trans-
mitir o cargo de presidente, falou sobre as 
ações que realizou ao longo de seus dois 
mandatos, relembrando em especial o perí-
odo da pandemia.

O vereador Irineu Roberto parabenizou 
Jane Duquinha em nome da Câmara Muni-
cipal, enquanto Júpter Furquim ressaltou a 
importância da mulher no comando.

De forma virtual, o presidente da FACESP, 
Alfredo Cotait Neto, e Ana Claudia Cotait, 
presidente do Conselho da Mulher Empre-
endedora e da Cultura (CMEC), braço da 
Federação, também cumprimentaram a pre-
sidente da ACIAR. “Tenho certeza que você, 
mulher, fará um trabalho maravilhoso”, afir-

mou Claudia, desejando sucesso à gestão de 
Jane. 

Antes de empossar seus diretores, Jane 
Duquinha discursou. “É nosso desejo ouvir 
os comerciantes de Registro para saber qual 
a expectativa deles e, com isso, direcionar 
nossas ações”, afirmou ela.

“Assumo com o compromisso de fortale-
cer a ACIAR e contribuir com o desenvol-
vimento do comércio de Registro e região”, 
prosseguiu a presidente, convocando seus 
diretores ao trabalho para juntos fazerem a 
diferença. 

A cor verde, presente nas vestes de Jane e 
nas gravatas dos diretores, demonstra que a 
diretoria empossada veio com muita espe-
rança no futuro.

Leia a íntegra do discurso de Jane Duqui-
nha na página 2.

Prefeito Nilton Hirota afirma que sua 
gestão será parceira da ACIAR

O slogan da gestão de Jane será “Foco na Ação”

POSSE
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Diretores do 
Biênio 2022/2024

DIRETORIA

A diretoria comandada por Jane Du-
quinha, que atuará no biênio 2022/2024, 
tem a seguinte formação: Conselho Ad-
ministrativo – William Rodrigues de Sá 
(1º vice-presidente); Hélio Borges Ribeiro 
(2º vice-presidente); Sueli Tiiomi Okamo-
to (1ª secretária); Manoel Kenji Chikaoka 
(2º secretário); Renato Zacarias dos San-
tos (1º tesoureiro) e Ana Paula Nogueira 

de Carvalho (2ª tesoureira).

O Conselho Deliberativo é formado por 
Alexsandro Silva Soares, Almir Gonçalves 
Correa, André Marques Pedro, Benedito 
Gregório dos Santos, Carolina Ongarato 
Pontes Bilezikdji, Clarissa Luiza Camillo, 
Diogo Grothe Petronilho, Emerson Ta-
masia, João Del Bianco Neto, Neander 
Oliveira de Almeida, Noemi Aparecida 

Lara Pereira Bortone, Roger Rodrigues 
Martins, Rosana Carravieri de Almeida e 
Valdeci de Jesus Leite. 

O Conselho Fiscal é composto por 
Daniel Muniz de Paulo (presidente), Ed-
son Kenji Tsunoda (1º secretário), Rafael 
Mota Bortone Junior (2º secretário) e Ed-
gard Cesar Ronko (suplente).
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GESTÃO 2022/2024

Diretores da ACIAR falam sobre 
suas expectativas para a gestão
que integram

WILLIAM RODRIGUES
DE SÁ
1º Vice-presidente 
Illustrativa

“Almejo uma gestão eficiente, que acima 
de tudo seja uma grande representante dos 
interesses dos comerciantes de Registro, 
aplicando na prática a união, fortalecimen-
to e o progresso da nossa classe. 
Que o empresário possa se sentir repre-
sentado em todas as suas esferas e possí-
veis cenários da nossa economia.”

MANOEL KENJI 
CHIKAOKA
2º Secretário
Imobiliária Manoel Chikaoka 

“Ao longo da vida todos aprendemos que 
pouco ou nada conseguiremos na busca 
de um objetivo se estivermos isolados. As-
sim o slogan da ACIAR: “JUNTOS SOMOS 
MAIS FORTES“ deve ser enfatizado como 
sempre foi. 
Numa instituição como a nossa uns atuam 
mais, outros menos, porém tenho a expec-
tativa que na busca dos objetivos comuns   
na Diretoria formada pela Presidente Jane 
Duquinha estão as pessoas que mais que-
rem trabalhar na consecução das metas 
que serão estabelecidas, de forma coesa! 
O resgate dos associados que se afasta-
ram por algum motivo, por conta dos anos 
de pandemia, e a sensibilização de novos 
empreendedores para se associarem, tam-
bém não deve ser esquecida. 
Sucesso a todos!”

