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Projetos de leis municipais 
polêmicos serão analisados
pela ACIAR e associados

Aprovada lei que acaba com
obrigatoriedade de A.R. para
comunicação aos inadimplentes

PROTESTO PACÍFICO REÚNE 
MAIS DE 1.500 AGRICULTORES
Eles querem que ações do Ministério Público tenham como base o  novo 
Código Florestal, que está em vigor e não é cumprido integralmente

Registro conquista título de
cidade turística e receberá
investimentos no setor
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NOVEMBRO
01 e 02 (4ª feira e 5ª feira) - 63º Tooro
Nagashi
02 (5ª feira) ‒ Finados / Feriado Nacional
(Comércio Fechado) 
06/11 à 08/12 - Período de inscrição para o
Concurso Vitrine de Natal 2017
14 (3ª feira) ‒ Happy Hour da ACIAR!!! Local: 
Rotary Club às 19h ‒ Reservas limitadas por 
empresa até 10/11 (6ª feira)
15 (4ª feira) - Proclamação da República/ 
Feriado Nacional (Comércio Fechado)
24 (6ª feira) ‒ Black Friday (Comércio Aberto 
até às 20h)
25 (sábado) - Baile da Cidade
30 (5ª- feira) ‒ Aniversário da Cidade / Acordo 
entre SINCOMERCIÁRIOS X ACIAR. (Troca pela 
2ª feira de Carnaval / Comércio Aberto)

DEZEMBRO
03 (domingo) - Padroeiro da cidade ‒ São 
Francisco Xavier / Feriado Municipal (Comércio 
Fechado)
08 (6ª feira) - Último dia para as inscrições para 
do Concurso Vitrine Natalina 2017
07 a 09 (5ª feira a sábado) - Comércio aberto 
até às 20h
10 (domingo) - Comércio aberto das 9h as 17h
11 a 16 (2ª feira a sábado) - Comércio aberto 
até às 20h
17 (domingo) - Comércio aberto das 09h às 17h
18 a 23 (2ª feira a sábado) - Comércio aberto 
até às 22h
19 e 20 (3ª feira e 4ª feira) - Período de Julga-
mento do concurso Vitrine de Natal 2017
22 (6ª feira) - Resultado do Concurso Vitrine de 
Natal 2017
24 (domingo) - Comércio aberto das 09h às 16h
25 (2ª feira) - Natal / Feriado Nacional (Comér-
cio Fechado)
26 (3ª feira) - Entrega dos cupons da Campanha 
Show de Prêmios de Natal 
28 (5ª feira) - Sorteio da Campanha Show de 
Prêmios de Natal na Praça dos Expedicionários a 
partir das 19h / Entrega do prêmio do concurso 
Vitrine de Natal 2017 

JANEIRO 2018
01 (2ª feira) ‒ Confraternização Universal / 
Comércio Fechado
11 (5ª feira) - Entrega dos Prêmios de Natal às 
19h na sede da ACIAR.
Período: 15/01 à 29/03 - Início das inscrições 
do Prêmio ACIAR de Fotografi a 2018

• Sujeito à alteração.

VANTAGENS
Confi ra as empresas que fazem parte do Clube de Descontos 22

PRÊMIO ACIAR DE FOTOGRAFIA 2017
Fotógrafos são homenageados
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EDITORIAL

Há muito tempo o Vale do Ribeira 
encontra-se no centro da discussão sobre 
preservar e produzir.

Sabemos que não há futuro para os 
seres vivos sem preservação do ambiente,  
mas sabemos, também, que o futuro estará 
comprometido se não houver alimentos.  
Assim, preservar e produzir são ações fun-
damentais para o planeta. O Movimento 
em Defesa do Vale do Ribeira nasceu justa-
mente com o objetivo de fazer cumprir leis 
em vigor que, ao mesmo tempo, ajudam a 
preservar e possibilitam produzir.

