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Eventos de homenagem às mulheres 
marcam o primeiro mês de gestão

de Jane Duquinha
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Gratidão, essa é a palavra que re-
sume o meu sentimento quando faço 
um balanço das realizações deste meu 
primeiro mês como presidente da 
ACIAR. Para coroar este momento, o 
início das atividades sob minha gestão 
foi em março, mês em que é comemo-
rado o Dia Internacional das Mulhe-
res e muitas ações são programadas 
para homenagear o público feminino. 
E não foi diferente na ACIAR! Apro-
veitamos a ocasião para reunir, con-
fraternizar, ouvir e homenagear as 
nossas colaboradoras, as associadas e 
mulheres empreendedoras de Regis-
tro e região. 

Além de promovermos um Café da 
Manhã com nosso time de mulheres 
da ACIAR, com a participação das 
nossas diretoras, também tivemos a 
oportunidade de participar de even-
tos, cafés e promoções no comércio de 
Registro, a convite das empresárias. 
Me senti prestigiada por ser uma das 
mulheres entrevistadas pelo Prefeito 
Nilton Hirota, que gravou um vídeo 
de homenagem, bem no dia 8 de mar-
ço. 

Por iniciativa da ACIAR, organi-
zamos dois eventos voltados para as 
empresárias, uma Roda de Conver-
sa com profissionais da saúde, para 
importantes dicas de bem-estar e de 
uma vida saudável; e um networking 
com as nossas associadas, para que 
elas pudessem apresentar um pouco 
sobre seus negócios e aumentar a rede 

de contatos. Agradeço imensamente 
a participação de todas e da parceria 
com os nossos patrocinadores, para o 
sucesso desses eventos. Também não 
poderia deixar de mencionar a hon-
ra que tive de ser homenageada pela 
Câmara Municipal de Registro, jun-
to de um seleto grupo de admiráveis 
mulheres, que contribuíram para o 
desenvolvimento de Registro. 

Além dos eventos, também dei iní-
cio às reuniões presenciais e às visitas 
às empresas, com o objetivo de estrei-
tar o relacionamento com os empre-
sários, autoridades e demais entidades 
representativas, em busca de parce-
rias. Temos a missão de trabalharmos 
juntos, para que o nosso comércio 
volte a crescer, pela retomada do cres-
cimento da economia e pelo desen-
volvimento da região, com geração de 
emprego e renda. 

Para que a ACIAR atue como um 
agente transformador dessa realida-
de, ela precisa conhecer as maiores 
dificuldades dos empresários e eu es-
tou disposta a ouvir e a dialogar com 
todos, para ter um direcionamento e 
poder atuar de forma assertiva e efi-
ciente. Dessa forma, eu reforço que a 
Associação Comercial está de portas 
abertas, nós precisamos que vocês 
conheçam o nosso trabalho e nos aju-
dem a fortalecer a nossa atuação na 
região. Conto com o apoio e a parceria 
de todos.

Vamos em frente!

PALAVRA DA 
PRESIDENTE
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AÇÕES DA 
PRESIDÊNCIA

Presidente da ACIAR abre agenda
para reuniões e visitas presenciais

Completando seu primeiro mês como 
Presidente da ACIAR, Jane Duquinha 
iniciou nesta semana uma rodada de 
reuniões presenciais com os associados e 
entidades representativas, com o objetivo 
de estreitar o relacionamento e em busca 
de novos projetos, parcerias e inovações. 
Jane recebeu representantes da Prefei-
tura Municipal de Registro, o Secretário 
de Governo, Rafael Rodrigues; o Diretor 
de Desenvolvimento Econômico, Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação, Octávio For-
ti Neto; o assessor de Desenvolvimento 
Econômico, Hugo Jordaky; e o assessor 
especial de Políticas Públicas de Ciência 
e Tecnologia, Erick Weisenberg. Dentre 
os assuntos, eles trataram de ações de fo-
mento ao desenvolvimento regional, gera-

ção de emprego e renda e o apoio na vinda 
de novos negócios para Registro e região.

Outro importante encontro foi com re-
presentantes da Diretoria da Penitenciária 
de Registro, com o Diretor Geral, Deni-
kley Ribeiro Mota, e o Diretor Adminis-
trativo, Thiago Fernando. Além de estrei-
tar o relacionamento com a Associação, os 
diretores pediram o apoio de Jane para o 
fortalecimento da relação da Penitenciá-
ria com o comércio e prestadores de ser-
viços locais, para suprir o abastecimento 
de insumos e manutenção da unidade.

Novas parcerias também foram discu-
tidas em mais duas reuniões, a primeira 
com representantes do Marketing da TV 
Tribuna - Juliana Fernandes (Gerente de 

Vendas Multiplataforma), Paula Bertelli 
(Marketing) e Gilsemara Candido, da 
Agência Acesso Livre; e a segunda, a as-
sociada Maria Zilah Duarte Gebrin, pro-
prietária da loja Le Lieu.

A presidente também recebeu o Verea-
dor Fábio Tatu, para dialogar sobre pro-
postas de parcerias entre o município e a 
Associação. Na ocasião, o vereador entre-
gou em mãos uma Moção de Congratula-
ção pelos 52 anos da ACIAR e uma Moção 
de Aplauso pela posse da nova Diretoria.

As reuniões também foram acompa-
nhadas pelo diretor da ACIAR, Manoel 
Chikaoka e a gerente administrativa, Val-
da Arruda.

O vereador Fábio Tatu levou em mãos 
duas Moções em homenagem à ACIAR

Reunião com a diretoria da 
Penitenciária de Registro

Equipe do Marketing da TV Tribuna
também esteve na ACIAR

A Presidente Jane se reuniu com represen-
tantes da Prefeitura Municipal de Registro

Jane também recebeu a associada 
Maria Zilah Gebrin, da loja Le Lie



5Março 2022

Associação Comercial promove visitas 
às empresas do Polo Industrial

ACIAR prestigia eventos de inauguração 
da Loja Montreal e Óticas Diniz

Com o objetivo de es-
treitar o relacionamento e 
conhecer os empresários, a 
presidente Jane Duquinha 
iniciou uma rodada de visi-
tas às empresas, começando 
pelo Pólo Industrial da Re-
gistro. No dia 23 de março, 
ela visitou a Lavizoo e a Cás-
sio Tatames.

No dia 31 de março, Registro ganhou 
duas grandes lojas para melhor atender 
o comércio local. Foi o dia da inaugura-
ção da Loja Montreal, um grupo com 26 
anos de história no segmento varejista e 
que está presente em 42 cidades no inte-
rior de São Paulo, Mato Grosso do Sul e 
Minas Gerais. Para a inauguração de sua 
47º loja, a ACIAR foi uma das convidadas 
para a solenidade, junto com demais au-
toridades. 

Outra loja a se instalar em Registro foi a 
Óticas Diniz, há 30 anos no mercado, ela é 
hoje a maior rede de varejo óptico do país, 
com mais de 1.000 unidades e a única 
marca do segmento que é 100% brasileira. 
A ACIAR também aceitou o convite para 
prestigiar o dia da inauguração, em 31/03.

A presidente Jane Duquinha e a geren-
te, Valda Arruda, estiveram presentes nos 
eventos, acompanhadas pelos diretores 
da ACIAR, Manoel Chikaoka e Emerson 
Tamasia.

Inauguração da Loja Montreal

Lavizoo Original Tatames Yamamura

Inauguração da Óticas Diniz

ACIAR EM
AÇÃO
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ACIAR marca presença em eventos
de Dia das Mulheres no comércio

A convite das lojistas, a presiden-
te da ACIAR, Jane Duquinha e as 
diretoras prestigiaram os eventos 
especialmente organizados em co-
memoração ao Dia Internacional 
das Mulheres, em 8 de março. En-
tre cafés e promoções, as empreen-

dedoras aproveitaram esta data tão 
importante para o comércio, para 
celebrar junto com o público femi-
nino. 

