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VOLTA À ROTINA
Depois desses longos meses em que
a Associação trabalhou intensamente
mas, quase sempre, de forma virtual,
encaminhando ofícios, promovendo
lives e reuniões, começamos aos poucos a retomar a rotina.
E voltamos com muito fôlego, levantando a bandeira da melhoria na
segurança pública para a proteção do
nosso comércio e da população de
forma geral.
Para isso, mantivemos reunião com
o prefeito, que garantiu o início do
monitoramento com câmeras a partir do mês de novembro. E também
nos reunimos com representantes do
Conselho Municipal de Segurança
Pública e das polícias Civil e Militar.
Com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
debatemos a realidade dos moradores
em situação de rua e a necessidade de
estabelecermos uma política regional
para que cada cidade cuide dessa parcela da população, evitando que venham para Registro.
Estivemos na FACESP e voltamos
entusiasmados com o Programa de
Fortalecimento das Associações Comerciais (PFor), que certamente contribuirá ainda mais com o trabalho

que a nossa entidade realiza.
Reiniciamos os cursos, sempre preocupados em preparar colaboradores
para o bom atendimento, já pensando
nas vendas do final de ano.
E por falar em final de ano, a campanha Show de Prêmios voltou com
força total e só temos a agradecer as
70 empresas que, mais uma vez, compreenderam que esses eventos fomentam o comércio e fazem girar a roda
da economia.
Em dezembro faremos a campanha
Acertando Suas Contas, colocando
credores e devedores na mesa de negociação, frente a frente, para buscar
a melhor solução para que o comerciante receba seu crédito e o devedor
possa fazer um bom negócio e limpar
seu nome.
A nossa expectativa é que no próximo ano tenhamos uma agenda cheia
de novidades e que traga, cada vez
mais, boas perspectivas para o comércio da nossa cidade e região.
O nosso trabalho não para, a representatividade da ACIAR fortalece
cada vez mais o comércio e continuamos tendo a absoluta convicção de
que juntos somos fortes.
Um forte abraço!

Daniel Muniz de Paulo
Presidente da ACIAR
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SUA EMPRESA

O alívio de ser imperfeito
A mídia nos mostra a todo momento
que precisamos ser perfeitos física, emocional, intelectual e até mesmo socialmente. O que para os mais desatentos
pode gerar crises de identidade, afinal,
você nunca será o que você vê nas mídias.
E nem precisa ser.
Mas então estamos tendenciosos a tentar criar esta perfeição? E termos crises?
Sim. A filtragem sobre o que você pode
ver ou ler é essencial para que não se instale esta desconstrução de sua personalidade. Não me refiro a gostar do que se vê
e adaptar para a sua vida, mas sim apenas
modificar o comportamento para parecer
perfeito diante dos outros.
“Ah, ele está estudando com fulano”
“Nossa, ela frequenta aquele lugar”
“Olha a roupa que ela usa. Vi na internet”
“Quero que minha empresa seja como
a de fulano”
Inspirações nos fazem crescer. Copiar
um modelo pode ser destrutivo.
Você é uma pessoa. E tem suas habili-
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dades e personalidade próprias.
Sua empresa é única em suas particularidades. No mundo coorporativo, muito
se compra gato por lebre. A febre do resultado, produtos a venda para melhorar
o seu empreendimento, equipe de colaboradores perfeitos. Tudo se vende enquanto imagem. Mas e na prática?

Que alívio não sermos perfeitos. Isso
nos dá a chance de aperfeiçoamento, de
buscarmos com cautela a melhora de nossas habilidades comportamentais e cognitivas.
Isso leva o empresário a estar atento aos
seus negócios, colaboradores e se aperfeiçoando.

Cuidado! Nem tudo que reluz é ouro.

Como diz Flavio Augusto, empresário:
“Estabilidade não existe”.

Que alívio não
sermos perfeitos.
Isso nos dá
a chance de
aperfeiçoamento.

Crescemos na instabilidade, na imperfeição, quando estamos atentos a não
seguir o fluxo sem observar se algo nos
acrescenta.

“

“

Em um mundo onde há a ilusão de perfeição, torna-se um grande alívio entender que ela não existe.