De modo geral, os agricultores que 
há séculos se instalaram no Vale do Ribeira 
contribuíram e tem contribuído diariamen-
te com a preservação do meio ambiente. 
Prova disso é o fato de  a região ter a maior 
área de Mata Atlântica preservada do país.

Não é agora, quando há consenso 
de que o futuro do planeta depende da 
preservação ambiental, que os produto-
res rurais vão mudar a rota histórica que 
traçaram.

É por compreender a luta dos agricul-
tores e a necessidade de preservação que 
a ACIAR apoia o Movimento em Defesa do 
Vale do Ribeira.

É urgente, pois, que as autoridades 
constituídas percebam o delicado momen-
to em que vivem os agricultores da região 
e se posicionem para evitar que o Vale do 
Ribeira, que começa a trilhar o caminho do 
desenvolvimento, sofra um retrocesso com 
consequências trágicas para a economia 
regional.

E por falar em desenvolvimento, 
Registro deu um grande passo no fi nal 
do mês de outubro quando a Assembleia 
Legislativa o incluiu entre os Municípios de 
Interesse Turístico do Estado de São Paulo. 
Essa conquista, que renderá ao município 
650 mil reais por ano para serem aplicados 
em infraestrutura turística, é resultado de 
um trabalho árduo do Conselho Municipal 
de Turismo (COMTUR), do qual a ACIAR se 
orgulha em fazer parte, e envolve uma série 
de outras organizações e pessoas, incluin-
do, claro, a Prefeitura Municipal de Registro, 
por intermédio da Secretaria de Cultura e 
Turismo.

Sempre atenta aos movimentos da 

Preservar e 
Produzir

sociedade organizada, a ACIAR está deba-
tendo com seus associados três projetos de 
leis que tramitam na Câmara Municipal de 
Registro. Um deles, de autoria do vereador 
Fábio Cardoso, inibe a propaganda de 
bebidas alcoólicas em bares, lanchonetes, 
restaurantes e similares visando preservar 
crianças e adolescentes. Embora justa a 
preocupação do vereador, do qual todos os 
cidadãos de bem compartilham, o projeto 
é inócuo até mesmo porque as crianças e 
adolescentes estão expostas à propaganda 
de bebidas alcoólicas em suas próprias 
casas, seja por intermédio da propagan-
da na tevê, seja pelo comportamento 
de seus próprios pais, afi nal, é comum a 
família tomar uma cerveja no churrasco de 
domingo.

O outro projeto, de autoria do verea-
dor Cristiano José de Oliveira, versa sobre 
o horário de funcionamento do comércio 
de Registro. É assunto controverso mas que 
precisa ser debatido. 

Um terceiro projeto, também de auto-
ria do Cristiano, permite o funcionamento 
das farmácias aos domingos e feriados e 
após às 22 horas.  Atualmente, farmácias 
funcionam aos domingos e feriados em 
sistema de rodízio e são obrigadas a fechar 
portas às 22 horas.

A diretoria da ACIAR entende que é 
preciso modernizar as leis, colocando-as no 
patamar da realidade, sem perder de vista 
os direitos conquistados pelos trabalhado-
res, por exemplo, e que estão previstas em 
legislação federal.  

Com o fortalecimento do comércio 
todos ganham: empreendedores podem 
aumentar o lucro e, consequentemente, 
abrir novos postos de trabalho. É esse 
movimento que faz a cidade crescer e se 
desenvolver.

Um forte abraço, do amigo

Renato Zacarias dos Santos
Presidente da ACIAR
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“O Brasil tem um dos juros mais altos do planeta. 

Estou disposto a ajudar e a devolver para a sociedade 

parte do que conquistei”. WIZARD MARTINS, fundador do 

Social Bank.