A ACIAR esteve presente nas co-
memorações das seguintes lojas: 
Projeta, Compor Store, Cuidare 

Estética, Noeli Jóias, Restauran-
te Varandas e Carol Ongarato. As 
diretoras Rosana Carravieri, Sueli 
Tiiomi Okamoto, Ana Paula No-
gueira de Carvalho e a gerente, 
Valda Arruda, se dividiram para 
atender a todos aos convites.

PROJETA MÓVEIS

NOELI JÓIAS

VARANDA RESTAURANTE

CUIDARE ESTÉTICA

CAROL ONGARATO

COMPOR STORE

EVENTOS SOCIAIS
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NOTÍCIAS EM 
DESTAQUE

Refis das MPEs vira lei e prazo para
regularização do Simples é prorrogado

Atenção ao prazo, a adesão ao refi-
nanciamento será feita exclusivamente 
de forma on-line, no período de 1º a 29 
de abril.

Pedido atendido. Após a solicitação 
feita pela rede Associações Comerciais, 
o prazo de regularização do Simples 
Nacional foi prorrogado para abril. 
O Comitê Gestor do Simples Nacio-
nal, durante reunião em 18 de março, 
atendeu a reinvindicação das micro e 
pequenas empresas (MPEs) e estendeu 
para 29 de abril.

Outra grande notícia de hoje foi a 
regulamentação do Refis das MPEs. 
O Diário Oficial da União promulgou 
a Lei Complementar nº 193/2022, que 
institui um programa de renegociação 
de dívidas para micro e pequenas em-
presas, conhecido como Refis do Sim-
ples Nacional.

Ambas as conquistas são resultado 
direto do trabalho e do empenho da Fe-
deração das Associações Comerciais do 
Estado de São Paulo (Facesp), das Asso-
ciações Comerciais e do vice-presiden-

te da Facesp e deputado federal, Marco 
Bertaiolli, que capitaneou a mobiliza-
ção em prol da classe empreendedora.

Bertaiolli afirmou que cerca de 500 
mil MPEs terão a oportunidade de re-
gularizarem a situação, seguirem de 
portas abertas, e preservarem o empre-
go de um milhão de trabalhadores. “O 
Refis é a oportunidade para que o em-
preendedor organize suas dívidas, pre-
serve os empregos e, principalmente, 
continue trabalhando e correndo atrás 
do prejuízo causado pela pandemia”, 
disse Bertaiolli, que foi o relator do Re-
fis na Câmara Federal.

CONDIÇÕES

A adesão ao refinanciamento será fei-
ta exclusivamente de forma on-line, por 
meio do Portal da Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), no perí-
odo de 1º a 29 de abril.

O site para solicitar o refinanciamen-
to é: https://www.regularize.pgfn.gov.
br/. Pela plataforma, os contribuintes 
poderão fazer simulações e verificar 
o refinanciamento mais adequado. A 

adesão ao Refis é permitida para as mi-
croempresas, incluídos os microempre-
endedores individuais, e as empresas 
de pequeno porte, inclusive as que se 
encontrarem em recuperação judicial, 
optantes pelo Regime do Simples Na-
cional.

Poderão ser quitados os débitos do 
Simples Nacional, vencidos até feverei-
ro de 2022 e de acordo com a possibili-
dade e o caixa de cada empreendedor. 
É possível, por exemplo, parcelar a en-
trada em 8 vezes e o restante do débito 
em até 180 vezes e o desconto nos juros 
e multas pode chegar até 90%. O valor 
mínimo de cada parcela mensal será 
de R$ 300, exceto no caso dos micro-
empreendedores individuais, cujo valor 
será de R$ 50.

https://www.regularize.pgfn.gov.br/
https://www.regularize.pgfn.gov.br/
https://www.aciar.com.br/institutotalentos
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Hélio Borges toma posse como
diretor regional do SESCON-SP

O diretor e 2° Vice-Presidente da 
ACIAR, Hélio Borges Ribeiro, presti-
giou no dia 4 de março, a solenidade 
festiva em comemoração ao 73⁰ ani-
versário e posse das novas diretorias 
do Sindicato das Empresas de Serviços 
Contábeis e das Empresas de Assesso-
ramento, Perícias, Informações e Pes-
quisas no Estado de São Paulo – SES-
CON-SP e da Associação das Empresas 
de Serviços Contábeis do Estado de São 
Paulo – AESCON-SP, para o triênio 
2022-2024. A nova gestão das entidades 
será liderada pelo empresário contábil 
Carlos Alberto Baptistão. O jantar co-
memorativo aconteceu na Casa Giardi-
ni, na zona sul da capital paulista. 

Na ocasião, Hélio Borges foi empos-
sado como Diretor Regional para a re-
gião de Registro, que compreende os 
municípios de Barra do Turvo, Cajati, 
Cananéia, Iguape, Ilha Comprida, Ipo-
ranga, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, 
Pariquera-açu, Pedro de Toledo, Regis-
tro, Sete Barras. 

O SESCON-SP busca por meio dos 
diretores regionais, com eventos e pa-
lestras, visando à educação continuada, 
à formação e às inovações aos empre-
sários em geral e, principalmente aos 

empresários contábeis. “O Sindicato 
trabalha a aproximação com os poderes 
constituídos (Executivo, Legislativo e 
Judiciário) pois entende que o bom re-
lacionamento com os poderes, são pon-
tes para o encaminhamento dos pleitos 
e dificuldades, não somente das catego-
rias representadas, mas também do em-
preendedor e da micro e pequena em-
presa” explica Borges. O SESCON-SP 
tem a premissa maior de representador 
o empreendedorismo, sendo 60 cate-

gorias econômicas e 100.000 empresas 
filiadas.

“O ponto de convergência do Contador 
e do Empresário em geral, está na Con-
tabilidade que agrega valor às empresas 
e aos gestores para tomadas de decisões 
assertivas, o que gera resultados corpo-
rativos de sucesso e, consequentemente, o 
desenvolvimento de todo o País.” 

Hélio Borges Ribeiro

DIRETORIA 
REGIONAL

https://www.accreditodigital.com.br/
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Confira como foi a entrevista
de Jane Duquinha com a Rádio 99 FM

No dia 21 de março, a presidente da 
ACIAR, Jane Duquinha, concedeu uma 
entrevista para a Rádio 99 FM, com o 
Dr. Cristiano Ribeiro, para falar um pou-
co sobre os seus planos para a nova ges-
tão da Associação Comercial de Registro. 
Confira:

Cristiano Ribeiro – Eu acompanho 
a ACIAR há muitos anos e, por volta de 
1992, a Associação estava meio parada. 
Quem assumiu a ACIAR foi a Sra. Ana 
Lourdes Fidélis, primeira mulher pre-
sidente da associação. Eu acompanhei 
bem, ela estava sempre aqui na 99 FM e 
fez realmente uma revolução na ACIAR. 
Depois dela, também entraram outros 
presidentes, na mesma linha. E agora, a 
ACIAR volta a ter uma mulher presidente 
e do mesmo jeito, vai revolucionar ainda 
mais a ACIAR. Ela tem uma responsabi-
lidade grande, de fazer o que as mulheres 
estão fazendo hoje no empreendedorismo 
e na vontade de fazer as coisas funciona-
rem. Jane, quais planos temos em relação 
à ACIAR?

Jane Duquinha – Primeiramente eu 
quero ouvir os associados, para sentir as 
dificuldades e desafios, tudo que passa-
mos agora nesses dois últimos anos, com 
a pandemia, e pra ajudar a fortalecer ain-
da mais o nosso comércio. Nós estamos 
dispostos a ajudá-los e dar todo o apoio 
que for preciso para unir os comerciantes 
e para que um possa ajudar o outro.

Cristiano Ribeiro – Quero que você 
comente como está o seu relacionamento 
com as entidades estaduais do comércio e 
com a Prefeitura?

