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Os desafios para
a economia
É certo que a pandemia é um fenômeno que ainda não acabou, embora
os impactos tenham diminuído bastante e algumas atividades estejam
voltando ao normal, o vírus ainda está
aí e ainda há bastantes vítimas dele, infelizmente. Mas podemos afirmar que,
desde o início da pandemia, a ACIAR
sempre manteve diálogo frequente
com o poder público, para discutir o
equilíbrio entre a proteção da população e a viabilização dos negócios. Podemos constatar que os avanços estão
acontecendo e a economia brasileira já
demonstra uma retomada de crescimento pós-pandemia.
Recebemos com satisfação o anúncio de que Registro teve 76 empresas
abertas no primeiro quadrimestre de
2022, de acordo com dados da JUCESP (Junta Comercial do Estado de
São Paulo), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico
do Estado de São Paulo (SDE), que
apontou que no Vale do Ribeira, três
cidades, Registro, Cajati e Miracatu tiveram o maior número de CNPJ abertos.
São dados importantes, que mostram a recuperação da economia brasileira, após tantas turbulências nas
atividades econômicas em geral. A
ACIAR tem tratado com prioridade o
planejamento de ações e parcerias que
possam apoiar os empresários a retomarem o ritmo de vendas e negócios.
Uma vez que vemos abertura de novas
empresas, isso é sinal de desenvolvimento regional e geração de emprego
e renda.
O mais indicado é o empresário buscar inovações para seu negócio a médio e até curto prazo, levando em conta o cenário atual e previsões futuras.

Pensando nisso, a ACIAR promoveu
o Encontro de Negócios com o tema
“Cenário Econômico”, com o gerente
de investimentos da SICREDI, Fernando Carvalho, que nos apresentou
as tendências de mercado para o nosso
setor; e ainda traremos para a Noite do
Comerciante a palestra “Vale do Ribeira: passado e presente. O que mudou nos últimos 3 anos?”, com nosso
parceiro Leonardo Raupp, do SENAC
Registro.
Não posso deixar de citar nesse editorial a minha satisfação em ter realizado a minha primeira Live, tendo
a honra da participação da Deputada
Estadual Damaris Moura (PSDB) para
falar de um assunto tão importante
que é a violência doméstica. Quero
agradecer imensamente a deputada
por ter aceitado dividir seu conhecimento conosco. Lembrando que as
agressões restringem o desenvolvimento das potencialidades da mulher,
inclusive a sua inserção e produtividade no mercado de trabalho.
Para finalizar, quero compartilhar
também que, com o apoio da minha
diretoria, estamos fazendo um trabalho de aprimoramento a nossa gestão,
junto aos nossos diretores e com os
colaboradores, precisamos estar cada
vez mais fortalecidos e determinados
a engajar o empresariado a lutar pelo
nosso setor. A retomada econômica
vai exigir paciência e resiliência por
parte das empresas e a ACIAR estará
sempre à disposição para atuar como
facilitadora nesse processo.
Se você ainda não é parceiro da
ACIAR, eu te convido para essa empreitada!
Um forte abraço,

Jane Duquinha

Presidente da ACIAR
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ACIAR EM FOCO

Jane Duquinha trabalha para ter uma
liderança forte e comprometida com
os resultados

Com objetivo de fazer uma gestão possa engajar cada vez mais a diretoria e os
colaboradores, gerenciar os desafios e liderar com mentalidade ágil para atingir
os melhores resultados, a ACIAR iniciou
um trabalho de aprimoramento e melhoria contínua do ambiente administrativo
da Associação. Para isso, a Presidente Jane
Duquinha contará com o apoio da empresária da URB Incorporadora, Ana Carvalho – também diretora da ACIAR – que
irá trabalhar com foco na parte operacional e estratégica com a equipe; e do treinador de mudança comportamental, Rodrigo Damasceno, que vai focar na parte
motivacional e de engajamento do time
ACIAR. A primeira reunião aconteceu no
dia 7 de junho e serão realizadas reuniões
periódicas às terças-feiras.
No dia 14 de junho, Jane recebeu a Dra.
Vanessa de Abreu Barbosa – Nutricionista com Especialização em Aleitamento
Materno, para uma reunião sobre o projeto do Agosto Dourado, mês dedicado à
importância da amamentação e nutrição
infantil. Vanessa pediu o apoio da ACIAR
para promoção de um evento, programado para 23/8. Participaram da reunião Aline Fuzaro, da Coordenação de Vigilância
em Saúde do Trabalhador e Mauren Brandt, Assessora Especial de Planejamento e
Desenvolvimento em Ações de Saúde.
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CURTAS

Curtas do mês

• Em 3 de junho, Jane participou do evento de reinauguração da
Clínica Reinventare, das sócias Giovana Vassão, Laryssa Aquino,
Manuella Amaral, Fabíola Oliveira e Fabiana Oliveira.

• No último dia 24/6, aconteceu a Festiva de Transmissão de Posse
do Rotary de Registro, para nova gestão 2022/2023. O presidente
Valter Valtão passou o cargo para a presidente, Patricia Peroni.
Estiveram presentes os representantes da ACIAR, a presidente Jane
Duquinha e os diretores Alex Soares, Hélio Borges, João Del
Bianco Neto, Emerson Tamasia e Valdeci de Jesus Leite.

• Em 28/6, a presidente Jane Duquinha recebeu o vice-presidente
da RA 05 da Facesp, Jupter Darwin Furquim, que veio acompanhado do gestor de desenvolvimento das associações comerciais,
Gabriel Rosa, e o representante da ACCREDITO, Cláudio Sampaio.

• A Diretora da ACIAR, Carolina Ongarato, promoveu em 30/6 o
evento “Encontros” em sua loja de acessórios. Foi um bate-papo sobre procedimentos estéticos com a Dra. Evelin Lopes, para esclarecimentos e benefícios dos tratamentos. O encontro teve a parceria do
Lopes & Matsuzawa Saúde Integrativa. A gerente da ACIAR, Valda
Arruda, e a diretora Ana Carvalho, marcaram presença.
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• No dia 23/6, Jane Duquinha prestigiou a gravação da entrevista
com o Deputado Samuel Moreira e com o coordenador do
Programa Vale do Futuro, Marco Aurélio, para o projeto PodTec.
Foi a primeira edição com a presença de público, no Auditório da
ETEC de Registro.

• A Deputada Federal Rosana Valle esteve em Registro no dia 25/6,
para o Encontro Mais por Elas, que leva a bandeira de mais mulheres
na política. Jane esteve no evento, que aconteceu no Centro
Universitário do Vale do Ribeira – UNIVR.