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

Cada empresa precisa aprender sobre
seu próprio desenvolvimento, sem criar
uma desconstrução total de sua filosofia.
É bom lembrar que as empresas são feitas
de pessoas, para pessoas e neste aspecto não queremos que os colaboradores
busquem a perfeição. Queremos que eles
mostrem suas habilidades comportamentais e técnicas, a fim do desenvolvimento
deles e da empresa.

Respire. Imperfeições existem. Sinta-se aliviado em poder ser normal em um
mundo de anormalidades para serem
consumidas.
Busque se conhecer. Busque conhecer
sua empresa. Entregue o seu melhor sempre.
O mundo precisa de pessoas que se
completam, empresas que se ajudam comercialmente, pessoas que escutem e outras que saibam ouvir.
O que você tem a oferecer para o outro?
Entregue o seu melhor. As melhoras virão com o tempo.

Outubro 2021

DE OLHO
NA LEI

Você conhece a lei do
superendividamento?

Michele Cristina Ramponi Godoy
OAB/SP 244.979
é assessora jurídica da ACIAR

Lei nº 14.181/2021
A lei que vamos tratar trouxe uma séria de alterações, no Código de Defesa do
Consumidor, principalmente no tocante
às regras de concessão de crédito onde se
nota vários impedimentos, desde a publicidade no momento de conceder o crédito
ofertado pela pessoa jurídica à pessoa física, também chamada pessoa natural.
A Lei do SUPERENDIVIDAMENTO fala também da educação financeira,
transparência nas relações comerciais, vedações na condição de ofertas e produtos
e principalmente, sobre o seu maior objetivo, que é prevenir o endividamento de
forma exagerada da pessoa física.
Aos olhos dessa lei, a pessoa física é o
consumidor e maior intenção do legislador é que o consumidor não precise mais
ficar fazendo novos empréstimos para que
cubra a sua dívida anterior e assim ficar na
chamada “bola de neve”.
O consumidor poderá tentar chamar o
seu credor para as tratativas de um acordo
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viável dentro do seu orçamento.
A lei traz informações que obrigam o
fornecedor a ser claro nas suas vendas,
por exemplo, quando houver venda por
quilo, litro ou metro.
Importante mencionar que a lei não se
aplica às pessoas jurídicas, bem como aos
consumidores pessoas naturais de má-fé,
que tentarem utilizar dessas ferramentas
no intuito de obter vantagem indevida ou
tenham se endividado em razão de produtos ou serviços considerados luxuosos.
Todos os contratos deverão ser claros,
objetivos e de fácil compreensão ao consumidor, evitando-se cláusulas abusivas,
distorcidas e condicionais que prejudiquem a pessoa física.
Quanto às transações de concessão de
créditos, todos os contratos devem conter:
1) o custo efetivo total e a descrição dos
elementos que o compõem;

2) a taxa efetiva mensal de juros, bem
como a taxa dos juros de mora e o total de
encargos, de qualquer natureza, previstos
para o atraso no pagamento;
3) o montante das prestações e o prazo
de validade da oferta, que deve ser, no mínimo, de dois dias;
4) o nome e o endereço, inclusive o eletrônico, do fornecedor; e
5) o direito do consumidor à liquidação
antecipada e não onerosa do débito.
Há muitas situações que podemos abordar aqui, mas o assunto é longo e de grande debate.

Espero ter ajudado.
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AMOR AO
PRÓXIMO

Em parceria com o Rotary, ACIAR apoia
Instituto Amor em Mechas
Doações de cabelo para
confecção de perucas podem
ser entregues na ACIAR

Para marcar o Outubro Rosa, que tem
como objetivo chamar a atenção para
necessidade de diagnóstico e tratamento
precoce do câncer de mama, a ACIAR e
o Rotary, em parceria, estão colaborando
com o Instituto Amor em Mechas, que
busca melhorar a autoestima das mulheres que fazem tratamento para câncer de
mama fornecendo gratuitamente perucas
para quem perde cabelos durante a quimioterapia. O instituto foi fundado em 8
de março de 2017 por Débora Pieretti, que
foi diagnosticada com câncer de mama
em 2015. “Estar triste e deprimida interfere no sistema imunológico, por isso, nas
nossas ações, procuramos levar alegria,
estimulando essa mulher em tratamento
a se sentir bela e feminina”, revela Débora.
A pessoa interessada em fazer doação
deve dispor de 15 centímetros de cabelo.
Para se ter uma ideia, um quilo de mechas permite a confecção de apenas duas
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perucas; oito metros de mechas possibilitam confeccionar uma peruca.
Mas o instituto também angaria produtos para montar kits de amor, contendo
lenços e bijuterias, que também são entregues às mulheres.
Segundo a Agência Internacional para
Investigação do Câncer, vinculada à Organização Mundial de Saúde, em 2020
foram diagnosticados mais de 2,2 milhões
de casos de câncer de mama no mundo.
No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), foram 66.280
novos casos.
O câncer de mama é a multiplicação de
células anormais, podendo ter origem por
alterações genéticas (adquiridas ou hereditárias). É importante conhecer o seu
corpo e ficar alerta aos sinais incomuns
que ele possa apresentar, como retração
da pele, vermelhidão, inchaço com aspec-