PAPO DE EMPREENDEDOR

É sempre um prazer compartilhar boas dicas aqui com vocês, e saber 
que são aproveitadas, seja na prática do dia a dia ou apenas como entre-
tenimento. Nesta edição trago como indicação o � lme “Fome de Poder”, 
que mostra a história de Ray Kroc, um vendedor em di� culdades que 
virou fundador do McDonald’s. 

Na década de 1950, Ray Kroc conheceu Mac e Dick McDonald, que 
estavam com uma operação no Sul da Califórnia, do que seria o primór-
dio de um fast-food de sucesso mundial. Ray � cou impressionado com 
o rápido sistema dos irmãos em fazer os lanches e viu nisso uma possível 
rede de franquias. Ray expandiu as lanchonetes McDonald’s através de 
franqueados, comprando a empresa dos irmãos e criando um império 
multimilionário. 

Esse é um � lme que facilmente dividirá opiniões entre empresários, 
mas uma coisa é certa:  a vontade e determinação do protagonista é algo 
acima da média, pois ele chegou ao ponto de ter sua casa hipotecada, an-
tes da grande virada. Independente do seu caráter, acredito que podemos 
tirar grandes lições desse � lme, sabendo dividir o que é certo e o que é er-
rado. Pensar grande exige alongar os limites das 
possibilidades. Permitir aceitar novos desa� os 
e criar capacidades para superar esses desa� os. 
Os irmãos McDonald inovaram e dominaram 
o e� ciente modelo de negócios de restaurantes 
e decidiram ter um único restaurante de classe, 
com qualidade, em vez de vários restaurantes 
medíocres. Em contrapartida, Ray Kroc pensou 
grande e com sua persistência,  inovou e domi-
nou a arte da expansão do negócio através do 
modelo de franquias. Filme disponível no Ne-
t� ix, indicado para toda a família. Agradeço a 
leitura e te aguardo no próximo papo. Publicitário e Empresário

Facebook.com/will.publicitario

WILLIAM 
RODRIGUES

Filme conta a trajetória do 
fundador do McDonald’s

“No Brasil, a preferência pela desigualdade pode 

ser vista na falta de progressividade � scal (ou seja, 

tributar mais quem é mais rico) na economia e 

na expansão tardia do [acesso à] educação”. MARC 

MORGAN, economista irlandês, autor de estudo s
obre o Brasil.

“Parte do sucesso é acreditar em sua própria capacidade e investir em ideias”. JOÃO DÓRIA, prefeito de 
São Paulo.

 “O trá� co é nocivo e funesto, mas a corrupção 

é o crime que mais mata no Brasil”. MARCINHO VP, 

presidiário, um dos chefes do Co
mando Vermelho, facção 

criminosa do Rio de Janeiro.
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“Antes, a gente tinha essa 
ideia do rouba, mas faz. 

Mas agora isso virou uma 
profusão de nomenclaturas. 

Tem gente que diz rouba, 
mas é amigo. Rouba, mas é 
de esquerda. Rouba, mas é 
de direita. Rouba, mas está 
fazendo as reformas. Isso 

não pode acontecer!”. MARINA 
SILVA, ex-senadora.
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ACIAR vai à Câmara e se posiciona 
contra projeto de lei que proíbe 
propaganda de bebidas em bares, 
restaurantes e lanchonetes

tins de Oliveira lembrou que há leis   federais 
sobre o assunto. “Quando a lei é abstrata, en-
tra em terreno arenoso. Ou a lei é clara  ou 
corremos o risco de criar algo com bastante 
insegurança para o comércio”, alertou.

Apresentando uma serie de dados esta-
tísticos, a vereadora Sandra Kennedy infor-
mou que crianças de 4 a 11 anos estão ex-
postas cinco horas diárias à programação de 
tevê, ressaltando que propagandas de vinho 
e cerveja podem ser veiculadas a qualquer 
hora do dia. Lembrou, ainda, que as crianças 
estão expostas à propaganda de alimentos 
não processados, também nocivos  à saúde.  
Embora considerando o assunto sério, ela 
manifestou dúvida quanto a e� cácia da lei 
no município e preocupação com relação ao 
impacto no comércio. 