• Jane Duquinha e Valda Arruda também prestigiaram
no dia 28/6 o evento de reinauguração da Clínica Espaço VIP,
da empresária Jana Dias, um espaço especializado em estética
para emagrecimento.

• Mulheres empreendedoras do Vale do Ribeira, representantes
do Comitê Mulher Sicredi, estiveram em evento no dia 1/7, em
Ponta Grossa, para concorrer à coordenação regional do Comitê.
A empresária Rose Damiani foi eleita a vice-presidente regional
do Vale do Ribeira. Representando a ACIAR, a gerente Valda
Arruda também participou do evento.
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CAMPANHA
COMPRA PREMIADA

ACIAR realiza o sorteio da Campanha
Compra Premiada Mês das Mães

A ação promocional aconteceu durante todo mês de maio, em parceria com o comércio
Loja: Delírio Perfumaria – ganhadora da
Cesta 1
“Resolvi comprar uma bota para me
presentear no Dia das Mães, do Tanaka
Calçados. Essa foi a primeira vez que fui
sorteada em uma promoção, acredito que
esse tipo de ação estimula os clientes a comprarem mais” - Elizabeth Maria de Souza
- Cupom da Loja: Calçados Tanaka - ganhadora da Cesta 2

Em 31 de maio, foi o tão esperado dia do
sorteio da Campanha “Compra Premiada
Mês das Mães”, promovida pela Associação Comercial de Registro, em parceria
com o comércio local. A ação promocional foi iniciada em 28 de abril e se estendeu até o dia 28 de maio. A abertura
das urnas e os sorteios dos cupons foram
feitos na sede da ACIAR, com a presença
da Presidente da ACIAR, Jane Duquinha,
a gerente administrativa Valda Arruda e a
equipe ACIAR.
O sorteio foi registrado por meio de
uma live na página da ACIAR no Facebook, e acompanhado por duas testemunhas, os Srs. Carlos Pereira da Costa Filho
e Sérgio Ribeiro Costa. As cinco cestas
sorteadas foram montadas com diversos
brindes, produtos, vales-compras e vouchers de mais de 60 lojas que aderiram à
campanha.
Durante todo o mês de maio, nas compras acima de R$30,00, os clientes ganhavam um cupom para participar da
campanha Compra Premiada. A ACIAR
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agradece a todos os parceiros, que apoiaram para que a campanha fosse um sucesso.
“O objetivo da ação foi a de promover
o comércio local e fomentar o desenvolvimento de vendas e serviços, impulsionando a recuperação econômica destes
setores, que ainda estão se reestruturando nesse período de pós-pandemia, que
causou turbulências nas atividades econômicas em geral”, comenta Jane. Conheça abaixo o nome dos ganhadores da
Compra Premiada Mês das Mães. Devido
à nova Lei Geral de Proteção de Dados –
LGPD, a ACIAR divulgará apenas o primeiro nome dos sorteados.
“Fui comprar uma tinta de cabelo na
Delírio Perfumaria e eles me ofereceram
o cupom. Eu participei porque tenho sorte
com essas promoções, já ganhei várias vezes, sou sortuda! Eu preenchi dois cupons
na loja, nem acreditei quando me ligaram
para avisar que eu fui sorteada! Fiquei
muito contente e agradecida” - Maria Helena de Araújo Rodrigues – Cupom da

“Já sou cliente do Bazar Anne e fui comprar argolas para cortinas, sempre compro
nessa loja. Até me ofereceram cupons em
outras lojas, mas eu não aceitei, porque
nunca tenho sorte! Mas resolvi aceitar o
cupom do Bazar Anne e fui surpreendida!
Quando me ligaram para me comunicar
sobre o sorteio, eu até achei que era trote!”
- Selma Pedroso - Cupom da Loja: Bazar
Anne - ganhadora da Cesta 3
“Eu ganhei com o cupom da Noeli Joias,
fui lá comprar um presente pra minha mãe
e acabei comprando pra mim também. É
a primeira vez que ganho sorteio na vida,
fiquei muito feliz com todos os prêmios!” Simone Santos de Oliveira - Cupom da
Loja: Noeli Joias - ganhadora da Cesta 4
“Fui cortar os cabelos no Salão Marisa,
já sou cliente. Até cheguei a preencher os
cupons em outras lojas, mas é a primeira
vez que sou sorteada. Estou muito contente, não esperava que ganharia tantos brindes. Estou muito feliz e agradeço a ACIAR
por essa campanha!” - Amélia Satiko Sumida de Carvalho - Cupom da Loja: Marisa Cabeleireira - ganhadora da Cesta 5
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VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA

Jane Duquinha realiza Live com
Deputada Estadual Damaris Moura
O tema principal foi o projeto “Quebrando o Silêncio” sobre violência doméstica

Na noite de 14 de junho, a ACIAR
promoveu a primeira Live da gestão
da Presidente Jane Duquinha, que teve
a participação da Deputada Estadual
pelo PSDB, Damaris Moura, para falar
sobre o projeto “Quebrando o Silêncio,
que resultou em uma lei de autoria da
parlamentar. O encontro virtual foi
transmitido pelo perfil do Instagram da
ACIAR, para falar sobre violência doméstica contra crianças, adolescentes
e mulheres. A advogada Dra. Damaris
Moura passou a dedicar boa parte do
seu tempo no combate à violência contra as mulheres há quase 20 anos, ao entrar em um projeto da Igreja Adventista
do Sétimo Dia, de prevenção ao abuso
sexual e à violência doméstica.
Como deputada estadual, ela se tornou presidente da Comissão de Defesa
dos Direitos da Mulher da Assembleia
Legislativa de São Paulo (Alesp), em
que tenta dar visibilidade ao tema de
Junho 2022

proteção feminina e de outros grupos
fragilizados. Durante a live, Jane e Damaris puderam dialogar sobre o tema
e esclarecer detalhes do Projeto Quebrando o Silêncio. Damaris é autora
da Lei 17.186/19, que institui o “Dia da
Campanha Quebrando o Silêncio” no
Estado de São Paulo, celebrado, anualmente, no quarto sábado do mês de
agosto, com o objetivo de orientar as
vítimas de violência doméstica a respeito de como denunciar as agressões sofridas; e da Lei 17.337/21, que implanta
um programa de capacitação nas escolas públicas para treinar professores,
crianças e adolescentes a identificar e
prevenir o abuso sexual infantojuvenil.
“A escola é o principal vetor dessa
problemática social, porque as crianças
encontram na escola, na pessoa do professor, às vezes até de um coleguinha ou
de alguém da direção da administração
da escola, a possibilidade de contar so-

bre o abuso ou a violência doméstico”,
exemplificou a deputada.
Um ponto citado na Live também foi
o registro de aumento de denúncias de
casos de violência doméstica do período da pandemia, a deputada comentou
sobra as principais causas: “Eu aprendi na ONU Mulher que todas as crises
que envolvem isolamento social sempre
acirram a violência doméstica, por causa da hiperconvivência do agressor com
a sua vítima”, citou.
Quebrando o Silêncio - A campanha
é uma iniciativa da Igreja Adventista
do Sétimo Dia, promovida desde 2002
em oito países da América do Sul, com
ações de conscientização social sobre
este tema para reforçar a importância
da denúncia para combater os atos de
abuso e agressão domésticos e o quanto
este ato pode salvar vidas.
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PARCERIA
SEBRAE