Jane Duquinha – É tudo muito re-
cente, eu assumi no dia 23 de fevereiro e 
logo entramos no mês das mulheres, com 
muitos eventos. Mas eu tive a oportunida-
de de estar com o nosso prefeito, ele está 
disposto a nos ajudar. Eu também estive o 
ano passado na FACESP - Federação das 

Associações Comerciais do Estado de 

São Paulo e pude perceber o quanto a nos-
sa Associação Comercial Registro é forte 
aqui na região, ela é destaque aqui no Vale 
do Ribeira e na Baixada Santista. 

Cristiano Ribeiro – Vocês vão fazer 
uma campanha de novos sócios também?

Jane Duquinha – Sim, nós queremos 
fomentar uma campanha para trazer mais 
associados, eu vejo muitos empresários 
que estão começando, que têm dificulda-
des, não é só para as grandes, mas para as 
MEIs e os pequenos empresários, a gente 
vai dar apoio em parceria com o SEBRAE, 
SENAC e SESC, dar esse suporte para 
quem está começando a empreender. Eu 
quero acolher essas pessoas para que a 
gente possa fazer um comércio bem baca-
na em Registro.

Cristiano Ribeiro – Você pretende to-
mar alguma atitude em relação ao SCPC - 
(Serviço Central de Proteção ao Crédito)?

Jane Duquinha – Nós temos um pacote 
muito bom em relação a esse serviço, ele 
vem para ajudar o comerciante a fazer um 
crédito saudável. E outros produtos mais 
que a Associação possui, como o Banco 
de Talentos, que são jovens estagiários que 
nós podemos colocar nas empresas, para 
auxiliar os empresários e ao mesmo tem-
po, gerar emprego e renda, é uma oportu-

nidade para esses jovens. 

Cristiano Ribeiro – Você pretende fa-
zer seminários, o que mais está nos seus 
planos?

Jane Duquinha – Nós temos treina-
mentos para os empresários e para seus 
colaboradores para que a gente possa ca-
pacitá-los para oferecer um bom atendi-
mento no nosso comércio.

Cristiano Ribeiro – O que você acha 
da praça Registro, você está na CRED JA 
e mexe com financiamentos. O que você 
avalia, Registro está crescendo?

Jane Duquinha – Registro está cres-
cendo sim. Eu tive a oportunidade de ter 
escritório em outras cidades do Vale do 
Ribeira e eu acredito que Registro é o me-
lhor comércio da região. Recebemos mui-
tas empresas grandes nos últimos meses e 
acredito que elas estão vindo para fomen-
tar ainda mais o nosso comércio.

Cristiano Ribeiro – Quero agradecer 
a sua presença e dizer que a Rádio 99FM 
sempre foi parceira da ACIAR, queremos 
continuar sendo na sua gestão. E tenho 
certeza que com toda essa sua garra e 
vontade, juntamente com a sua equipe, a 
ACIAR é uma entidade muito conceitua-
da e que ainda vai crescer muito.

ENTREVISTA
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SEBRAE divulga Programa Brasil Mais
e ganha força com o apoio da ACIAR

No dia 16 de março, a equipe do SE-
BRAE Registro esteve no auditório da 
ACIAR para apresentar e oferecer para a 
diretoria da Associação o Programa Brasil 
Mais, um produto Premium para o au-
mento da produtividade das empresas e 
que está sendo subsidiado pelo SEBRAE. 
A apresentação foi realizada pelo analis-
ta de negócios do SEBRAE, Rodrigo Poli, 
também responsável pelo programa no 
Vale do Ribeira. No total, são 88 vagas dis-
poníveis para a região, de forma gratuita.

Participaram do encontro a presidente 
da ACIAR, Jane Duquinha, e os direto-
res Noemi Bortone, Helio Borges, Edson 
Tsunoda, Rosana Carravieri de Almeida, 
Manoel Chikaoka, Sueli Tiiomi Okamoto, 
Benedito Gregório dos Santos e William 
Rodrigues de Sá; além dos associados 
Dionei Antunes e Josué Vieira Junior - 
Vale Agrícola. A partir desta reunião e do 
contato do SEBRAE com a Associação, 12 
empresas já aderiram ao programa.

O SEBRAE utiliza metodologia própria 
desenvolvida ao longo dos anos tendo sua 
base a metodologia ágil (Scrum), dessa 
forma, por meio de um facilitador ALI 
(Agente Local de Inovação), o empresário 
consegue trabalhar soluções de maneira 
prática, inteligente e rápida, viabilizando a 
solução dos problemas específicos de cada 
negócio abordado pelo programa.

O Vale do Ribeira conta com quatro 

ALIs que atuam em municípios distintos, 
sempre atendendo: Comércio, Serviço e 
Industria, desde que as empresas sejam 
ME (faturamento até 360mil/ano) e EPP 
(faturamento até 4,8milhões/ano).

Para as empresas inscritas, durante qua-
tro meses os agentes locais atuam como 
facilitadores da metodologia do progra-
ma, acompanhando a realidade do ne-
gócio, traçam um raio X da situação da 
empresa e ajudam na construção de um 
plano de inovação juntamente com o em-
preendedor. 

Percorreu-se nove municípios desde o 
começo da Blitz, contado com a integra-
ção de outras associações comerciais e in-
dicações dos comerciantes locais. “Agra-

deço a participação e colaboração das 
associações comerciais com a promoção 
do desenvolvimento por meio da inova-
ção empresarial. Foi muito importante o 
apoio da ACIAR para que os associados 
entendessem a importância do trabalho 
a ser desenvolvido, afetando diretamente 
economia local com resultados positivos 
esperados”, comenta Rodrigo.

Importante ressaltar que o empresário 
ou responsável pela empresa tem até o 
dia 10 de abril para sinalizar sua adesão 
com um dos colaboradores do SEBRAE. 
A ACIAR pede para que os recebam e in-
diquem outros empresários que queiram 
participar do programa.

PARCERIAS
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O retorno de gestantes
ao trabalho e suas 
particularidades Michele Cristina Ramponi Godoy

OAB/SP 244.979
é assessora jurídica da ACIAR

Foi sancionada pelo governo federal 

a Lei nº 14.311/2022, no dia 10.03.2022, 

onde as trabalhadoras grávidas podem 

retornar ao posto de trabalho de forma 

presencial, desde que estejam com o ciclo 

vacinal completo contra o coronavírus.

A Lei também prevê que as gestantes 

que não estiverem completamente imuni-

zadas poderão exercer suas atividades em 

“home office”, por meio de teletrabalho a 

distância, sem prejuízo da sua remunera-

ção.

O empregador poderá alterar as funções 

das atividades da empregada gestante, a 

fim de adequar a sua real situação mo-

mentânea, mas sem prejuízo da sua remu-

neração, com a garantia que ela retornará 

à sua função original quando cessadas as 

situações que a impedem de exercer suas 

atividades nesse período.

Todas as gestantes (e não apenas as 

completamente imunizadas) deverão re-

tornar imediatamente ao trabalho assim 

que for decretado o encerramento do es-

tado de emergência de saúde pública por 

conta do coronavírus.

O retorno também é previsto para 

aquelas que optaram pela não vacinação 

contra a covid-19, mediante apresentação 

de termo de responsabilidade.

Ressalta-se ainda, que o termo de res-

ponsabilidade é de competência da em-

presa e a empregada deverá assinar, sob 

pena de eventuais sanções.

Caso a empregada não retorne ao traba-

lho e não justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, poderá a empresa demiti-la por 

justa causa nos termos da CLT.

Espero ter ajudado.

ARTIGO

http://www.accertificadodigital.com.br/1052940078
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A saúde emocional da 
mulher. Sexo Frágil?