HELIO BORGES 
RIBEIRO
2º Vice-presidente
Organização Rima de 
Contabilidade Ltda.

“Minha expectativa para os próximos dois 
anos da ACIAR é a melhor possível. Nes-
ses mais de cinquenta anos de existência 
da ACIAR, eu tive a satisfação de acompa-
nha-la pelo menos nos últimos quarenta 
anos. Para prever o futuro me apoio no 
passado quando vários Presidentes e suas 
Diretorias sempre em perfeita sintonia 
elevaram o nome da entidade perante os 
seus associados. 
A cada gestão a entidade cresce não só 
na sua estrutura física, mas também nos 
serviços que presta e na representativi-
dade perante os órgãos públicos. E ouso 
dizer que o sucesso das gestões que se 
sucedem é que elas vêm apoiadas nas 
bases firmes deixadas pelas gestões an-
teriores. Não será diferente com a gestão 
que se iniciará com a Presidência de Jane 
Duquinha, cujo trabalho com certeza fará 
a ACIAR ainda mais forte para orgulho não 
só de todos nos associados, mas de toda 
a população Registrense que reconhece a 
sua credibilidade.”

SUELI TIIOMI OKAMOTO
1ª Secretária
Tibiko’s

“Acredito muito na energia, no movimento 
para o novo, e é assim que eu vejo essa 
nova diretoria sob o comando da querida e 
amiga Jane Duquinha. 
Uma diretoria empolgada e motivada, com 
muitas ideias para alavancar a economia 
local. Se não conseguirmos mudar tudo 
nesta nossa gestão, pelo menos iremos 
deixá-la bem diferente.”

ANA PAULA NOGUEIRA 
DE CARVALHO
2ª Tesoureira
URB Incorporadora

“Acredito que será uma gestão muito 
humana e próxima dos empresários, que 
necessitam de acolhimento para segui-
rem trabalhando em meio a esse cenário 
instável, sobretudo em um ano de eleição, 
copa do mundo e ainda sob a sombra da 
pandemia.
Com Foco na Ação, a ACIAR seguirá 
atuando para que o comércio, indústria e 
agropecuária da nossa cidade se fortale-
çam e alcancem novos patamares nesse 
biênio 2022-2024.”

RENATO ZACARIAS DOS 
SANTOS
1º Tesoureiro
Imperatriz Com de Embala-
gens e Descartáveis.

“Sou um associado apaixonado pela 
ACIAR pelo motivo que sempre esteve e 
continua presente, desde sua fundação, em 
1970,  nas principais questões em defesa e 
apoio aos seus associados, à comunidade 
e em  sintonia com lideranças em muitas  
lutas pelo desenvolvimento do Vale do 
Ribeira. 
Tenho certeza que a entidade continuará 
ainda mais forte sob o comando da Jane 
Duquinha, excelente empresária, que usará 
sua experiência na administração para 
recuperação e superação das consequên-
cia da pandemia, implantação de novos 
projetos, incentivo à fixação e aumento de 
associados, assim almejando e fortalecen-
do ainda mais a ACIAR em relação a classe 
que representa, mantendo-a em posição de 
destaque na cidade e no Vale do Ribeira.”

DIRETORIA EXECUTIVA
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ALEXSANDRO SILVA 
SOARES
CredJá

“Será um ano de retomada, 
em que muitos comerciantes terão grandes 
desafios, e a ACIAR estará ao lado deles 
para auxiliá-los no que for preciso. E com 
essas ações a ACIAR fará com que nosso 
comércio se fortaleça novamente.”

ALMIR GONÇALVES 
CORREA
Almir Materiais

“Esperamos, para a nova 
gestão, garra e otimismo. Estaremos 
juntos!”

ANDRÉ MARQUES 
PEDRO
Dual Tech Informática
“Minha expectativa é que a 
ACIAR continue levando para os comer-
ciantes de nossa cidade a esperança de 
que juntos nós somos mais fortes, com 
trabalho, dedicação e respeito.”

BENEDITO GREGÓRIO
DOS SANTOS
Willirro Modas
“Parabenizo nossa presiden-
te Jane. Sei que ela irá fazer 
uma ótima gestão. Vai dar continuidade do 
trabalho da ACIAR. Ela é uma pessoa ino-
vadora e com boas ideias. Conte conosco.”