Empresários participam de II Módulo
da Oficina de Inteligência Emocional
Curso foi promovido pelo Sebrae Registro, com o apoio da ACIAR

Em parceria com a ACIAR, o Sebrae

como o reconhecimento das emoções

bém explanou sobre os componentes da

de Registro realizou no dia 28 de junho,

pode favorecer melhores resultados,

inteligência emocional: autoconsciên-

o segundo módulo da oficina sobre

além de uma revisão das atitudes para

“Inteligência Emocional – a chave para

aprimorar as competências emocionais.

cia, autogestão, autorresponsabilidade,

uma vida de sucesso”, com o consultor
Rodrigo Poli. O objetivo foi para que os
empresários pudessem aprender mais
sobre a gestão das emoções e como a

O consultor Rodrigo estimulou os
participantes a interagirem com exemplos e suas vivências, além de abrir para
levantamento de dúvidas. Ele falou so-

empatia e habilidades sociais.
O palestrante também falou um pouco sobre a comunicação efetiva para
os negócios, dando dicas práticas para
uma comunicação assertiva. A ofici-

comunicação e o atendimento são im-

bre as cinco emoções básicas que nor-

pactados pelas emoções. Na palestra

teiam as nossas atitudes: medo, alegria,

foram abordados como o desenvolvi-

tristeza, raiva e nojo, que podem ser im-

ACIAR, Jane Duquinha e pelos cola-

mento da inteligência emocional pode

pulsionadas de forma positiva ou nega-

boradores da Associação, também por

contribuir para a gestão do negócio,

tiva em nosso dia-a-dia. Rodrigo tam-

empresários de Registro.

na foi prestigiada pela presidente da

Sebrae promove o curso Vendas Mais
O sonho de todo empresário é aumentar seu volume de vendas e ver seu
negócio crescer. Por meio da parceria
com o Sebrae, foi realizada uma capacitação no dia 9 de junho, no auditório
da ACIAR que ofereceu as ferramentas
certas para alcançar esse objetivo. Esse
foi o curso Venda Mais, do Programa
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Empreenda Rápido, que é o maior programa de empreendedorismo, inclusão
produtiva e geração de renda do país.
Pelo curso Venda Mais, os participantes puderam ter orientações sobre
técnicas de vendas e almejar ter resultados cada vez melhores para seus ne-

gócios. A capacitação foi ministrada
pelo analista de negócios do SEBRAE
Registro, Nélio Dias, reunindo o total
de 36 participantes. A atividade é resultado de parceria do SEBRAE Registro
com a ACIAR, Prefeitura Municipal de
Registro e Programa Dá Gosto Ser do
Ribeira.
Junho 2022

EMPREGA ACIAR

imagem: Freepik

Programa “Emprega ACIAR” quer
viabilizar oportunidades no mercado
de trabalho

A Associação Comercial de Registro
lançará, a partir de julho, o programa Emprega ACIAR, criado com o propósito de
centralizar vagas de emprego, estágios e
currículos, além de disponibilizar cursos
preparatórios, pensando principalmente
no público jovem e nos profissionais que
estão em busca do primeiro emprego. A
iniciativa também visa preparar a mão de
obra para as vagas temporárias que as empresas ofertam, para apoiar nas vendas de
final de ano.
O projeto contará com a parceria dos
associados e será sem custos aos participantes, com base em três pilares: Oferta
de vagas, Cadastro de candidatos/ currículos e Capacitação. Os empresários
poderão enviar ou cadastrar as aberturas
de vagas de suas empresas, que ficarão
disponíveis para candidatura dos interessados. Quanto à parte de capacitação,
serão cursos de curta duração, com temas
Junho 2022

como: bom atendimento, vendas, como se
preparar para uma entrevista de emprego,
como elaborar um currículo atrativo, entre outros.

prego ou estágio;

A área de atuação do projeto será a
região de Registro e Vale do Ribeira. “A
ACIAR está se propondo a criar essa ferramenta que deve ajudar os empresários e
munícipes a ter um contato direto, agilizando e facilitando a circulação de informações. Sabemos que temos um universo
de jovens e profissionais capazes de impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região”, comenta a gerente
administrativa da ACIAR, Valda Arruda.

3. As informações são centralizadas na
ACIAR;

2. Os profissionais cadastram seus currículos;

4. Sempre que houver um novo cadastro de currículo, um alerta é disparado
para empresários;
5. Sempre que uma nova vaga é cadastrada um alerta é disparado para candidatos cadastrados na ferramenta;
6. Informar os empresários quais os
candidatos atendem seus requisitos.

Como deve funcionar:
A ACIAR irá centraliza as informações e
organizá-las de forma prática para os empresários e usuários da ferramenta, a saber:
1. O empresário cadastra vagas de em-

A ACIAR entrará em contato com os candidatos que atendam os requisitos solicitados por Associados em suas ofertas de
emprego ou estágio, lhe fornecendo carta
de recomendação específica.
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OPINIÃO

Debora Amaral
Psicóloga/ Consultora
em Gestão de Pessoas
dmoreiraamaral@uol.com.br
Instagram: deboraamaral.psicologia