Convidado a falar pelo presidente da 
Câmara, Marcelo Comeron, que ressaltou 
a importância do trabalho desenvolvido 
pela ACIAR, o presidente Renato Zacarias 
falou sobre as ações da entidade visando 
o desenvolvimento do comércio em Regis-
tro. Ao � nal de sua explanação, ele disse 
que a entidade pretende contribuir com o 
objetivo que, caso o projeto do vereador 

POLÊMICA

Com a preocupação que, se aprovado, 
o projeto de lei 016/2017, de autoria do 
vereador Fábio Cardoso, cause prejuízos a 
bares, restaurantes, lanchonetes e similares, 
colocando em risco negócios e empregos, 
o presidente da ACIAR, Renato Zacarias, 
participou da sessão da Câmara Municipal 
de Registro na segunda-feira, 9 de outubro, 
para mostrar o posicionamento da entidade.  
O PL tem como objetivo disciplinar a 
exposição de crianças e adolescentes à 
propaganda de bebidas alcoólicas.

Renato Zacarias, no entanto,  se 
surpreendeu, com as  alterações que o 
vereador Fábio Cardoso fez ao projeto 
original que, por interpretação, proibia 
até mesmo luminosos patrocinados por 
marcas de bebidas. “Vamos estudar a nova 
versão antes de nos manifestarmos sobre 
o assunto”, a� rmou ele, que considerou 
importante iniciativas para impedir o 
acesso de crianças e adolescentes a bebidas 
alcoólicas mas sem penalizar o comerciante.

Logo no começo da sessão,  o vereador 
Fábio Cardoso fez minuciosa explanação 
sobre o projeto, apresentando inclusive 
as alterações recentes. Ele citou números, 
informando que de acordo com a Sociedade 
Brasileira de Pediatria, o álcool é a principal 
causa de mortes de jovens no Brasil.

Todos os vereadores que usaram a tribu-
na consideraram importante o debate sobre o 
consumo de álcool por crianças e adolescen-
tes. Os vereadores Dra. Inês e Roberto Stuchi 
(Diabinho) sugeriram a realização de  audiên-
cia pública sobre o tema. Cristiano José Mar-

Renato Zacarias acredita 
que nenhum comerciante 
seja  a favor que crianças e 
adolescentes consumam 
bebidas alcoólicas

Fábio Cardoso seja aprovado, não cause 
impacto negativo ao comércio. “Somos 
totalmente contra o acesso de crianças e 
adolescentes a bebidas alcoólicas e creio 
que nenhum comerciante é a favor”, res-
saltou o presidente da ACIAR. “Vi que o 
senhor fez alterações signi� cativas no pro-
jeto e faremos um novo estudo para nos 
posicionarmos”, � nalizou.

PORNOGRAFIA ‒ Outro projeto de auto-
ria do vereador Fábio Cardoso, de número 
17/2017, que diz respeito à exposição de 
material erótico e pornográ� co, de conteú-
do impróprio a menores de 18 anos mere-
ceu uma manifestação sucinta da ACIAR. 
“Achamos esse projeto desnecessário por-
que � zemos pesquisa e veri� camos que as 
bancas de jornais não expõem pornogra� a 
e existem leis estaduais e federais sobre o as-
sunto”, a� rmou Renato Zacarias. 

O presidente da ACIAR foi à Câmara 
Municipal acompanhado dos diretores 
Marcelo Rodrigues e Mauro César Vieira 
de Araújo , da gerente administrativa Valda 
Arruda e da assessora jurídica Michele 
Ramponi.