Debora Amaral
Psicóloga/ Consultora
em Gestão de Pessoas

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

ARTIGO

Se as mulheres ao longo do tempo 
já sabiam administrar uma casa, então 
aprenderam a exercitar os conhecimentos 
também no mundo corporativo. Os prin-
cípios de uma boa administração são os 
mesmos: criatividade, promover a educa-
ção, inteligência emocional, dinamismo, 
iniciativa, visão detalhada sobre o todo, 
comunicação, relações participativas, au-
toestima e motivação.

Seja em busca de satisfação pessoal, me-
lhor condição financeira, poder, paixão 
pelo exercício do conhecimento, a mulher 
tem se mostrado mais atuante no merca-
do de trabalho.

Tendo como certo que as organizações 
buscam profissionais que apresentem 
multifuncionalidade, então as mulheres 
acabam se destacando neste quesito. Mul-
tifuncionalidade é o exercício de diversas 
funções, é ser polivalente.

As mulheres consideradas líderes de 
sucesso, são aquelas que preservaram a 
conexão com o feminino e não tentaram 
expressar apenas características masculi-
nas para obter o êxito.

E a saúde emocional destas mulheres? 
Quando nos referimos à saúde da mulher, 
precisamos dar ênfase a saúde emocional 
e física, afinal, a saúde dela é feita de hor-
mônios (como muitos dizem). O incen-
tivo ao cuidado também está interligado 
ao acúmulo de funções que desempenha 
durante o seu dia, podendo muitas vezes 
levar a uma estafa mental. Jamais pode-
mos esquecer que corpo e mente estão re-
lacionados, então o corpo irá reagir.

Se cerca de 7 milhões de mulheres estão 
à frente dos negócios, conforme pesquisa 
divulgada pelo Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) e muitas são Colabo-
radoras, então podemos concluir que a 

dupla jornada (casa e trabalho), não são 
mais vistos como empecilhos para a satis-
fação pessoal e efetivação de capacidades 
técnicas. Hoje as mulheres vêem o desafio 
como um fator positivo.

O Brasil é o sétimo País no ranking de 
empreendedorismo feminino mundial.

Expressos em atitudes, o emprego dos 
comportamentos abaixo relacionados, 
que fazem parte da natureza das mulhe-
res, colocando-as em lugar de destaque 
no mundo corporativo, pois representam 
a capacidade de Ser na intensidade com 
que se dedica ao trabalho, e não apenas 
no Estar em um cargo de Liderança.

    • Paciência

    • Detalhamento

    • Resistência Emocional

    • Intuição

    • Persistência

    • Comunicação (Ouvir e Falar)

    • Participação Efetiva

   • Relacionamento Afetivo e Efetivo. 
Paixões.

    • Cuidado com a Autoestima. 

    • Foco nas Decisões

    • Criatividade. Inovação

    • Prioridade no Educar

    • Administração do Tempo

    • Flexibilidade 

Na verdade, ambos caminham juntos, 
homens e mulheres. Complementam 
suas habilidades para o desenvolvimento 
de um trabalho. O reconhecimento des-
ta parceria é primordial. Não existe sexo 

frágil, mas sim uma relação frágil, na qual 
as mulheres têm mostrado que não preci-
sam deixar sua feminilidade, mas sim que 
querem o reconhecimento de suas habili-
dades e competências para agregar valores 
ao mundo. A mente não para de pensar 
em como lidar com tudo? Para tanto o 
cuidado com sua saúde emocional é ne-
cessário. Então:

    • Tenha um tempo somente para 
você.

    • Busque uma atividade física que 
goste.

    • Cuide de sua autoestima, seu auto-
conhecimento.

    • Seja multi, mas não deseje ser uma 
super mulher. Precisa haver um tempo 
para o descanso.

    • Não fique em relacionamentos 
abusivos. Busque ajuda.

    • Mantenha amizades. Elas fortale-
cem o seu dia-a-dia.

    • Não deixe de ir ao médico perio-
dicamente.

    • Crie um fortalecimento diante 
das adversidades que a vida pode tra-
zer, afinal agregando tantas funções em 
sua vida, cria-se uma vulnerabilidade 
maior.

    • Reconheça seu potencial. O mun-
do agradece.

A sua saúde mental, que se estabelece 
na saúde emocional e física, depende ex-
clusivamente de você. O que está espe-
rando para mantê-la?
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Presidente Jane 
reúne colaboradoras
da ACIAR em Café da 
Manhã

Jane Duquinha 
participa de homena-
gem realizada pelo 
Prefeito Nilton Hirota

Sicredi de Registro 
promove Café com
Negócios para 
mulheres

A presidente da ACIAR, Jane Duqui-

nha, reuniu as colaboradoras e as diretoras 

da ACIAR em um Café da Manhã come-

morativo ao Dia Internacional da Mulher, 

em 8 de março, na sede da associação. Um 

momento de descontração e também de 

reflexão sobre o papel das mulheres na 

sociedade: Mãe, esposa, filha, empresá-

ria, entre outras. E o encontro também foi 

de muita emoção, com a homenagem às 

mulheres, realizada pelo colaborador da 

ACIAR, Rafael Peres de Oliveira.

A instituição financeira cooperativa 
Sicredi, de Registro, organizou um Café 
com Negócios para mulheres empreende-
doras, em comemoração ao Dia Interna-
cional da Mulher. O encontro foi no dia 
9 de março, na agência da Sicredi, com a 
proposta de que as associadas levassem 
uma convidada que não fosse associada 
do Sicredi, com o objetivo de difundir o 
cooperativismo a mais pessoas. Represen-
tando a ACIAR, a presidente Jane Duqui-
nha e a gerente, Valda Arruda, prestigia-
ram o evento.

Na ocasião, as convidadas foram recep-
cionadas pela diretora de negócios da Si-
credi, Leila Rejeane Dobis e pela gerente 
da agência, Karoline Komiyama. Nas di-
nâmicas propostas, cada convidada teve 
dois minutos para falar um pouco da sua 
trajetória e sobre os diferenciais do seu 
negócio. Após apresentações, houve um 
cooffe break para networking entre as 
participantes. 

No dia 8 de março, a presidente Jane 
Duquinha foi uma das escolhidas para 
participar da gravação de um vídeo de 
homenagem feito pelo Prefeito Nilton 
Hirota, especialmente para celebrar o 
Dia Internacional das Mulheres. Na in-
trodução, o prefeito menciona que 68% 
do quadro de colaboradores da Prefeitura 
de Registro são ocupados por mulheres e 
que, o dia dedicado a elas, é uma data que 
reconhece o valor da presença feminina 
no mundo. 

Na entrevista com Jane, o prefeito a pa-
rabenizou por ter assumido o desafio da 
presidência da ACIAR e estendeu a home-
nagem a todas as mulheres do comércio 
de Registro. “Em nome de todas as mu-
lheres, das empreendedoras, das colabo-
radoras da ACIAR, fico honrada por es-
tar neste cargo representando todas elas”, 
agradeceu Jane.

Você sabia que nossa atual 
presidente, Jane Duquinha, é 
a segunda mulher, em 52 anos 
de história da ACIAR, a assu-
mir esse cargo? Sendo que a 
primeira presidente foi a Sra. 
Ana Lourdes Fideles, a frente 
da associação em dois manda-

tos (1992/1994 e 2002/2004). 

Sabia também que, mais de 
60% do nosso quadro de cola-
boradores da ACIAR é com-
posto por mulheres?

Parabéns a todas!