Imagem: Freepik

Eu prometo...
Comprometimento

Mãos levantadas ou não, de joelhos
dobrados ou não, fazendo continência
ou não, escrevendo ou não, falando ou
não, o mais importante é o que se promete de pensamento, pois este envolve o
sentimento do querer e não apenas o do
precisar. Eu quero prometer e jamais eu
preciso prometer algo, pois este segundo
se desenvolve de forma automática sem
prazer ou satisfação pelo mérito.
Conheço pessoas que fazem listas em
agendas, colam recados em geladeiras,
verbalizam a outras pessoas suas promessas, e empresas que incluem sistemas de
metas aos Colaboradores. Nada se torna
eficaz se não houver comprometimento e
para que isso aconteça é preciso querer.
Querer algo é entender seu benefício
pessoal ou do grupo. É como plantar uma
árvore para poder admirar seu crescimento, com a consciência de benefício próprio
e coletivo para uma humanidade melhor.
É como economizar água pensando na
própria conta e no benefício do planeta.
É como executar um trabalho o fazendo
como benefício próprio no fator tempo
e o tempo investido da empresa em cada
Junho 2022

atividade. Maior ainda é pensar que se
queremos algo bom, com certeza beneficiaremos a quem nos rodeia.
Então já que estamos à beira de uma
nova etapa, um novo querer surge. E o
que você pretende prometer? Sugestões
de comprometimento:
• Com suas ações. Pense mais.
• Com as ações de terceiros, afinal somos um todo na vida pessoal e profissional.
• Com o fato de que obter conhecimento enobrece o ser humano. Leia mais.
• Com ações voluntárias individuais
ou coletivas. As pessoas sempre precisam
de ajuda.
• Com o bom humor. Nada mais contagioso que ele. Sorria.
• Com a certeza de que haverá momentos bons e ruins, e a escolha de como
valorizá-los compete a você.
• Com a fé. Ore.
• Com o querer, afinal ele vai te impulsionar na vida. E se não entender algo,

pergunte, porque do contrário você apenas ficará no que é preciso fazer na vida.
• Com a Humanidade. Ela precisa de
esforços coletivos para sobreviver. Divulgue suas verdades, seus conhecimentos.
Debata suas vontades. Tudo na vida começou pelo desejo de uma única pessoa,
uma ideia, um ideal.
• Respire. Perceba que está vivo e que
a importância que você dá a tudo depende de você mesmo e não a padrões pré-estabelecidos, que nem sempre condizem
com a realidade e a necessidade pessoal e
coletiva.
Desacomode diante de um novo tempo
que está para chegar.
Somos todos Colaboradores deste mundo, cada um exercendo sua função em pró
de uma Humanidade melhor e mais digna
de se viver. Não maior objetivo do que o
de ser feliz e acreditar que podemos. É um
grande começo.
Eu me comprometo então com a FELICIDADE e em estar atenta em como ajudá-lo na sua.
E você? Compromete-se com o que?
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O Branding e sua
especificidade
Mesmo com a expectativa de enorme
contensão da economia Brasileira neste
ano, o número de profissionais do segmento imobiliário cresceu consideravelmente, aumento este impulsionado pelos
sólidos investimentos na construção civil.
A categoria dos Profissionais Imobiliários
vive um bom momento, é uma das profissões que mais cresceram no país nos últimos 10 anos. Por este fato acreditamos na
expansão do mercado.

O mercado imobiliário tornou-se referência como mercado de trabalho, em
face de sua relevância como fonte geradora de renda e da sua representatividade
na economia do país, neste cenário vários
indivíduos com dupla formação profissional migraram para atuar no segmento
imobiliário. Percebemos Este fenômeno
ocorrendo também em nosso município.
No artigo anterior falei do Marketing
pessoal como condicionante para o profissional se destacar neste mercado tão
promissor, nesse sentido destacamos a
necessidade de vivenciar essa ferramenta
tão importante para nosso dia a dia, então
muito cuidado com o Marketing Pessoal
que você está construindo.
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O Branding é uma ferramenta de apoio,
e fundamental para autopromoção e tem
por objetivo potencializar a imagem de
profissionais para que sua marca esteja e
permaneça competitiva no mercado de
trabalho. É um artificio estratégico, essencial e definitivo para mensurar como as
pessoas estão te observando, Ser lembrado como peça fundamental no momento
certo é o grande desafio para profissionais
da atualidade.
O Branding é construído aos poucos,
no dia a dia, através das suas atitudes, expandindo sua marca pessoal. E com isso
o profissional terá visibilidade necessária
e se tornará referência na sua área específica. A sua imagem é sim o seu melhor
cartão de visitas.
É importante que esse profissional tenha talento, competências e habilidades
diferenciadas e goste de trabalhar com
material humano, porque o relacionamento é constante com pessoas e essa relação vai fortalecendo a credibilidade profissional pautada no equilíbrio, consenso
e transparência, construa uma estação de
empatia com seus clientes.

Rafael Bortone

Gestor Imobiliário, Especialista em Avaliações Imobiliárias, palestrante e escritor – Professor de ensino
técnico na área de Gestão de Negócios.

“Lembre-se, somente você é responsável por consolidar sua imagem perante as
pessoas. Por isso seja verdadeiro e único
em todas as atitudes que você vivenciar
durante a execução de seu trabalho.”
Durante nossa vida profissional ocorrem diversas situações em que podemos
exercitar nosso desempenho e o nível de
aceitação da nossa performance pessoal. Nesse sentido podemos afirmar que o
Marketing Pessoal tem por fundamento
primordial a capacitação do indivíduo, a
transformação da sua postura, sua conduta e consequentemente o aprimoramento
da sua imagem. E como instrumento de
melhora continua, podemos citar algumas capacidades para autopromoção:
Capacidade e Liderar, gerenciar conflitos,
solucionar problemas, entrega de valor,
estabelecer objetivos, personificação, proatividade, Resiliência e persuasão.
Porém não basta apenas adquirir todas
as habilidades destacadas acima e não ter
condições de conviver com os semelhantes, a capacidade de interação nos proporcionará com o tempo o potencial de
distinguir o perfil dos nossos clientes com
uma boa conversa.
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OPINIÃO

Nutrição Infantil: A importância
do Aleitamento Materno
O leite materno é o alimento perfeito para as necessidades nutricionais e
imunológicas da criança, auxiliando no
desenvolvimento adequado e prevenindo infecções. A amamentação estreita o
vínculo familiar e proporciona segurança
alimentar desde o início da vida. A pandemia COVID-19 ampliou desigualdades
sociais e a insegurança alimentar no mundo. Durante esse período, fatores como:
regras de distanciamento social, acesso
limitado aos serviços de saúde e o marketing abusivo em redes sociais de substitutos de leite materno e bicos artificiais
podem ter impactado negativamente no
aleitamento materno.
A Organização Mundial de Saúde
(OMS) recomenda o aleitamento materno
exclusivo e em livre demanda até o sexto mês e complementado com alimentos
saudáveis até os dois anos ou mais. Essa
recomendação tem base em evidências
científicas por oferecer muitos benefícios
para o bebê, a mulher, a família, a sociedade e o planeta.
A amamentação envolve muitos atores
e setores, pois a mãe o bebê necessitam
de apoio dos serviços de saúde, dos locais
de trabalho, creches e da comunidade,
para que aconteça de forma otimizada. O
retorno ao trabalho possui uma forte influência na continuidade do aleitamento.
Estudos recentes mostram que a prevalência de aleitamento materno exclusivo no
Brasil é de aproximadamente 60% aos 4
meses de idade e 45,7% aos 6 meses, mostrando a influência da licença-maternidade na duração da amamentação.
Para atender a recomendação da OMS,
Junho 2022