to semelhante à casca de laranja, ferida ou
descamação do mamilo e saída de secreção.
Além disso, há algumas maneiras de
diminuir o risco do desenvolvimento de
tumores, como manter uma alimentação
saudável, praticar exercícios físicos regularmente, evitar o consumo de cigarro e
bebidas alcoólicas.
“O diagnóstico precoce e o tratamento
são fortes aliados para a cura do câncer de
mama. Para indicar a melhor sequência
de tratamento, é necessário identificar o
tipo de tumor e o estágio em que se encontra. Entre os métodos estão cirurgia,
quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia e terapia alvo/imunoterapia”, afirma
a oncologista Laura Testa, chefe do Grupo
de Oncologia Mamária do Icesp (Instituto
do Câncer do Estado de São Paulo).
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AÇÃO
SOCIAL
NÚCLEOS
DA ACIAR

ACIAR participa da campanha solidária de
arrecadação de lacres do Rotary Registro
A ACIAR engajou-se em mais uma ação social: a campanha solidária de arrecadação de lacres para aquisição de cadeiras de rodas,
realizada pelo Rotary Club Registro, e destinada a contribuir com o
Fundo Social de Solidariedade.
Para obter a cadeira são necessárias 140 garrafas pet (de dois litros) cheias de lacres, que correspondem a aproximadamente 80 kg
de alumínio.

Manoel Chikaoka (no centro da foto) representou a ACIAR
durante o pré-lançamento da campanha

Além da ACIAR, que recebeu o diploma “Amigo do Rotary”, são
parceiros da campanha: A Prefeitura Municipal de Registro/ Fundo
Social de Solidariedade de Registro, ACER “R”, SESI Registro, SENAI Registro, UNISEP/UNIVR, SABESP Registro, 14° BPM Polícia
Militar, Rádio 99.10 FM, Rotaract Club de Registro e Diocese de
Registro.

Reconhecimento do Rotary à parceria da Associação Comercial

ACIAR apoiou campanha da Tenri e Fundo Social
de Registro para compra de cadeira de rodas
Em encontro com o representante da Tenri, Sérgio Terada, a gerente administrativa da ACIAR, Valda Arruda, falou em nome da
diretoria da ACIAR e manifestou o apoio da entidade à campanha
desenvolvida pela empresa, junto com o Fundo Social de Registro,
visando aquisição de cadeiras de rodas e de banho.
Parte da arrecadação com a venda do Pão de Forma Especial SHOKU-PAN foi destinada para compra de cadeiras. Todos os pães
foram identificados nas gôndolas dos supermercados e pontos de
vendas com um selinho azul, indicando e agradecendo a quem se
sensibilizou e ajudou essa corrente solidária.
A gerente administrativa da ACIAR, Valda Arruda,
e Sérgio Terada, da Tenri
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“A ACIAR apoia todas as ações sociais que contribuam para melhorar a vida das pessoas”, disse Valda Arruda, parabenizando a Tenri pela iniciativa.
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PARCERIA