CAROLINA ONGARATO 
PONTES BILEZIKDJI
Carol Ongarato
“Que esses dois anos de 
caminhada junto a ACIAR 
seja de crescimento e troca 
de conhecimento para um bem comum, o 
comércio e nós, comerciantes.” 

CLARISSA LUIZA
CAMILLO
Armazém dos Presentes 
“Que a nova diretoria possa 
gerir com responsabilidade e 
eficiência seu novo mandato. Que possa-
mos juntos enfrentar os novos desafios e 
que o trabalho da Aciar fortaleça e reflita 
em todos os setores com o desenvolvi-
mento da nossa cidade e crescimento e 
sucesso de todos associados.”

DIOGO GROTHE 
PETRONILHO
HP Veículos
“Espero poder contribuir 
ativamente com o desenvol-
vimento do comércio em nossa cidade, 
através de novas ideias, ações e suporte 
para os nossos associados.”

EMERSON TAMASIA
Dj Emersom Produções
“Crescimento e recuperação 
da economia local...”

JOÃO DEL BIANCO NETO
Autoposto Mel
“Após a pandemia, trazer o 
associado para dentro da 
associação para conhecer, 
criticar e sugerir novos 
trabalhos.”

NEANDER OLIVEIRA DE 
ALMEIDA
Easy Soft Informática
“Minha expectativa é que a 
nova diretoria dê continuida-
de ao excelente trabalho desempenhado na 
gestão anterior.”

NOEMI APARECIDA LARA 
PEREIRA BORTONE
Grupo Bortone
“Empreender é transformar 
desafios em soluções. A 
gestão da ACIAR trabalha para impulsionar 
o comercio da região e para transformar a 
vida das pessoas.”

ROSANA CARRAVIERI DE 
ALMEIDA
HP Motos 
“Aproximar os comerciantes 
para tomada de melhores 
decisões em prol do fortalecimento dos 
negócios.”

ROGER RODRIGUES 
MARTINS
Infovale Participações 
“Gestão com muita união, 
criatividade e muito suces-
so!”

VALDECIR DE JESUS 
LEITE
Vavel Veículos
“A minha expectativa é a 
melhor possível. Presidente 
nova, vida nova!”

DANIEL MUNIZ DE PAULO
Presidente 
Rabispel
“Tempo de oportunidades. “

EDSON KENJI TSUNODA
1º Secretário
Ciclo Ribeira
“Estou com uma grande ex-
pectativa de sucesso em rela-
ção ao próximo biênio. A Pre-
sidente Jane terá um grande desafio pela 
frente para dar continuidade ao excelente 
trabalho realizado pelo presidente Daniel e 

aos demais que ele sucedeu. Acredito que  
ela estará muito bem amparada pela sua 
diretoria, com nomes de vasta experiência 
no comércio e na própria ACIAR, aliada 
a uma equipe fantástica comandada pela 
nossa gerente Valda.
Que tenhamos muitas Vitórias....”

RAFAEL MOTA BORTONE 
JUNIOR
2º secretário 
Grupo Bortone
“Minha expectativa e que 
haja mobilização no fortale-
cimento do relacionamento da ACIAR com 

associados, empresariado, comerciantes 
e compromisso com a equidade no bem 
servir a coletividade.”

EDGARD CÉSAR RONKO
Suplente
Rima Imobiliária
“Em 52 anos de existência a 
ACIAR tem em seu comando 
a segunda mulher. Acredito 
no potencial da nova presidente e, após um 
período de muitas restrições, que exigiu 
mudanças em todos os setores, agora é 
o momento de fortalecer o comércio de 
Registro.”

CONSELHO FISCAL

CONSELHO DELIBERATIVO
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RECONHECIMENTO

Homenagem a Daniel reforça 
o papel do líder na associação

Coube à gerente administrativa Valda 
Arruda fazer uma retrospectiva do tra-
balho realizado pelo presidente Daniel 
Muniz de Paulo em duas gestões conse-
cutivas. 

“Eu vou descrever um pouquinho da 
trajetória de um líder que, com coragem 
e perseverança, nos conduziu na travessia 
do momento mais desafiador da história 
do mundo e seus reflexos em nossa cida-
de – a pandemia do Coronavírus”, iniciou 
Valda, revelando que nos dias de maior 
tensão, quando havia revolta, luta, medo, 
Daniel Muniz sempre mostrou caminhos 
a seguir.