Nutricionista com Especialização
em Aleitamento Materno

Imagem: Freepik

Alimentação saudável é um direito social previsto na Constituição

Dra. Vanessa de Abreu Barbosa

a Lei nº11770/2008 criou o Programa
Empresa Cidadã, no qual as empresas podem prorrogar a licença-maternidade de
120 para 180 dias e a licença-paternidade
de 5 para 20 dias. A presença paterna nos
primeiros dias pode ajudar nas responsabilidades e contribuir para o sucesso da
amamentação. A empresa recebe então
benefícios fiscais e pode deduzir do imposto de renda o total da remuneração
integral da colaboradora. A adesão pela
empresa é facultativa e pode ser feita através do site da Receita Federal.
Benefícios para a empresa que incentiva a amamentação e participa do Programa:
- Redução do absenteísmo da funcionária para cuidar dos filhos doentes, pois
crianças amamentadas são mais saudáveis;
- Maior concentração e satisfação materna em suas atividades profissionais,
ampliando o seu desempenho;
- Contribuição para uma sociedade

mais saudável e promissora;
- Agrega maior valor à marca, que se
destaca no mercado por melhorar a sua
reputação, aumentando a credibilidade perante os clientes e mantendo-se na
tendência atual de mercado, que prioriza
empresas que valorizam o compromisso
social;
- Valorização dos colaboradores, que
tendem a ser mais dedicados e comprometidos;
Alimentação saudável é um direito social previsto na Constituição Federal e a
amamentação é um direito humano pelo
Estatuto da Criança e Adolescente. O leite materno é considerado o padrão ouro
da nutrição infantil e por esse motivo
no Brasil temos um mês dedicado paras
proteger, apoiar e promover amamentação: o Agosto Dourado. Que tal abraçar
essa idéia?
Pensando na saúde coletiva e nos melhores resultados de sua empresa, a ACIAR
promoverá um evento pela causa. Em breve, novidades!
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DIA DO
COMERCIANTE

Prepare-se para curtir a
Noite do Comerciante!
A ACIAR está organizando um evento memorável, de celebração e networking
Reunir os melhores empreendedores
do Vale do Ribeira, comemorar o Dia do
Comerciante, também para trocar experiências, conhecimentos e ideias, debater a
expansão do mercado regional, fortalecer
marcas e promover vendas. Esses são os
principais objetivos da 2º Noite do Comerciante, que será realizada pela ACIAR
no dia 15 de julho, no Estoril Palace Hotel, em Registro, às 19h30. O evento tem
apoio do SENAC Registro.

Será um momento para os empresários participarem de uma Rodada de
negócios (Troca de cartões), para troca de experiências e networking. Entre as atrações, haverá a palestra “Vale
do Ribeira: passado e presente. O que
mudou nos últimos 3 anos?”, com o
docente do SENAC Registro, Leonardo Raupp Matta. Também haverá
momentos de descontração com um
show de stand up com o comediante
Bob Orla.
A ACIAR fará uma linda homenagem para empresários que ajudaram a
construir e a fortalecer o comércio de
Registro. A atração musical da noite
será por conta do músico Caueh Vitor.
Ainda há espaço para os interessados
em patrocinar ou adquirir convites para
o evento. Os ingressos são limitados – as vendas já estão no
2º lote e irão até 9/7, a R$ 60,00
(associados da ACIAR) e R$ 80,00
(não associados). O 3º e último lote
será vendido no período de 11/7
a 13/7, a R$ 70,00 (associados da
ACIAR) e R$ 90,00 (não associados).
Mais informações podem ser pelo telefone (13) 3828-6800.
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DIA DO
COMERCIANTE

16 de Julho, Dia do Comerciante

Imagem: Freepik

Saiba como e quando surgiu a data que homenageia o setor comercial

Comemora-se em 16 de Julho o Dia
do Comerciante. Instituído pela Lei 2048
de 1953, a data homenageia uma das atividades mais importantes da economia: o
comércio. Não por acaso, o dia foi escolhido por ser o aniversário de José da Silva
Lisboa, o Visconde de Cairú, declarado
patrono do comércio por sua contribuição para a “abertura dos portos às nações
amigas”, feita por Dom João VI. Com isso,
acabou-se o monopólio da Metrópole nas
transações com o mercado externo, e deu-se o início a independência econômica
do Brasil.
Cairú considerava o comércio entre as
nações, não apenas fator de desenvolvimento, mas, sobretudo, uma atividade
“civilizatória”, por contribuir para o entendimento entre os povos e propiciar o
intercâmbio de conhecimentos entre diferentes culturas.
Junho 2022

No mercado interno, a atividade comercial é fator de integração entre as diversas
regiões do país, sendo, muitas vezes, em
pontos mais distantes e isolados, a única
forma de contato com as áreas mais desenvolvidas e de atendimento das necessidades básicas da população.
O setor comercial ocupa bastante mão
de obra. Representando, em muitos casos,
a oportunidade do primeiro emprego para
muitos trabalhadores e se caracteriza pela
grande participação das micro e pequenas
empresas. O mercado brasileiro apresentou grande expansão nos últimos anos
com a incorporação de mais de 40 milhões de consumidores. Graças à combinação de aumento do emprego e da renda
e maior oferta de crédito a juros menores
e prazos mais longos de financiamento.
O comércio respondeu ao aumento da

demanda com a abertura de novas lojas,
com expansão de formas mais modernas
de comercialização, como os shopping-centers, as franquias e o comércio eletrônico.
O comércio brasileiro de uma forma geral tem respondido positivamente às mudanças que enfrentou ao longo do tempo e
certamente saberá se adaptar para responder aos novos desafios.
Ao comemorar o Dia do Comerciante, a
Associação Comercial de São Paulo estende sua homenagem aos empresários em
geral, pois todos cumprem suas funções
no comércio: a de atender, direta ou indiretamente, uma necessidade do consumidor e, com seu trabalho, contribuem para
o desenvolvimento do Brasil.
Fonte: Associação Comercial de São
Paulo
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ENCONTRO
DE NEGÓCIOS