NOTAS
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Associação Comercial de Registro reúne 
mulheres empreendedoras para discutir 
sobre saúde e bem-estar

A Roda de Conver-
sa aconteceu na ter-
ça-feira (22/03), no 
Rotary Club, para ce-
lebrar o mês dedicado 
às mulheres

Em comemoração ao mês 
dedicado às mulheres, a As-
sociação Comercial de Regis-
tro promoveu o evento Roda 
de Conversa – “Um olhar 
sobre saúde física, mental e 
emocional da mulher empre-
endedora”, na noite de terça-
-feira (22/3), no Rotaty Club 
de Registro. O encontro reu-
niu mulheres empreendedo-
ras para terem um momento 
de troca de experiências e 
sanar dúvidas, com as pro-
fissionais convidadas: Dra. 
Priscila Araújo (Clínica Geral e Dermato-
logista), Dra. Silvia dos Reis Oyadomari 
(Ginecologista, Obstetra e Mastologista) 
e Dra. Vanessa de Abreu (Nutricionista). 
A presidente da ACIAR, Jane Duqui-
nha, foi a anfitriã do evento,  junto com 
a gerente administrativa, Valda Arruda  .   

O evento reuniu cerca de 70 mulhe-
res. Na abertura da noite, a apresentação 
musical ficou por conta da cantora mi-
rim, Ana Júlia Camargo Zucarelli, de 9 
anos. Em seu discurso de boas-vindas, a 
presidente da ACIAR desejou que o en-
contro fosse marcante para as mulheres: 
“É um momento para compartilharmos 
um pouco de cada uma de nós. A ACIAR 
organizou este evento para orientá-las e 
ajudá-las, por meio de nossas convidadas, 
que juntas trarão informações de quali-
dade e credibilidade, visando o bem-es-
tar de todas as mulheres”, ressalta Jane.   

A nutricionista Dra. Vanessa de Abreu 
aproveitou a ocasião para dar dicas es-
senciais de uma alimentação saudável, 

começando pelo planejamento e organi-
zação de uma rotina para uma alimen-
tação balanceada. “É importante estabe-
lecermos um planejamento de cardápio 
e de compras dos alimentos, de forma 
semanal, quinzenal ou mensal, além de 
programar a forma de preparo. Se não 
temos o alimento à disposição, acaba-
mos consumindo o que é mais prático e 
rápido, na maioria das vezes”, comenta.   

A  clínica  geral, Dra. Priscila Araújo, 
alertou que, atualmente, o foco tem sido 
a saúde mental e emocional das mulhe-
res, principalmente neste período de 
pandemia da COVID-19. “As causas mais 
comuns são a sobrecarga e o stress, ten-
do como principais sinais a ansiedade, 
angústia, dores crônicas e irritabilidade, 
que resultam em doenças físicas e orgâ-
nicas, como diabetes e pressão alta”. Já a 
ginecologista, Silvia Oyadmari, ressaltou 
a importância da prevenção de doenças, 
com cuidados essenciais: boa alimentação 
e hidratação, qualidade do sono, prática 
de atividades físicas – pelo menos cinco 

vezes na semana -, a vitamina D balan-
ceada, uma rotina de exames laborato-
riais e o cuidado com a espiritualidade.   

Jane Duquinha fez um momento de re-
flexão sobre realizar sonhos, e a gerente 
Valda Arruda, evidenciou que a Associa-
ção está ao lado de seus associados, em 
suas lutas, e oferece serviços importantes 
que os apoiam na conquista de seus sonhos 
e ampliação de seus negócios. A emoção 
tomou conta das convidadas com a entra-
da dos personagens vivos Miney e Mikey 
da associada Renata Balões, que abri-
lhantou o evento com sua participação. 

 “Eu tenho um sonho de mulher empre-
endedora, de junto com a minha diretoria 
e todos os colaboradores da ACIAR, de 
fazer com que os empresários realizem o 
mais rápido possível os sonhos deles. Por 
isso, convidamos todos para estarem co-
nosco nessa trajetória”, finalizou a presi-
dente.  Ao final, houve sorteio de brindes. 
A Associação Comercial agradece a todos 
que apoiaram na realização do encontro.

ESPECIAL 
DIA DAS MULHERES
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CLIQUE AQUI E CONFIRA AS FOTOS DO EVENTO

FOTOS DO
EVENTO

https://www.aciar.com.br/galeriadefotos
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ACIAR encerra mês das mulheres com
Rodada de Negócios entre empresárias

Networking reuniu 
empreendedoras de 
Registro e região, de 
diversos setores do 
comércio varejista e 
prestadores de servi-
ços

 A Associação Comercial 
de Registro – ACIAR pro-
moveu encontro entre em-
preendedoras que marcou 
o encerramento das ativi-
dades para mês dedicado 
às mulheres, no dia 29/3. 
A entidade organizou uma 
Rodada de Negócios de em-
presárias de Registro e re-
gião com a Presidente Jane 
Duquinha. Para o networking, diversos 
setores do comércio varejista e de pres-
tação de serviços estiveram representa-
dos, como lojas de vestuário, acessórios, 
cosméticos, alimentação, estética, se-
gurança patrimonial, móveis e decora-
ção, mecânica automotiva, entre outros. 

Todas tiveram a oportunidade de apre-
sentar um pouco de seus empreendimen-
tos e ampliar a rede de contatos. Com o 
questionamento “Qual é maior desafio 
do seu negócio?”, Jane e a gerente admi-
nistrativa, Valda Arruda, fizeram uma 
dinâmica entre as convidadas, para ouvir 
quais as dores e as dificuldades enfrenta-
das por elas nos negócios. “Quero convo-
car as empresárias para conhecerem o tra-
balho da ACIAR e participarem sempre 
dos nossos eventos. Precisamos alavancar 
o nosso comércio e fortalecer a atuação 
da Associação Comercial”, ressalta Jane.

A analista administrativa da oficina 
mecânica MEC 3, Angelita Fernandes 
da Silva, exerce o cargo de liderança na 
empresa, tendo somente homens em sua 
equipe. Ela conta que, infelizmente, já 
passou por situações de preconceito, por 
ser mulher e líder, contudo, com o tem-
po conseguiu conquistar seu espaço e o 
respeito de todos. “Dá muito orgulho ver 
as mulheres se destacando. Eventos como 
esse, de networking, poderiam acontecer 
mais vezes, para que a gente possa tro-
car histórias e experiências”, comenta.

Com foco na melhoria contínua no 
atendimento aos clientes, a empresária e 
associada, Joelma Ribeiro da Silva, pro-
prietária da Jô Star Modas, quer contar 
com a ACIAR para realizar treinamentos 
com sua equipe. Ela está no ramo desde 
2015, quando iniciou vendas de porta em 
porta, com moda feminina. Atualmen-
te ela tem a própria loja, com roupas e 

acessórios, para público feminino, mas-
culino e infantil. A empresária elogia a 
realização do evento: “Para mim foi uma 
excelente oportunidade de divulgar meu 
trabalho e conhecer novas pessoas”, diz.

A equipe da ACIAR também fez uma 
especial homenagem para as convidadas, 
ressaltando o quanto as mulheres desem-
penham múltiplos papéis no dia-a-dia 
com força e leveza, enaltecendo a essên-
cia feminina. O encerramento da noite foi 
com sorteio de brindes. A ACIAR agra-
dece a presença de todas e o apoio dos 
patrocinadores para a realização de mais 
este evento: Carla Campanati, Cred Já, 
Docibra, Dualtech Informática, Espaço 
Kasa, Estácio, HP Motos, Mafer, Manoel 
Chikaoka, O Boticário, Óticas Ribeira, 
Sicredi, Splash Moda Feminina, Tropdan, 
URB Incorporadora, Yamada & Badari, 
Unimed Registro e Varanda Restaurante.

ESPECIAL 
DIA DAS MULHERES



17Março 2022

CLIQUE AQUI E CONFIRA AS FOTOS DO EVENTO

FOTOS DO
EVENTO

https://www.aciar.com.br/galeriadefotos
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Câmara Municipal de Registro faz 
solenidade de homenagem às mulheres

Com muita honra e alegria, a presiden-
te da ACIAR, Jane Duquinha, foi uma 
das homenageadas em Sessão Solene 
promovida nesta quinta-feira (31/3) pela 
Câmara Municipal de Registro, em come-
moração ao Dia Internacional da Mulher. 
A Câmara concedeu homenagens a doze 
Cidadãs que contribuíram para o desen-
volvimento do município. Jane foi gen-
tilmente indicada pelo Vereador Heitor 
Pereira Sansão. As diretoras Rosana Car-
ravieri de Almeida e Ana Paula Nogueira 
de Carvalho e a gerente, Valda Arruda; e 
os diretores Manoel Chikaoka e Valdeci 
de Jesus Leite prestigiaram o evento. Com 
a presença também da colaboradora da 
Cred Já, Mara e as amigas Celi e Vanessa. 