ACIAR mantém convênio
com Policlínica em Registro
Mantida pelo Instituto Educacional
de Serviço, Ensino e Pesquisa (IESEP),
a policlínica pertence ao
Centro Universitário do Vale do Ribeira (UNIVR)
A ACIAR e o IESEP formalizaram parceria visando atendimento à saúde de associados e colaboradores na Policlínica
IESEP, com descontos no preço de tabela.
A unidade de saúde, que é vinculada ao
Centro Universitário do Vale do Ribeira,
antiga Unisepe, oferece atendimento por
estagiários com supervisão de professores, nas áreas de enfermagem, fisioterapia, psicologia, educação física, nutrição,
fonoaudiologia, estética e com ética. A
policlínica também atende pelo Sistema
Único de Saúde (SUS).
A Policlínica dispõe de infraestrutura que contempla ginásio poliesportivo,
academia e consultórios que dispõem de
equipamentos de ponta, assegurando o
bom atendimento à comunidade.
A Educação Física oferece atendimento
em atividades físicas individuais e coletivas – musculação, treinamento funcional,
treinamento infantil (6 a 12 anos), treinamento para hipertenso e diabético e para
sobrepeso e obesidade. Os planos são
mensais, trimestrais, semestrais e anuais.

As sessões de fisioterapia são cardiopulmonar, neurológica e ortopédica. Há
também atendimento em grupo. A Fonoaudiologia faz audiometria adulto e infantil, avaliação e terapia fonoaudiológica,
enquanto o setor de Nutrição promove
acompanhamento nutricional, avaliação
antropométrica e da composição corporal, consulta e avaliação nutricional e
mantém grupos de emagrecimento com
encontros semanais.
O atendimento em Psicologia contempla terapia individual e em grupo e triagem psicodiagnóstico.
A Policlínica IESEP funciona no prédio
do UNIVR (Rua Oscar Yoshiaki Magário,
185, Jardim das Palmeiras, Registro – SP).
Informações e agendamentos podem ser
obtidos pelo telefone (13) 3828-2840 – ramal 2899, email: policlinica@iesep.org.br

Policlínica atende
sete áreas da saúde

Os procedimentos ofertados pela Enfermagem são: com administração de
medicamentos via intramuscular e subcutânea, cateterismo vesical, consulta, eletrocardiograma com ou sem laudo, exame
Papanicolau, glicemia capilar, retirada de
pontos e troca de curativo.
O setor de Estética e Cosmética faz
acupuntura auricular, drenagem linfática,
limpeza de pele, massagem modeladora
ou relaxante, peeling facial (diamante e
químico), tratamentos para celulite, flacidez de pele, gordura localizada e rejuvenescimento.
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Equipamentos de ponta contribuem para
excelência no atendimento
Outubro 2021

NOSSA HISTÓRIA,
NOSSA GENTE

Jorge perdeu a luta para o Covid-19
aos 50 anos de idade

Outubro 2021
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EMPREENDEDORISMO

ACIAR vai à FACESP para conhecer o
Plano de Fortalecimento das associações

Outubro 2021
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SEGURANÇA
PÚBLICA

Situação de moradores de rua é debatida
com secretária de Assistência Social

GOLPE DO
RECONHECIMENTO
FACIAL
Reunião debate situação de moradores de rua em Registro
Como desdobramento dos encontros sobre segurança pública e com o objetivo de
ter informações detalhadas sobre as ações
com moradores em situação de rua em
Registro, diretores da ACIAR reuniram-se
na manhã de terça-feira, 26 de outubro,
com a secretária de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária,
Luciana Cunha de Azevedo Gethmann, e
a diretora de Proteção Social Especial da
Secretaria, Heloisa Sayumi Miyahara.
Valda Arruda, gerente administrativa da
ACIAR, abriu a reunião falando sobre os
conflitos envolvendo moradores de rua no
comércio. “Eu costumo falar que são pilares críticos não só em Registro, mas no
Brasil e desde 2017 tenho acompanhado
a ascensão de andarilhos na cidade, situação que a pandemia acentuou e agravou”,
disse Luciana Gethmann, lembrando que
a procura por Registro é maior pois a cidade oferece melhor estrutura e tem uma
população solidária.
Luciana falou sobre a utilização do antigo prédio da Associação Desportiva da
Polícia Militar, no Jardim das Palmeiras,
como abrigo de moradores em situação
de rua, que foi desativado em razão do
alto custo de manutenção e da reclamação
dos moradores do bairro. No local foram
atendidas 16 pessoas, das quais 14 saíram
da rua após a passagem pelo abrigo.
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A secretária informou que atualmente há
70 pessoas em situação de rua em Registro, a maioria dependente químico ou alcóolico. Informou também que está sendo
viabilizado convênio com uma ONG para
atender essa população, de forma a reduzir a permanência nas ruas.
Luciana e Heloísa contaram vários aspectos do trabalho que realizam, disseram
que há informações sobre carros de outras
cidades que deixam pessoas em Registro e
mostraram preocupação em como evitar
que permaneçam em Registro entre 30 e
40 presos da saidinha temporária no período natalino.
Ao final do encontro, a ACIAR decidiu
convidar, para uma próxima reunião, a
diretora da Diretoria Regional de Assistência Social (DRADS), Sonia Regina
Morato, para definir conjuntamente uma
estratégia que evite outros municípios de
trazerem para Registro seus moradores
em situação de rua, pois há fortes indícios
de que alguns municípios usam essa estratégia.
Também participaram da reunião os
diretores da ACIAR Jane Duquinha (representando o presidente Daniel Muniz
de Paulo), Alexsandro Silva Soares, Noemi Aparecida Lara Pereira e Manoel Chikaoka.