ACIAR e Sicredi de Registro promovem
Encontro de Negócios
Evento reuniu empresários na terça-feira de 21 de junho, para palestra e networking
Em 21 de junho, a Associação Comercial de Registro e a Sicredi reuniram empresários para um Encontro de Negócios,
no auditório da ACIAR. A palestra de
tema “Cenário Econômico” foi ministrada pelo Gerente de Investimentos e Consórcios na Sicredi Campos Gerais PR/SP,
Fernando Carvalho, que atua na Regional
Curitiba, Colombo e Vale do Ribeira. Os
convidados foram recepcionados pela
Presidente da ACIAR, Jane Duquinha,
que realizou o discurso de boas-vindas e
agradecimento a todos.
A primeira apresentação foi com a Diretora de Negócios da Sicredi Campos Gerais PR/SP, Leila Dobis Grik, para expor
os números regionais e nacionais da Cooperativa. Na principal palestra da noite,
Fernando realizou um panorama atual da
economia brasileira, falando sobre os desafios dos empresários e empreendedores
no cenário atual e como o cooperativismo
pode contribuir para o desenvolvimento
da economia nesse contexto. O gerente
também fez a apresentação dos produtos
que são oferecidos para os associados e
para a comunidade em geral.
Foram apresentados produtos de investimentos da Sicredi como: poupança,
aplicações, fundo de investimentos, previdência, dentre outros. “Precisamos ter um
planejamento financeiro e o cliente precisa conhecer qual é o seu perfil de investimento, pensar no presente e programar
o futuro, para que possa ter uma aposentadoria tranqüila”, comentou. Estiveram
presentes também o Gerente Regional de
Desenvolvimento, Reinaldo Fernandes, e
a gerente da agência de Registro, Karoline
Komiyama.
O Encontro de Negócios reuniu 44
empresários associados e não associados
da ACIAR. Além de um coffee break e
sorteio de brindes, também foi realizada
uma dinâmica “PITCH”, para que alguns
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empreendedores pudessem apresentar
rapidamente os seus negócios. Os convidados também puderam deixar à disposição os cartões de visita, para promover
o networking.
A gerente da unidade Registro, Karoline, aproveitou a ocasião para anunciar o
convênio que será celebrado entre a cooperativa e a ACIAR, com taxas exclusivas
para associados, na contratação de linhas
de crédito e produtos da Sicredi, a previsão de assinatura do contrato é para julho.
Ela também convidou a todos para participarem da Promoção Poupança Premia-

da Sicredi.
A gerente administrativa da ACIAR,
Valda Arruda, também foi uma das anfitriãs do evento, junto com a equipe de
colaboradores. O encontro também foi
prestigiado pelos diretores da ACIAR,
Hélio Borges, Manoel Chikaoka, Carolina Ongarato, Alexsandro Soares e Almir
Correa. A Associação Comercial de Registro agradece a presença de todos e ao
apoio da New Way Produtos Naturais, O
Boticário CP Laura e I9 Fisio Studio de
Pilates.
Junho 2022

RODADA DE CRÉDITO

Sebrae-SP realizou Rodada de Crédito
em Registro
Os empresários tiveram a chance de conhecer as modalidades de crédito existentes
e receberam atendimento personalizado de instituições financeiras
Tento como público-alvo Microempreendedores Individuais (MEIs), micro e
pequenas empresas, o Sebrae-SP realizou
o evento Rodada de Crédito no dia 7 de
junho, na sede do Sebrae, das 9h às 12. A
ação faz parte do Programa de Crédito
Orienta. Foi uma oportunidade para os
empresários e empresárias conhecerem as
linhas de crédito disponíveis no mercado
e tirarem dúvidas diretamente com as instituições financeiras presentes na ação.
A Rodada de Crédito é um evento que
busca informar sobre as modalidades de
crédito existentes, focando na necessidade do crédito consciente, como também,
aproximando o empresário das instituições financeiras, que na oportunidade,
apresentaram suas equipes e as linhas de
financiamento disponíveis e fizeram atendimentos individualizados com os interessados. Participaram do evento a Caixa
Econômica Federal, Sicredi, Banco do
Brasil, Cred já, Federal Invest, ACCREDITO, Desenvolve SP e Banco do Povo.

Junho 2022
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APOIO AO
PODER PÚBLICO

Processo de Revisão do Plano Diretor Participativo
de Registro aconteceu com apoio da ACIAR
Os trabalhos foram coordenados pela equipe do Governo Municipal
e as próximas oficinas serão realizadas entre julho e outubro

Para dar início as atualizações do Plano
Diretor de Registro, a Prefeitura, por meio
da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras, realizou o primeiro
encontro com interlocutores de diversos
segmentos no dia 8 de junho, na sede da
ACIAR.
A primeira reunião foi para começar
o processo de Revisão do Plano Diretor
Participativo do Município 2022 e contou
com a presença de representantes da Prefeitura, Câmara Municipal, Associação
dos Engenheiros e Arquitetos, setor imobiliário e Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Registro.
Os trabalhos foram coordenados pela
equipe do Governo Municipal, composta
pelo Secretário Municipal de Planejamen-
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to Urbano e Obras, Luiz Augusto; o Engenheiro, Jose Bojczuk e o Chefe da Divisão
de Fiscalização de Obras, Rafael Martins.
Além disso, ficou definido que o Núcleo
Gestor será composto por Sandra Amaya
e Marcos Serrinoli da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira;
os vereadores Vander Lopes e Heitor Sansão, representando a Câmara Municipal;
Adolfo Bittencourt e Manoel Chikaoka
do Conselho Regional dos Corretores de
Imóveis e a Presidente da ACIAR, Jane
Duquinha e o Vice, William Rodrigues.
As próximas oficinas para ouvir os munícipes serão realizadas nos dias 6/7; 2/8;
30/8; 27/9 e 25/10 em locais a serem definidos. Para informações, dúvidas e sugestões, entre em contato pelo telefone 3828-

1005 ou e-mail: planodiretor@registro.
sp.gov.br.
O QUE É O PLANO DIRETOR? – É o
mecanismo legal que visa orientar a ocupação do solo urbano, tomando por base
um lado de interesses coletivos e difusos
tais como a preservação da natureza e da
memória, e de outros interesses particulares de seus moradores. Ele serve principalmente para realizar um diagnóstico da
realidade física, social, econômica, política e administrativa do município e sua
região para apresentar propostas para o
desenvolvimento econômico inclusivo e
sustentável, com uma distribuição equilibrada dos benefícios da urbanização.
Fonte: Prefeitura Municipal de Registro
Junho 2022

CENTENÁRIO KKKK

SESC Registro celebra 100 anos do KKKK
Prédio é símbolo da colonização japonesa no Vale do Ribeira
e tombado como patrimônio histórico-cultural
KKKK: 100 ANOS DE HISTÓRIAS

PROGRAMAÇÃO - JULHO
Line Art: narrativas em linhas
Com Gil Azevedo
5 a 8/7/2022.
Terça a quinta, 19h às 21h.