“Estou muito emocionada por estar 
recebendo esta homenagem, junto de 
mulheres tão admiráveis. Estou fechan-
do meu primeiro mês na presidência da 
ACIAR com o coração cheio de gratidão, 
especialmente, porque assumi este desa-
fio bem no Mês das Mulheres”, comentou 
Jane. 

Parabéns a todas as Mulheres!

ESPECIAL 
DIA DAS MULHERES
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Saúde da Mulher: cuidados essenciais 
para seu bem-estar

No Brasil, as mulheres formam a maio-
ria: elas são 51,7% da população brasilei-
ra. Mesmo assim, a preocupação com cer-
tos temas referentes a elas ainda é recente. 
O cuidado com a saúde da mulher, por 
exemplo, tem pouco mais de 3 décadas, 
em relação às políticas e aos protocolos.

Mesmo com um cotidiano mais atri-
bulado, dar atenção ao seu bem-estar e à 
qualidade de vida faz toda a diferença. As-
sim, é possível aumentar sua expectativa 
de vida e melhorar o seu dia a dia. A Dra. 
Ana Paula Avritscher Beck, ginecologis-
ta e obstetra do Hospital Israelita Albert 
Einstein, trouxe alguns conhecimentos 
fundamentais sobre o assunto. Confira!

Os 7 principais cuidados para a 
saúde da mulher

Cada mulher tem necessidades espe-
cíficas quanto à atenção com a saúde e 
o bem-estar. No entanto, algumas reco-
mendações gerais são importantes para 
melhorar a qualidade de vida e aumentar 
a segurança. Na sequência, confira quais 

são 7 cuidados especiais referentes à saúde 
da mulher.

1. Tenha uma alimentação saudável

Como as mulheres têm maior tendência 
para acumular gordura em certas partes 
do corpo, o cuidado com o cardápio di-
ário faz a diferença para controlar níveis 
relevantes — como os números referentes 
ao colesterol. Não se trata de fazer dietas 
restritivas e, sim, de garantir uma nutri-
ção adequada.

2. Pratique atividades físicas

A recomendação da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) é praticar 30 minu-
tos diários de atividade moderada, por 
5 vezes na semana. Dessa maneira, você 
foge do sedentarismo e deixa o corpo 
mais saudável.

3. Realize exames periodicamente

Fazer um check-up é indispensável para 
diagnosticar doenças de forma precoce e 
receber as orientações corretas. Ao menos 

uma vez por ano, é preciso realizar exa-
mes importantes, como a mamografia ou 
o papanicolau. 

4. Visite o médico com frequência

As visitas ao médico especializado na 
saúde da mulher não devem acontecer 
apenas para a realização de exames. Se 
notar qualquer sintoma ou desconforto, 
é preciso procurar um especialista para 
receber o diagnóstico e o tratamento ade-
quados. 

5. Dê atenção à saúde mental

 Também é necessário cuidar da saúde 
mental, especialmente diante de proble-
mas psicológicos. Quadros como depres-
são, ansiedade e estresse têm que ser trata-
dos corretamente para garantir bem-estar 
no cotidiano.

Publicado por Hospital Israelita Albert 
Einstein – Vida Saudável – Blog do Eins-
tein
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Hospital São José de Registro
ganha novas instalações da UTI 

Alta tecnologia aliada à humanização 
dos serviços é característica do empreen-
dimento 

O Hospital São José, em Registro, deu 
um passo importante para se tornar re-
ferência em unidade particular, também 
em tratamento intensivo, com a entrega 
das instalações da Unidade de Terapia In-
tensiva, em evento no dia 10 de março. A 
Associação Comercial de Registro esteve 
representada pela presidente Jane Duqui-
nha  a gerente Valda Arruda e o diretor 
Hélio Borges. Também estiveram pre-
sentes autoridades municipais, entre elas, 
o prefeito de Registro, Nilton Hirota e a 
primeira-dama, Eliane Yamamaru; vere-
adores, profissionais da saúde do Vale do 
Ribeira e colaboradores.

Com investimento de aproximadamen-
te R$ 4 milhões, a estrutura da UTI conta 
com oito leitos, sendo um de isolamen-
to; o montante possibilitou a compra de 
equipamentos, a instalação de gases me-
dicinais e a implantação do sistema de 
Tecnologia de Informação (TI) que usa a 
inteligência artificial; além de outras fer-
ramentas relacionadas para garantir a pre-
cisão de procedimentos de alto risco. 

“A UTI do Hospital São José é uma rea-
lidade. Anseio de pacientes e cooperados 
é tema do planejamento estratégico da 
cooperativa e mais um importante ins-

trumento para atender todo o Vale do 
Ribeira. A sua concretização é resultado 
do propósito de melhorar o atendimento 
aos nossos pacientes por meio da inova-
ção, tecnologia e humanização”, diz o pre-
sidente da UNIMED Registro, o médico 
José Luiz Martins.

“As novas instalações devem entrar em 
funcionamento em alguns dias, atende to-
dos os critérios da legislação, foi criterio-
samente pensada por toda equipe em um 
ambiente seguro, tecnológico com uma 
central de monitoramento, além de área 
amplamente arejada e iluminada, garan-
tindo um ambiente ainda mais humaniza-
do”, completa.

A partir do funcionamento, a UTI dará 
suporte a cirurgias de alta complexidade, 
assim como os casos clínicos que neces-
sitem da Unidade de Terapia Intensiva. 
Com isso, a UTI garante modernidade e 
alta tecnologia no setor, um dos focos da 
atual diretoria. Com a entrega da obra, 
mais uma fase importante do Planeja-
mento Estratégico se conclui e somados 
aos serviços de excelência da UNIMED 
Registro, comprovados em tratamentos, 
exames e pronto atendimento. “Tudo isso 
tem um propósito, oferecer com qualida-
de e excelência conforto total ao paciente”, 
concluiu em discurso, o médico José Luiz.

https://www.aciar.com.br/unimed
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Empreendedores participam do treinamento 
Descomplique: Vendas

NOTAS

Estratégias para melhorar o desempe-
nho em vendas de pequenos e médios 
empreendedores compõem o tema do 
treinamento “Descomplique: Vendas”, que 
aconteceu no dia 17 de março, no auditó-
rio da ACIAR. A atividade faz parte do 
cronograma de cursos e eventos da Asso-
ciação Comercial e é resultado de parceria 
com o SEBRAE. 

A capacitação foi ministrada pelo ana-
lista de negócios do SEBRAE Registro, 
Nélio Dias, reunindo o total de 17 colabo-

radores de empresas associadas.Durante 
o treinamento, os participantes puderam 
receber orientações sobre técnicas para 
melhorar as vendas, com temas como 
“o perfil do vendedor ideal”, “jornada de 
compras” e “mitos e verdades das vendas”. 

“O objetivo deste encontro é o de de-
senvolver habilidades e competências 
nos profissionais de vendas, desmistificar 
alguns conceitos sobre o tema, apresen-
tar técnicas e conceitos de vendas, dar a 
compreensão de toda a jornada do clien-

te para o vendedor e estimular dinâmicas 
pra colocar os ensinamentos em prática”, 
explica Nélio.