Um novo golpe chega à praça:
uma pessoa informa à vítima que
ela receberá um brinde e, ao chegar com a encomenda, o entregador revela que precisa tirar uma
foto por celular como comprovante de entrega. De posse da foto,
os dados da vítima são utilizados
para realização de financiamentos.

DICAS PARA NÃO
TER PREJUÍZO

• Não aceite o reconhecimento
fácil sem de fato confirmar a reputação da empresa;
• Ligue para um telefone oficial
da empresa, pois criminosos
podem utilizar empresas grandes
para passar mais confiança;
• Desconfie de brindes ou presentes suspeitos que sejam necessários reconhecimento facial;
• Questione a necessidade do
reconhecimento facial;
• Questione o motivo do envio
do brinde;
• Questione e pesquise até de
fato ter certeza;
• Não ponha em risco seus dados, por um brinde incerto;
• Na dúvida, não passe seu
endereço, tampouco aceite o reconhecimento facial.
Outubro 2021

SEGURANÇA
PÚBLICA

ACIAR reivindica ao prefeito ações
urgentes de Segurança Pública

Prefeito Nilton Hirota informou que governo do Estado custeará
o monitoramento da cidade

Reunião com Conseg e Polícias Civil e Militar

Representantes do Conseg e da polícia defendem câmeras de no comércio

Outubro 2021
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ENTREVISTA
EXCLUSIVA

Governo de São Paulo reduz
ICMS para bares e restaurantes

Governo tem expectativa de beneficiar
250 mil estabelecimentos
O governador de São Paulo, João Doria, anunciou a redução na alíquota do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS) para bares e restaurantes do estado de São Paulo, um dos setores
mais afetados pela pandemia de covid-19.
Com isso, o imposto será de 3,2%, voltando ao patamar do ano passado. Atualmente, esse imposto estava em 3,69%.
A expectativa do governo é que 250 mil
estabelecimentos sejam beneficiados com
a medida.
“A medida é resultado de muito diálogo
do governo com o setor. A redução para
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3,2% significa a redução de 13% do ICMS
para o estado, uma renúncia fiscal de mais
de R$ 100 milhões. Mas é uma medida
muito necessária para a retomada do setor, que é grande empregador e gerador
de renda”, disse o secretário de Fazenda
e Planejamento de São Paulo, Henrique
Meirelles.
Além da redução do ICMS, o governador anunciou também o programa de
investimentos Retoma SP, para os setores
mais afetados pela pandemia, e a criação
da linha de crédito Nome Limpo, que
deve oferecer R$ 100 milhões para empre-

sários que ficaram com o nome sujo por
causa da pandemia.
O Retoma SP pretende ofertar serviços
e programas para impulsionar a economia
das cidades paulistas. Com isso, trabalhadores, desempregados, estudantes e pequenos empreendedores que necessitam
de auxílio, neste momento de retomada,
poderão ter acesso a serviços oferecidos
pelo governo, tais como o Banco do Povo,
o Empreenda Rápido, o Bolsa do Povo e o
Mutirão do Emprego.
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ECONOMIA
CRIATIVA

Mostra Gastronômica do Sudeste
reúne parlamentares e lideranças pela
valorização dos produtos típicos
O objetivo é promover a internacionalização da economia criativa,
da gastronomia e do turismo