O cartão-postal mais famoso da cida-

Sesc Registro - preparou uma programa-

de de Registro. Uma edificação que está

ção especial do centenário que começa no

presente em velhos álbuns familiares de

mês de julho e se estenderá até dezembro,

fotografias, em memoriais, artigos aca-

com mesas de debates, oficinas, vivências,

dêmicos, livros e guias históricos e de tu-

espetáculos, lançamentos de materiais

rismo, e que faz parte das lembranças dos

alusivos ao centenário, além de visitas

antepassados e das pessoas que ainda hoje

guiadas e tours virtuais pelo prédio, entre

vivenciam momentos em suas instalações

outras ações.

e cenário.
É o KKKK, como é conhecido o prédio-símbolo da colonização japonesa no Vale
do Ribeira, o conjunto arquitetônico tombado como patrimônio histórico e que
completa um século no dia 23 de julho de
2022. O nome vem da sigla de Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha, Companhia Ultramarina de Desenvolvimento responsável
pela organização da colonização nipônica
na região.
O Sesc São Paulo – instituição que ocupa o local desde 2016 com a unidade do
Junho 2022

O objetivo da celebração é aproximar
ainda mais a população do Vale do Ribeira do espaço histórico. “São muitas histórias que permeiam os 100 anos do KKKK:
das marcas da colonização e da trajetória
da comunidade japonesa no Vale do Ribeira, passando pelas relações de diversas
outras comunidades tradicionais do território com o prédio, com o rio Ribeira de
Iguape e todo seu entorno, até chegar às
histórias que estão sendo construídas agora e as que ainda serão contadas”, afirma a
gerente do Sesc Registro, Débora Rodri-

Música | Show | Boteco do Ribeira
Reza o Rio
Com Bruna Rosa, Fabio Tognin,
Elaine Moura, Henrique Carneiro,
Marili Correia, Felipe Reis e
Guilherme Ribeiro
Dia 9/7, sábado, às 17h
Artes Visuais | Debate
KKKK: 100 Anos de história e
arquitetura
Com arquitetos Marcelo Ferraz,
Hugo Segawa e Akemi Hijioka.
Dia 21/7, quinta, às 19h
Ação para a Cidadania | Exposição
Mosaico de Saberes: Especial 100
anos de Histórias
Com Sítio Shimada, Quilombo
Peropava, Sítio Yamamuru e Aldeia
Itapu Mirim
Dias 30 e 31/7, sábado e domingo, às
13h30
Projeto na área de Educação para
Sustentabilidade que envolve o
compartilhamento de saberes e boas
práticas socioambientais do Vale do
Ribeira.
Mais informações

https://www.sescsp.org.br/unidades/registro/
https://www.facebook.com/sescregistro/
https://www.instagram.com/sescregistro/

gues Teixeira.
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INOVAÇÃO

ACIAR em continuidade a adequação à LGPD
(Lei Geral de Proteção de Dados)

Imagem: Freepik

Empresa oferecerá assessoria jurídica e tecnológica para que a associação fique
em conformidade com a Lei

Para orientar as Associações Comerciais quando à adequação à nova Lei
Geral de Proteção de Dados - LGPD, a
FACESP - Federação das Associações
Comerciais do Estado de São Paulo fechou parceria com a empresa Embrasi,
assessoria jurídica e tecnológica com experiência e embasamento para auxiliar
empresas a estarem com conformidade
com Lei.
Em abril, a FACESP promoveu a palestra “LGPD nas Associações Comerciais
– Prática e Diagnóstico”, ministrada por
Miqueias Micheletti, CEO da Embrasi.
Na ocasião, a empresa ofereceu um diagnóstico gratuito para as ACs interessadas
e a ACIAR optou pela contratação desse
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serviço, para se certificar de que as adequações à nova Lei, que vem sendo realizadas desde 2019, estão de acordo.
No dia 10 de junho, a gerente da ACIAR
fez reunião por vídeo com representantes
da Embrasi para um primeiro encontro,
sendo que as reuniões serão periódicas
daqui pra frente.
Vale lembrar que, a ACIAR conta com a
assessoria do gestor de Tecnologia da Informação da empresa Dual Tech, André
Marques, que está fazendo lives e toda a
parte de orientação aos colaboradores da
ACIAR e assistência para os associados,
treinamentos e todo o suporte para a adequação da estrutura tecnológica.

Acessibilidade em Libras
no site da ACIAR
O site da ACIAR agora está adequado para atender à acessibilidade às
pessoas surdas, por meio da VLibras,
que faz a tradução automática do português para a Língua Brasileira de Sinais. A adequação foi realizada pela
Sophus Tecnologia. A suite VLibras é
um conjunto de ferramentas gratuitas
e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) para
Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis. A secretária executiva da ACIAR,
Eliane Bastos, é a representante da
ACIAR no Conselho Municipal dos
Direitos das Pessoas com Deficiência
e/ou Mobilidade Reduzida – COMDDEF. Na última reunião do Conselho,
em 8/6, foi levantada a demanda para
que os sites das entidades se tornassem inclusivos. Após a adequação da
ACIAR, o presidente da COMDDEF,
Ivanor Gonçalves, elogiou a iniciativa
da associação.
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MATÉRIA DE
INTERESSE

Projeto que atualiza o teto do MEI
e do Simples Nacional é aprovado
em Comissão
A Comissão de Finanças e Tributação
(CFT) da Câmara aprovou em 14 de junho projeto de lei complementar que
aumenta o teto de enquadramento do
Simples Nacional e do Microempreendedor Individual (MEI). O texto ainda será
analisado pela Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ).
De acordo com o substitutivo do deputado Marco Bertaiolli, o limite para o MEI
passa de R$ 81 mil para R$ 144 mil; para
microempresa, salta de R$ 360 mil para
R$ 869mil; e para empresa de pequeno
porte, pula de R$ 4,8 milhões para R$ 8,69
milhões.
Presidente da CFT e coordenador-geral da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Bertaiolli apresentou substitutivo ao Projeto de Lei Complementar
108/2021, do senador Jayme Campos, que
previa apenas a atualização do teto para o
MEI em R$ 130 mil. O texto também ampliava de um para dois o número máximo
de empregados contratados pelo microempreendedor individual. Essa mudança
foi mantida no novo relatório.
Segundo o relator, a atualização dos
valores é necessária para se fazer “justiça
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tributária”, pois a
inflação fez com
que diversas empresas “deixassem
de se enquadrar
não porque cresceram, mas porque o valor nominal estrangulado
no tempo e sem
a atualização não
representa a realidade
atual,
excluindo contribuintes que sempre foram os reais
destinatários da norma”.
Os novos valores foram definidos com
com base no IPCA acumulado entre dezembro de 2006, quando entrou em vigor
a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa,
e março de 2022.
“O que se pretende não é ampliar o limite, mas sim, em consonância com a
Constituição Federal, permitir, com a devida atualização, que os reais destinatários
permaneçam no regime e que não haja a
exclusão em decorrência da inflação, pois
isso significa que o Poder Público Federal,

em sua omissão na atualização dos valores
constantes da norma está retirando contribuintes que antes estavam enquadrados
no regime e aos poucos diminuindo o escopo da norma e está tornando a letra da
lei morta”, justificou o deputado.
O projeto estabelece ainda que, em caso
de empresa recém-aberta, o limite para
o enquadramento no MEI será de R$
10.833,33, multiplicados pelo número de
meses compreendido entre o início da atividade e o final do respectivo ano-calendário, consideradas as frações de meses
como um mês inteiro.
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NOTAS