Valda lembrou que, logo após à segunda 
´posse, começaram a surgir notícias sobre 
a pandemia. “Manchetes de jornais e de 
telejornais eram assustadoras”, observou. 
“O governo de São Paulo decretou lock-
down de quinze dias, em que só funciona-
ram os serviços essenciais. 

Então, a sensibilidade do maestro e a 
habilidade do administrador que habitam 
no Sr. Daniel Muniz foram fundamentais 
para que ele liderasse um processo em que 

era preciso, ao mesmo tempo, compreen-
der e conduzir”, disse 

A gerente da ACIAR lembrou o intenso 
trabalho do então presidente para mostrar 
que os comerciantes não eram os vilões da 
pandemia. “Protestando contra essa men-
talidade, o Sr. Daniel foi ao prefeito, ao go-
vernador, ao Promotor de Justiça e ao pre-
sidente da FACESP. “Era preciso mostrar 
às autoridades que os pequenos e médios 
comerciantes, responsáveis pela maior ge-
ração de empregos no país e maioria em 
Registro e Vale do Ribeira, são trabalha-
dores cuja grande tarefa é  fazer girar a 
roda da economia”, completou.

“Sabemos bem, Sr. Daniel, que o senhor 
passou noites em claro pensando em sa-
ídas. Em defesa da vida em primeiro lu-
gar, pois é um homem muito humano, e 
dos protocolos sanitários, pois é um líder 
responsável; o senhor reuniu diretores 
e liderou carreata para se manifestarem 
contra decisões do governo prejudiciais 
a Registro e região”, afirmou Valda. “Mes-
mo enfrentando em seu empreendimen-
to problemas idênticos aos que todos os 
comerciantes enfrentavam, o Sr. Daniel 

manteve-se resiliente, convicto e com fé”, 
disse Valda.

Antes de finalizar a homenagem, ela 
lembrou ações que foram realizadas ape-
sar dos desafios impostos pela pandemia, 
como reunir parceiros e promover a revi-
talização das salas da ACIAR; criar o pro-
jeto “Treinar para Encantar”, que benefi-
ciou mais de mil colaboradores  e, entre 
outras realizações, conquistar a terceira 
edição do prêmio AC Mais, outorgado 
pela FACESP, além de ter promovido o 
primeiro encontro da Mulher Empreen-
dedora – Pérolas da ACIAR, fortalecendo 
o papel da mulher no empreendedorismo.

“Um líder de verdade realiza, promove, 
participa, compartilha. E em momen-
tos quando tudo parece desmoronar, ele 
mantém a esperança, a fé e a certeza de 
que dias melhores virão. E foi com es-
ses sentimentos de líder que o maestro 
e administrador Daniel Muniz de Paulo, 
como presidente da ACIAR, escreveu seu 
nome não só na história da ACIAR mas 
também na história de Registro e do Vale 
do Ribeira”, finalizou Valda.

Daniel Muniz, na foto com a gerente administrativa Valda Arruda,
foi homenageado pelo seu trabalho em duas gestões  
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NOSSOS
PARCEIROS

Claudiney Vidros, 37 anos
de trabalho e  sucesso

A trajetória profissional de Claudiney 
Godke Pereira começou quando ele tinha 
11 anos de idade e foi para a Legião Mirim 
de Registro. Na época em que ainda não 
havia o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA), a Legião Mirim selecionava 
crianças para iniciação profissional nas 
empresas de Registro.  Claudiney foi es-
tagiar na Sanivale, precursora da Sabesp, 
onde ficou quatro anos. Em função da 
idade, não pode continuar na Sabesp e 
foi para a Construtora Hanashiro, onde 
aprendeu a fazer desenho arquitetônico. 
Tornou-se projetista.

Aos 20 anos, comprou a vidraçaria de 
um parente, que funcionava numa gara-
gem na rua Minas Gerais, na Vila Fátima, 
em Registro. Nasceu a Claudiney Vidros.  
Aos poucos, a empresa foi conquistan-
do seu espaço e ganhando cada vez mais 

clientes.  “A gente foi se aprimorando, 
se adequando ao crescimento da cidade 
no padrão em  que a gente está”, observa 
Claudiney.

Durante o governo Sarney, época de 
inflação alta, Claudiney sofreu o baque 
da situação econômica do Brasil. Pensou 
em desistir, mas a filha Ana e um funcio-
nário o estimularam a seguir em frente. 
Nessa época, ele chamou o irmão Paulo 
César Pereira para integrar e fortalecer a 
sociedade. Deu certo. Estão juntos há vin-
te anos, dividem as tarefas e a empresa se 
tornou metade familiar, agregando filhos 
e sobrinhos, além de manter funcionários 
sem laços sanguíneos. Quando veio a pan-
demia a parte de vidraçaria estava lenta, 
então, iniciaram o serviço de esquadrias 
de alumínio. 