Seja parceiro da ACIAR e do Rotary com
a campanha “Seu Amor em Mechas”

ACIAR e Rotary seguem com
o Projeto Lacres Solidários

A ACIAR, o Rotary Club de Registro, 
e o Rotaract Club de Registro seguem 
com a campanha de arrecadação de me-
chas de cabelo, em prol das mulheres em 
tratamento oncológico que precisam de 
carinho, aumento da autoestima e muito 
amor. 

O objetivo é apoiar na confecção de pe-
rucas para atendimento de pacientes que 

perderam os cabelos em tratamento qui-
mioterápico. 

As doações serão recebidas na Sede da 
ACIAR, no Shopping Plaza, ou nos salões 
de beleza que quiserem aderir à campa-
nha. Podem ser doadas mechas com 15 
cm ou mais de comprimento, de qualquer 
tipo de cabelo, natural ou com químicas.

A ACIAR segue com mais essa ação so-
cial: a campanha solidária de arrecadação 
de lacres de alumínio para aquisição de 
cadeiras de rodas, realizada pelo Rotary 
Club Registro, e destinada a contribuir 
com o Fundo Social de Solidariedade de 
Registro.

Para obter a cadeira são necessárias 
140 garrafas pet (de dois litros) cheias de 
lacres, que correspondem a aproximada-
mente 80 kg de alumínio. As cadeiras que 
serão adquiridas farão parte do Banco de 
Cadeiras de Roda/Banho do Fundo Social 
e ajudarão a população Registrense.
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Em reunião da Associação Comercial 

de Registro e a Prefeitura Municipal, em 

15 de março, a pauta foi a possibilidade 

de parcerias que pudessem melhor aten-

der os comerciários e servidores públicos. 

Uma delas é a gestão de benefícios AC-

CREDITO, com a renovação da parceria 

com a modalidade Cartão Convênio, para 

integrar os convênios que podem ser ofe-

recidos com desconto em folha, como os 

de farmácias, postos de combustíveis e su-

permercados.

O Instituto de Talentos foi outro servi-
ço mencionado na reunião, o Programa 
de Estágios que é oferecido pela ACIAR, 
por meio da contratação de estudantes 
do ensino médio, educação profissional 
(técnico e tecnólogo), educação superior e 
EJA. Com a administração do programa, a 
Associação apoia as empresas na divulga-
ção, no recrutamento e encaminhamento 
dos estagiários. Por fim, outra possível 

parceria pode ser com o SCPC (Serviço 
Central de Proteção ao Crédito), a Pre-
feitura solicitou cotação para consultas de 
localização de pessoas físicas e jurídicas – 
endereços e telefones – mais um serviço 
da ACIAR.

A presidente Jane Duquinha partici-
pou deste encontro, acompanhada pelos 
diretores da ACIAR, Manoel Chikaoka, 
William Rodrigues de Sá e João Del Bian-
co Neto e a gerente Valda Arruda.

Reunião da ACIAR e Prefeitura Municipal 
de Registro para tratar de parcerias

ACIAR EM AÇÃO
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De acordo com os artigos 81 e 458 da 
CLT, os valores concedidos aos emprega-
dos a título de alimentação, são a princí-
pio parte do salário, ou seja, constituem 
base para todos os efeitos legais, como 
nos recolhimentos de FGTS  e INSS, bem 
como nos pagamentos de férias + 1/3, 13º 
salário, e aviso prévio.

É preciso ressaltar, no entanto, que de 
acordo com a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), o valor do vale alimen-
tação deve ser pago in natura, ou seja, por 
meio de cartões específicos, cestas básicas, 
etc., e não em dinheiro, evitando assim 
transtornos futuros com processos traba-
lhistas e multas indesejadas.

Pensando nisso a ACIAR oferece ex-
clusivamente para seus associados o car-
tão ACCREDITO Alimentação, no qual 
você adere ao serviço sem custo algum, 

nem mesmo na emissão dos cartões aos 
colaboradores, independente do número, 
seja poucos ou muitos funcionários, o em-
pregador faz o pagamento mensal ao cola-
borador que recebe seu cartão e utiliza em 
uma ampla rede credenciada na cidade, 
e através do cadastro no PAT fica isento 
a taxas de FGTS e INSS e ainda pode ter 
desconto no Imposto de Renda devido.

Você sabia que, se o Vale alimentação ou Vale refeição for pago em dinheiro, 
o mesmo é incorporado como salário, e o valor da alimentação, terá de refletir 

em FGTS, INSS, Férias +1/3, 13ºsalário e aviso-prévio?

ACIAR SEMPRE PENSANDO NO MELHOR PARA SEUS ASSOCIADOS.

PENSE NISSO!
CARTÃO ACCREDITO 

UMA ECONOMIA PARA SUA EMPRESA!!!

E mais... De acordo com as regras do PAT a empresa 
ainda pode se quiser, descontar em folha até 20% do valor 
oferecido. 

Tendo cadastro no PAT o empregador tem isenção total 
de encargos com INSS e FGTS sobre o valor do benefício.

Em alguns casos, sua empresa pode ter até 4% de descon-
to no Imposto de Renda devido.

INFORMAÇÕES: (13) 3828-6800
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Para assumir o Conselho Na-
cional da Mulher Empreendedora 
(CNME), Ana Claudia Badra Co-
tait foi o nome escolhido. Ela será 
responsável por liderar um grande 
crescimento no número de núcleos 
empresariais femininos e contri-
buirá para o desenvolvimento da 
causa. 

Em recente evento realizado pelo 
Sebrae no Dia Internacional das 

Mulheres, Ana ressaltou a impor-
tância de ações efetivas para con-
tribuir com o empreendedorismo 
feminino. “Nosso objetivo é for-
talecer essas mulheres e darmos a 
elas todas as condições necessárias 
para que elas realizem seus sonhos 
e atinjam seus objetivos”, destacou, 
durante o painel “Mulheres, lide-
ranças e transformação”, na pro-
gramação do evento Sebrae Delas 
2022.

Liderança do Conselho Nacional da Mulher Empreendedora

Membros da nova diretoria da Con-
federação das Associações Comerciais 
e Empresariais do Brasil (CACB) foram 
empossados no dia 30 de março, em even-
to no Clube Naval, em Brasília. 

Liderada pelo engenheiro civil e novo 
presidente da CACB, Alfredo Cotait Neto, 
a nova gestão vai priorizar o fortalecimen-
to das associações comerciais brasileiras, 
inclusive com a ampliação de seus servi-
ços, de forma que todas essas entidades 
possam trabalhar pelo fomento do empre-
endedorismo no País.

“Nós vamos fortalecer a nossa rede para 
que ela possa ajudar as micro e pequenas 
empresas a crescerem”, disse Cotait Neto. 
“Desta forma, vamos também gerar em-
prego e renda, movimentando a economia 

do País”, complementou.

A CACB é composta hoje por 27 federa-
ções, que agregam cerca de 2.000 associa-
ções comerciais e empresariais em todo o 
território nacional. Por adesão voluntária 
e mediados pelas associações, milhões de 
empreendedores brasileiros, pessoas ju-
rídicas e físicas de todos os setores, estão 
ligados à CACB. 

Cotait Neto, que também é presidente 
da Associação Comercial de São Paulo 
(ACSP) e da Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Estado de 
São Paulo (Facesp), destaca ainda que ha-
verá movimentos para que federações e 
associações ajam em conjunto e em sin-
tonia para incentivar as pessoas a empre-
enderem. 

“Temos um objetivo em comum, que é 
crescer juntos e fortalecer todo esse meca-
nismo que viemos construindo ao longo 
dos anos”, afirma. “Também seremos os 
porta-vozes das micro e pequenas empre-
sas junto aos organismos governamen-
tais”, complementa. 

 De acordo com o ex-presidente da 
CACB, George Pinheiro, agora presidente 
do Conselho Consultivo, o evento marca 
uma sucessão honrosa, que, segundo ele, 
dará continuidade a uma gestão proativa. 
“Nós acreditamos muito no nome do Co-
tait para a Presidência da confederação e 
temos confiança que ele fará um excelente 
trabalho, já atestado em sua carreira”, diz.