Comitê Mulher

Capacitação

elege líder

Emprega ACIAR

Sicredi Registro

A Sicredi Registro reuniu no dia 10
de junho as integrantes do seu Comitê
Mulher, em um encontro que aconteceu na agência em Registro. Além
de seguir a agenda mensal de atividades, houve a eleição da nova líder
do Comitê, para representar a cidade
de Registro, com a escolha de Camila Victorio. O Comitê é formado por
mulheres de diversos segmentos, sendo que a ACIAR é representada com a
participação da gerente administrativa, Valda Arruda.
Sobre o Comitê Mulher Sicredi
O Comitê Mulher Sicredi é formado
por mulheres associadas, com finalidade educativa, em busca de promover a equidade de gênero, o empoderamento e a capacitação de mulheres
para que elas possam cada vez mais
assumir novos papéis de protagonismo e liderança nas Cooperativas e nas
comunidades.
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para o Programa

Você sabia?
ACIAR lutou
pelo SENAC
Registro

A Associação Comercial está se
preparando para lançar o Programa Emprega ACIAR. Para isso,
no dia 14 de junho a equipe da
ACIAR participou de um treinamento do Banco de Currículo,
promovido pela Sophus Tecnologia, uma empresa especializada no
desenvolvimento de software de
gerenciamento para entidades de
classe. O facilitador do curso foi o
representante da Sophus, Sidmar
de Campos, que explicou aos participantes como funciona a plataforma, com o objetivo de apresentar o
sistema para banco de currículos,
como fazer o cadastro das empresas e dos currículos e como fazer
a busca de currículos. O serviço
Emprega ACIAR está sendo criado
para centralizar vagas de emprego
e currículos , estágios e currículos,
além de disponibilizar cursos de
curta duração, pensando nos profissionais que estão em busca do
primeiro emprego.

A unidade do SENAC Registro
completou 6 anos, a inauguração
da instituição no município foi em
14 de junho de 2016. Queremos
relembrar que a ACIAR foi uma
das pioneiras na luta pela vinda do SENAC para Registro. Em
2008, na gestão de João Del Bianco Neto, a ACIAR fez contatos
com o SENAC Sorocaba, visando
parceria para a vinda de cursos
profissionalizantes para Registro.
Em 2010, a parceria foi firmada
por seu sucessor, Hélio Borges Ribeiro, e foi implantado o Programa de Aprendizagem, destinado
à inserção de jovens aprendizes
no mercado de trabalho. Em 10
de agosto de 2011, o então presidente da ACIAR, Henrique Wolf,
testemunhou a então prefeita Sandra Kennedy assinar o contrato de
cessão da área no Jardim Flórida,
onde foi construída a unidade. Parabéns, SENAC Registro, pelos 6
anos de história!
Junho 2022

Você precisa saber
Micro e pequenas empresas geraram 76%
dos empregos em 2022
Os números estão positivos para os empresários
em 2022. De acordo com pesquisa do SEBRAE, dos
700,59 mil postos de trabalho formais criados no
Brasil de janeiro a abril, 585,56 mil, o equivalente a
76% do total, originaram-se de pequenos negócios.
Além desse número, a pesquisa também atestou que
as MPE abriram 470,52 mil vagas a mais que as médias e grandes empresas nos quatro primeiros meses
de 2022.
Abaixo assinado pela campanha “Mais Simples Nacional, Brasil mais forte”
A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) e a Facesp, liderada por
Alfredo Cotait, realiza ampla campanha pela atualização da tabela do Simples Nacional. A campanha
tem como mote a frase “Mais Simples Nacional Brasil mais forte”. O principal objetivo é conquistar a
atualização das tabelas de faturamento do Simples
Nacional, de acordo com a inflação, com base no
indicador Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA). Assine e compartilhe o abaixo-assinado: https://bit.ly/aumento-teto-simples

Frases

“Volta e meia o aumento da inflação

gera incertezas, paralisa investimentos
e impacta decisões. Independentemente
do cenário de momento, é fundamental que os empresários busquem olhar
para as trajetórias de médio e longo
prazo que se desenham. Ter a compreensão dos indicadores básicos da economia ajuda nessa tarefa. Conhecendo
bem os índices, o empresário consegue se planejar, até se
antecipar e, principalmente, tomar as decisões necessárias
bem consciente” - Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da
Associação Comercial de São Paulo (ACSP)
“Uma fatia importante da carga tributária é consumida por gastos sociais.
Na verdade, existe uma percepção
equivocada de grande parte da opinião pública, segundo a qual pagamos
imposto para ter serviços públicos.
Mas não é bem assim. Dois terços da carga tributária se
destinam a programas sociais. A folha de salários do governo soma um pouco mais de 20%. Se juntarmos os dois, isso
equivale a quase 90% da carga tributária. Logo, pagamos
100% para ter 10% de serviços públicos”. - Maílson da
Nóbrega - Economista, ex-ministro da Fazenda (de 1988
a 1990) e sócio-fundador da Tendências Consultoria

Alta de combustíveis impacta todos os setores da economia
Com o novo reajuste anunciado em junho pela Petrobras, preço para o consumidor pode ter aumento
de R$ 0,15 por litro na gasolina e de R$ 0,63 no diesel. Alta do custo do transporte rodoviário, no entanto, terá efeito generalizado na economia. Como
a logística brasileira de mercadorias é fortemente
atrelada ao transporte por rodovias — praticamente
tudo o que se consome no país — vão ter o preço
aumentado por causa do frete, causando uma reação
em cadeia.
Junho 2022

“O Brasil sem o Simples Nacional seria
muito mais complicado do que é hoje.
O regime permitiu que as pequenas
empresas avançassem em muitos
aspectos. Contribuiu, por exemplo,
para a formalização delas. Com isso,
legalizou também milhões de trabalhadores brasileiros, que,
incluídos na legislação, passaram a ter os seus registros e
seus direitos trabalhistas. Assim, sem o Simples, uma enorme parcela das empresas e da população teria continuado
na informalidade” - Alencar Burti – empresário e ex-presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP)
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