Carlos Alberto, porta voz
da região no Senado Federal
A Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional (CRE) do Senado Federal
recebeu, dia 30 de outubro, a Audiência
Pública e Mostra Gastronômica da região
Sudeste. O evento tem como objetivo promover a internacionalização da economia
criativa, da gastronomia e do turismo como
indutores do desenvolvimento regional,
sendo realizado pelo Sebrae, a Associação
Brasileira dos Sebrae Estaduais e a CRE.
Durante o encontro, parlamentares,
embaixadores, gestores públicos e demais
lideranças tiveram a oportunidade de
conhecer algumas comidas típicas regionais, além de debaterem sobre a importância da valorização da cultura brasileira
A presidente da CRE, senadora Kátia
Abreu, destacou que os trabalhos da Comissão estão focados em dar mais visibilidade internacional aos produtos regionais
brasileiros. Segundo ela, muitas pessoas
acreditam que exportar é só para as grandes empresas e, por isso, o projeto busca
fazer essa desmitificação. “Exportação
pode e deve ser feita por micro e pequenos negócios. É através desse processo
de internacionalização que podemos diminuir as desigualdades sociais e proOutubro 2021

Integrantes da comitiva do Vale do Ribeira
mover o desenvolvimento econômico de
todas as regiões do nosso país”, declarou.
De acordo com o chefe-geral da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), João Flávio Silva, é preciso fazer
um movimento de propagação da diversidade de insumos brasileiros. “O Brasil tem
uma biodiversidade alimentar riquíssima,
temos que buscar aproveitar isso. Essa alta
diversidade tem o poder de atrair turistas,
devemos buscar formas de despertar a visitação de locais que ainda não são tão visitados, mas são ricos em ativos naturais.
Dar visibilidade para as frutas, hortaliças,
ingredientes e combinações tipicamente
brasileiros é muito importante”, observou.
A comitiva do Vale do Ribeira foi representada por Carlos Alberto Pereira Junior
(Consultor da Fundação Getúlio Vargas),
Michele R. Santos (gerente regional do
SEBRAE Registro), chef Silvana Cristina
(Manjuba & Cia), Regiane Batista (gestora
regional de Economia Criativa e Inclusão
Produtiva do SEBRAE Vale do Ribeira)

e Karina Muniz (gestora estadual do SEBRAE).
(Fonte: SEBRAE)
“A honra de ser a voz do Vale, das nossas riquezas, da nossa história, cultura e
de todo o potencial de desenvolvimento
que a região nos proporciona, em uma
Audiência Pública no Senado Federal,
só confirma o quanto somos interessantes e o quanto o nosso “jeito” merece ser
preservado e valorizado!” . Carlos Alberto Pereira Junior, porta voz da região no Senado Federal.
“Encerro minha fala roubando o Dá
Gosto Ser do Ribeira, para Dá Gosto Ser
do Brasil!!!” - Senadora Kátia Abreu.
“E assim o Vale das Oportunidades
apresenta sua riqueza cultural, culinária tradicional e artesanal com reconhecimento e valorização. Sebrae no
fomento da economia criativa como
vetor de desenvolvimento econômico, representando o Estado de SP” - Michele
R. Santos.
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TRIBUTOS

Justiça excluiu ICMS da base de
cálculo do PIS/Cofins e empresas
podem ter o dinheiro de volta

Estados congelam ICMS sobre combustíveis por 90 dias
Os Estados aprovaram, por unanimidade, o congelamento do valor do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) cobrado nas vendas de combustíveis
por 90 dias para mitigar a alta dos preços ao
consumidor final, na bomba dos postos de
gasolina.
A decisão foi tomada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), colegiado que harmoniza as normas do ICMS,
tributo cobrado pelos Estados, e conta com
a presidência do Ministério da Economia.
Uma reunião extraordinária foi realizada no
período da manhã de sexta-feira, 29 de outubro. Segundo os representantes do Confaz, o objetivo é colaborar com a manutenção dos preços nos valores vigentes em 1º de
novembro de 2021 até 31 de janeiro de 2022.
Na prática, com a decisão o preço base de
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incidência das alíquotas do ICMS praticadas
pelos Estados fica congelado até o final de
janeiro, não importando o preço praticado
pela Petrobras. Na regra atual, a atualização
de preço médio é feita de 15 em 15 dias, alimentando a alta dos combustíveis.
A medida é uma tentativa dos Estados de
ganharem tempo para que o projeto aprovado na Câmara, alterando a forma de cobrança, não passe no Senado do jeito que foi
aprovado pelos deputados.
A maioria dos Estados estava inflexível ao
congelamento proposto pelos governos do
Maranhão e de Minas Gerais, mas o quadro
mudou com a pressão colocada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), que numa votação relâmpago em
meados de outubro passou como um trator
sobre os governadores e conseguiu aprovar