Confederação das Associações Comerciais e 
Empresariais do Brasil realiza evento para posse 
da nova diretoria

NOTÍCIAS EM 
DESTAQUE
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Golpe do boleto falso: veja importantes 
dicas para não cair nessa cilada

Com a tecnologia e 
meios de pagamentos ele-
trônicos esses tipos de gol-
pes se aprimoraram

É cada vez mais crescen-
te o número de golpistas 
se aproveitam para tentar 
enganar as pessoas com 
envio de boletos falsos. 
Com a tecnologia e meios 
de pagamentos eletrôni-
cos esses tipos de golpes se 
aprimoraram, são muitos 
os e-mails e notificações 
em relação a pagamentos 
atrasados e, sem cuidados, 
as pessoas caem nesses 
golpes. A ACIAR tem re-
cebido muitas notificações e reclamações 
de ocorrências de boletos falsos em Regis-
tro. Veja quais medidas podem prevenir 
fraudes em boletos:

1. Mantenha sempre o seu antivírus e 
sistema operacional atualizados.

2. Ao receber um boleto bancário para 
pagamento, é importante checar se o có-
digo do banco confere com a logomarca 
da  instituição financeira. Recomendamos 

que os pagadores confiram os números 
do boleto, pois a linha digitável traz o nú-
mero do banco, agência e conta que, em 
geral, são os campos alterados, desviando 
o dinheiro para as contas dos criminosos. 
Também consta nessa linha digitável o 
“nosso número”.

3. Boletos criados por computadores 
infectados apresentam também os códi-
gos de barras com espaçamentos inco-
muns, o que impede a leitura automática. 
Assim, o usuário precisa digitar a linha 

digitável que, quando alterada, direciona 
o pagamento aos golpistas. Não deixe de 
verificar se os espaços entre os números 
estão corretos.

4. Não clique em links com textos es-
tranhos, erros ortográficos ou escritos de 
forma impessoal. Nunca abra e-mails de 
pessoas desconhecidas, principalmente 
com fotos, links, cobranças e notificações, 
entre outros tipos de mensagens malicio-
sas.

FIQUE ATENTO

https://www.aciar.com.br/scc
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Mudança no prazo de exibição do registro 
de débito no estado de São Paulo

A Boa Vista está sempre atenta às 

mudanças na legislação que impactam 

a negativação e o negócio dos seus as-

sociados.

Por isso, informamos que houve o jul-

gamento conjunto das ADI’s¹ nº 5224, 

5252 e 5273 que tratavam a inconstitu-

cionalidade da Lei 15.659/2015 do esta-

do de São Paulo, a qual estabelecia, en-

tre outras obrigações, a obrigatoriedade 

do envio da notificação por meio de 

Aviso de Recebimento e da ADI nº 5978, 

que alegava a inconstitucionalidade da 

Lei 16.624/2017, também do estado de 

São Paulo, e autorizava o envio de noti-

ficação sem AR e na modalidade digital, 

porém, exigia um prazo de exibição do 

registro da dívida somente após 20 dias.

Importante frisar que a comunicação 

com AR já não era mais obrigatória no 

estado de São Paulo desde dezembro de 

2017, uma vez que a Lei 16.624/2017 

deixou de exigi-la. 

Dessa forma, em decorrência do jul-

gamento, a única alteração que a decisão 

traz da atual forma de comunicação para 

os consumidores do estado é a padroni-

zação dos prazos dentro do país. Sendo 

assim, desde 17 de março de 2022, hou-

ve a alteração do prazo de exibição do 

registro de débito de 20 para 10 dias 

no estado de São Paulo.

Essa alteração traz melhores resul-

tados em recuperação do crédito para 

nossos clientes, e nesse sentido, desta-

camos:

• Aumento na antecipação de 3,86 

pontos percentuais, correspon-

dentes a 48% dos créditos noti-

ficados;

• Mais agilidade na aproximação 

do cliente visto que as ações pós-

-negativação serão antecipadas;

• Priorização no pagamento do 

débito notificado, uma vez que 

60% dos consumidores tendem a 

pagar o primeiro registro.

Em caso de dúvida, entre em contato 

com a ACIAR.

Telefone: (13) 3828-6800

¹Ação Direta de Inconstitucionalidade

REGISTRO DE 
DÉBITOS
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Alteração de Estatuto da ACIAR
No dia 16 de março, houve uma assembléia para a 
alteração do estatuto da ACIAR, divulgada previa-
mente por meio de edital de convocação. A nova 
versão inclui mais benefícios e melhorias de arreca-
dação, a alteração da composição da diretoria e ade-
quações para a nova Lei Geral de Proteção de Dados 
– LGPD.

Tendências para a economia em 2022
Em evento sobre as tendências da economia para 
este ano, em Leme, o jornalista Luiz Artur Nogueira 
abordou o cenário atual do mundo e no Brasil em 
2022, a partir de quatro fatos marcantes: a pandemia 
do coronavírus, a guerra entre Rússia e Ucrânia, as 
eleições de outubro e a Copa do Mundo de Futebol. 
Para o jornalista, o coronavírus dá indicações de que 
não será mais um fator crucial na economia, em vista 
da vacinação e da queda do contágio e das mortes. A 
guerra, caso não se agrave, já traz a lição importante 
de que o mundo ainda é muito dependente do petró-
leo. A consequência imediata do conflito é o aumen-
to da inflação em todos os continentes, forçando os 
Bancos Centrais a elevar os juros na economia.

Novo prazo para a entrega do IR
A Receita Federal prorrogou para 31 de maio o pra-
zo final para entrega da Declaração de Imposto de 
Renda de Pessoas Físicas. Segundo o Fisco, a data foi 
estendida para “diminuir eventuais efeitos da pande-
mia da Covid-19 que possam dificultar o preenchi-
mento e envio das declarações.” A prorrogação do 
prazo consta da Instrução Normativa nº 2.077, pu-
blicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 
5/04. A data anterior era 29 de abril. Neste ano será 
possível receber a restituição do imposto de renda 
por PIX, desde que a chave PIX seja o CPF do titular 
da declaração.

Frases
“A presidência da CACB nos outor-
ga a legitimidade de sermos a voz 
do empreendedor no cenário polí-
tico brasileiro. Temos que concen-
trar nossos esforços em ações que 
visem a retomada do crescimento 
econômico e, principalmente, para apoiar os setores 
e empresas que foram mais afetados pelas restrições 
decorrentes da pandemia” - Alfredo Cotait Neto, 
novo presidente da Confederação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), em 
seu discurso de posse, no dia 31/03.

“Os dados apontaram queda de 
2% em março, o que mostra que o 
varejo da cidade de São Paulo ain-
da precisa remar para alcançar os 
números pré-pandemia. O consumo 
tem patinado com a alta dos preços 
e a queda na renda das famílias. Essa desaceleração 
é resultado da alta da inflação. O que se espera é que 
a injeção de recursos extras, como o Auxílio Brasil e 
a antecipação do FGTS, contribua para o consumo 
das famílias, que têm perdido poder de compra pelo 
aumento da inflação”, - Marcel Solimeo, economista 
da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

“A evolução da participação dos 
veículos elétricos leves nas vendas 
domésticas do Brasil vem crescen-
do ano após ano e superando as 
expectativas e previsões iniciais. 
Com investimentos pesados das 
montadoras globais na substituição 
de seu portfólio, planos governamentais de mudança 
de veículos de transporte públicos para modais elé-
tricos e adesão de países, estados e cidades em planos 
de redução de geração de carbono, acredito que esse 
percentual até 2030 será superior aos 20%”. - Marcelo 
Frateschi, sócio-líder da EY para o setor automoti-
vo no Brasil

Você precisa saber
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https://www.aciar.com.br/clube-de-descontos