De certa forma, o coronavírus forta-

leceu o mercado da construção civil e a 
empresa também se beneficiou com esse 
boom. “Nós crescemos na pandemia e 
dobramos o número de funcionários para 
atender a demanda”, revela Claudiney, re-
cordando que, no começo ia de bicicleta 
fazer medições. 

A empresa hoje atende todos os muni-
cípios na região e Claudiney se orgulha de 
a propaganda ser exclusivamente no boca 
a boca. “Aprendi que, para estar no pata-
mar que você está, é preciso ter bom aten-
dimento, ser correto e cumprir prazos”, 
diz.  “E tem caminho para fazermos mais. 
O importante é fazer tudo com o pé no 
chão”, completa o empresário, deixando 
transparecer que novos projetos podem 
fazer  a Claudiney Vidros ampliar ainda 
mais o leque de serviços que presta à cida-
de e à região.

Sociedade entre os irmãos Claudiney e Paulo fortaleceu a empresa
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Turismo fatura 152,4 bilhões
O turismo nacional, segundo levantamento 
do Conselho de Turismo (CT) da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo (FecomercioSP), fa-
turou R$ 152,4 bilhões em 2021. O valor re-
presenta um crescimento porcentual de 12% 
para o setor em relação a 2020. Entretanto, o 
nível ainda está 24,2% abaixo de 2019, quan-
do o Turismo faturou R$ 201,2 bilhões - já 
descontada a inflação.

Prazo mais curso para declaração do IR
Este ano, o contribuinte terá menos tempo 
para declarar o Imposto de Renda em 2022, 
que terá início no próximo dia 7 de março 
e vai se encerrar dia 29 de abril. A novida-
de é que a Receita Federal poderá repassar 
o crédito via Pix, desde que a chave Pix seja 
correspondente ao CPF do contribuinte ti-
tular da declaração. Não serão aceitos Pix 
com chaves aleatórias, de telefone ou e-mail.

Valores a receber 
Caso você tenha consultado o site valore-
sareceber.bcb.gov.br  e foi informado sobre  
uma nova data para acessar novamente o 
sistema, significa que você tem dinheiro a 
receber. O Banco Central não faz contato 
com o usuário, nem envia links por SMS, 
whatsapp, telegram ou e-mail para confir-
mar dados pessoais ou tratar de valores a 
receber.

Frases
“Os juros no Brasil sempre 
foram escorchantes. No entan-
to, recentemente tivemos uma 
temporada de juros baixos e 
estamos experimentando uma 
quebra do oligopólio bancário 
por meio das fintechs e novas formas de financia-
mento.” – Guilherme Afif Domingos, assessor 
especial do Ministério da Economia. 

“O dinheiro tem relação com a 
felicidade quando pensamos em 
adquirir experiência, não ape-
nas bens materiais”. – Renata 
Rivetti, presidente da consul-
toria Reconnect Hapiness at 
Work

“O plano é estar onde o cliente 
estiver, seja no centro, na peri-
feria ou no e-commerce. Isso 
virou o nosso mantra”. – Jorge 
Faiçal, CEO do Grupo Pão de 
Açucar. 

“O empresário não tem que 
ter medo de quem vai ganhar 
a eleição. É preciso confiar na 
capacidade de escolha do povo 
brasileiro. O país não vai aca-
bar, vai continuar”.- Josué Go-
mes, presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP).

“Aprendi muito cedo o que é 
empatia, trabalhei durante um 
longo tempo no balcão. Empa-
tia é você trocar com o outro, 
no mundo do outro”. – Luiza 
Trajano, CEO do Magazine 
Luiza.

Você precisa saber

https://valoresareceber.bcb.gov.br/
https://valoresareceber.bcb.gov.br/
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DESPEDIDA 
DO VALE

O desenvolvimento econômico e
social do Vale deve caminhar 
junto, afirma Robert dos Anjos, 
ex-gerente do SENAC Registro

Após quatro anos na região, o gerente 
do SENAC Registro, Robert dos Anjos, foi 
transferido para Mogi Guaçu, na região de 
Campinas. Nessa entrevista, ele fala sobre 
suas realizações no SESC e suas impres-
sões sobre Registro e o Vale do Ribeira.