o projeto com votação de 392 votos a favor
e apenas 71 contrários. Não deu tempo nem
mesmo de os Estados fazerem uma mobilização.
Lira comprou a campanha do presidente
Jair Bolsonaro de colocar a culpa nos Estados pela alta dos preços. O projeto, porém, é
considerado inconstitucional pelos Estados
por interferir na sua autonomia de legislar
sobre o seu próprio tributo, além de ferir a
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que
exige medidas compensatórias para renúncias de receitas.
Os governos regionais consideram que a
aprovação do projeto foi uma resposta política e não econômica, que não resolverá o
problema dos preços elevados dos combustíveis. (Fonte: Diário do Comércio).
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PROGRAMA DE
ESTÁGIOS

A ACIAR é agente de
integração de estágios
O serviço de estágio da ACIAR é desenvolvido em parceria com o Instituto
de Talentos e é amparada pela lei federal 11.788/08, conhecida como Lei do
Estágio. Empresas interessadas em contratar um estagiário, podem procurar a
ACIAR.
O estágio é o maior instrumento de
inserção do jovem no mercado de trabalho e a ACIAR coloca sua estrutura à
disposição. Os estagiários, são estudantes maiores de 16 anos matriculados no
ensino médio e para quem esteja cursando um técnico ou superior.
VANTAGENS PARA EMPRESA
-Pessoas jurídicas e profissionais liberais podem contratar um estagiário;
- Não existem encargos sociais e trabalhistas nessa contração;
- Inserir o estudante no mercado de trabalho;
- Trazer para a empresa, uma nova visão para alguns processos, fazendo com
que tenha experiência de gestão de uma
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nova geração, mantendo o espirito de renovação;
- A empresa está recrutando e contribuindo com a formação profissional, podendo estar aperfeiçoando um futuro colaborador para sua própria empresa.

A ACIAR, realiza todos os procedimentos administrativos e legais para a contração de um estagiário.
Para maiores informações:
Tel.: (13) 3828-6800 / (13) 98818-8687
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PALESTRA SOBRE
COBRANÇA

ACIAR promove palestra sobre
formas eficazes de cobrança

Objetivo foi fornecer dicas para sucesso nas negociações de débitos
A empresária Celma Florindo Guimarães, da empresa Celebra, conduziu palestra em que mostrou os dez passos fundamentais para realização de ações efetivas
de cobranças para manter a estabilidade
da empresa. O evento foi realizado pela
ACIAR e teve como objetivo preparar as
empresas que participarão da campanha
“Acertando Suas Contas” para que realizem negociações de sucesso.
A gerente administrativa da ACIAR,
Valda Arruda, abriu a palestra saudando
os presentes e ressaltando a importância
da campanha que permite que credores e
devedores possam negociar frente à frente, em condições vantajosas tanto para a
empresa como para o cliente. Mara Valdoski, coordenadora do Serviço Central
de Proteção ao Crédito (SCPC), forneceu
informações sobre o serviço e ressaltou a
importância de os empresários incluírem
os débitos que estão parados, especialmente no final do ano, quando as pessoas
precisam ter o nome limpo para realizar
suas compras.
Roseli Calasans, do Serviço Central de
Cobrança (SCC), que é um mecanismo
de cobrança próprio da associação, destacou a importância de se manter taxas
diferenciadas no período da campanha
“Acertando Suas Contas” para estimular
os devedores.
Consultor do SCPC, Rafael Peres de
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Oliveira, abordou a importância de a empresa reforçar o marketing da campanha
como forma de atingir seus clientes. Ele
também ressaltou a necessidade de manter taxas especiais nas negociações.
A palestrante forneceu dicas de abordagem e atendimento aos devedores;
definiu o perfil ideal do funcionário res-

ponsável pela negociação e destacou a
importância de ouvir o cliente que quer
negociar para oferecer uma forma de negociação que atenda às expectativas dele e
da empresa. Empresários e colaboradores
das empresas que aderiram à Campanha,
participaram da palestra.
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