Leia a entrevista:

Quanto tempo você ficou na gerência 
do SENAC Registro?

Foram quatro anos no total. Iniciei 
como docente no SENAC de Jundiaí, mais 
tarde me tornei coordenador, que a gen-
te chama de técnico de área. Depois, eu 
entrei no programa de movimentação ge-
rencial, que é um programa e formação de 
gerentes em que a gente substitui diretores 
e gerentes titulares, para se desenvolver 
como gestor. Eu fiquei um ano nesse pro-
grama. Substituía férias, licenças, e passei 
pela gestão de 16 unidades antes de ser 
nomeado oficialmente. No início de 2018 
fui nomeado titular como gerente do SE-
NAC de Registro. A partir de 1º de março 
fui nomeado gerente do SENAC de Mogi 
Guaçu, onde já estou.

Sua transferência foi decisão sua ou da 
empresa?

Decisão da empresa. De tempos em 
tempos, o SENAC faz alteração nas cadei-
ras dos gerentes de todos os estados, isso 
é motivado por aposentadoria ou outras 
decisões. Aí vaga uma unidade e é feita 
transferência pela diretoria regional do 
SENAC São Paulo.

Qual o seu legado para o SENAC Re-
gistro?

Eu creio que nesses últimos quatro anos 
minha grande entrega foi consolidar o 
SENAC Registro como uma instituição e 

uma unidade importante e relevante para 
Registro e para o Vale do Ribeira. Outro 
legado interessante é a diversidade, valo-
res relacionados à diversidade, que a gente 
construiu com a comunidade escolar. A 
sensibilidade para as comunidades ori-
ginárias do Vale do Ribeira, políticas de 
fomento e bolsas de estudo para quilom-
bolas, para indígenas, creio que isso é um 
outro legado. E as turmas pioneiras. Na-
quele momento em que cheguei, elas esta-
vam em formação e a gente começou a ter 
formaturas e a ofertar pessoa qualificadas, 
técnicas e outras modalidades para o mer-
cado de trabalho de Registro e do Vale do 
Ribeira.

Além disso, a unidade nasceu pequena, 
com oferta mais tímida, e a gente tem uma 
oferta bem robusta hoje na cidade. Foram 
milhares de pessoas qualificadas nesses 
últimos anos.

O que mais impressionou você, positi-
vamente, no Vale do Ribeira?

Com certeza a diversidade cultural, a ri-
queza cultural, a história do Vale, de resili-
ência. Com certeza a sua gente, que é uma 
das riquezas que o Vale do Ribeira tem. 
Gente que passa humildade, acolhimento, 
boa vontade, uma coisa muito maravilho-
sa. E com certeza também as riquezas na-
turais e turísticas do Vale. Quando a gente 
fala que a gente tem tradições, rios, praias, 
cavernas, cachoeiras, é uma riqueza natu-
ral e turística do Vale do Ribeira. São essas 
as impressões positivas, que me deixaram 
de boca aberta no Vale.

Em sua opinião, o que falta para a re-
gião se desenvolver? 

Eu creio que o Vale esteja no caminho 
correto. Houve aí um abismo histórico 

em termos de acesso, recursos, educação, 
dentre outras políticas públicas básicas 
para a região, mas nos últimos tempos 
tem havido bastante atenção, chegando as 
instituições fortes como as universidades, 
os “Ss”, especialmente o Senac. E tudo isso 
tem uma tendência a promover um bom 
desenvolvimento social e econômico. Se 
eu visitar o Vale daqui a 10 anos, tenho 
certeza que vai haver uma outra condi-
ção social e econômica na região porque 
pessoas estão sendo educadas, formadas, 
gerando melhor qualidade vida e renda 
para suas famílias. Creio que esse seja o 
caminho. Com certeza, investimentos 
precisam ser feitos na região, fomentos 
a investimentos, tanto de infraestrutura, 
de empreendimentos, mas sobretudo que 
seja construído com a comunidade local e 
regional para que ela participe desse de-
senvolvimento. Que chegue o investidor, 
mas que chegue também o desejo de dia-
logar com a comunidade, gerar oportuni-
dades para essa comunidade, gerar renda 
para essas pessoas e que essas famílias 
entendam que seja um benefício esse de-
senvolvimento econômico. Então,  econô-
mico deve caminhar junto com o social.

Robert dos Anjos foi transferido para
a unidade do SENAC de Mogi Guaçu
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