Presidente da ACIAR 
também falou das 

ações da entidade em 
favor do comércio
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ACIAR ouve justifi cativas do vereador 
sobre projeto que altera horário de 
funcionamento do comércio

MAIS POLÊMICA

“Sou um liberal”, avisou o vereador 
Cristiano José Martins de Oliveira no 
início da reunião com a diretoria da 
ACIAR, esclarecendo que os dois pro-
jetos de leis de sua autoria, que alteram 
parágrafos do Código de Posturas do 
Município e, na prática, mudam o ho-
rário de funcionamento do comércio e 
das farmácias visam impedir que a lei 
limite o empreendedorismo. 

O PL 02/2017 libera o funciona-
mento de farmácias, atualmente limita-
do até às 22 horas nos dias úteis e em 
sistema de rodízio, com apenas duas 
em funcionamento, nos domingos e fe-
riados. “A prefeitura deve arrecadar tri-
butos e não restringir horários”, avaliou 

o vereador.
O projeto que tem causado mais 

polêmica, principalmente nas redes so-
ciais, é o de número 03/2017 que modi-
fica o artigo 24 do Código de Posturas, 
que estabelece abertura e fechamento 
dos estabelecimentos em Registro e 
se dará das 8h às 20h em dias úteis e 
das 8h às 22h em sábados, domingos e 
feriados nacionais, estaduais e munici-
pais. Em outro parágrafo, o projeto es-
pecifica 43 atividades que podem fun-
cionar 24 horas por dia, entre as quais, 
borracheiros, hotéis, motéis e distribui-
ção de gás, entre outras.

Cristiano Oliveira disse que, antes de 
escrever os dois projetos, fez pesquisas 
em outras cidades e veri� cou que Regis-
tro precisa modernizar sua legislação. 
“Esse projeto dá a possibilidade de cres-
cimento em todos os aspectos. Ele pode 
abrir mais, gira mais dinheiro no co-
mércio e vai criar mais empregos. O em-
presário vai respeitar as leis trabalhis-
tas”, observou o presidente da ACIAR, 
Renato Zacarias dos Santos. 

O projeto também prevê a interfe-
rência da prefeitura para que empresas 
funcionem fora do horário estabeleci-
do, desde que haja interesse público, 
e para restringir o funcionamento de 
empresas que causem algum tipo de 
incomodo ou cause risco à segurança 
pública que haja prorrogação definitiva 
ou temporária de horário de funciona-
mento de empresas mediante solicita-
ção da ACIAR. 

Cristiano Oliveira disse que o proje-
to está aberto ao debate e, por isso mes-
mo, ele encaminhou para análise da 
ACIAR, do Sincovvale e do Sindicato 
dos Comerciários. Após manifestações 
das entidades, ele ainda promoverá au-
diência pública para debater o tema, 
antes que o projeto receba pareceres 
das comissões e seja encaminhado ao 
plenário para votação.

Vereador Cristiano reuniu-se 
com diretores da ACIAR

Cristiano Oliveira 
também propõe 
mudança no horário 
de funcionamento de 
farmácias
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Protesto do Movimento em 
Defesa do Vale leva  mais de 1.500 
produtores rurais às ruas de Registro

secretário da Casa Civil do governo de São 
Paulo, para implantação do Programa de 
Recuperação Ambiental (PRA) e aplicação 
do novo Código Florestal,  os manifestan-
tes caminharam paci� camente da Praça 
Beira Rio até o ginásio “Mário Covas”, onde 
houve palestra do ex-presidente do Institu-
to Ambiental do Paraná, Vitor Burko.  Em 
sua palestra, ele defendeu a necessidade de 
compatibilizar meio ambiente e produção 
agrícola, a� rmando que as leis são feitas 
por pessoas que não conhecem o dia a dia 
do produtor rural.

Outra reivindicação dos agricultores 
é que o governo do Estado assine Termos 

AGRICULTURA

Para chamar a atenção da população ur-
bana e, principalmente, das autoridades 
constituídas sobre os problemas que os 
agricultores do Vale do Ribeira estão en-
frentando em função do não cumprimento 
do atual Código Florestal por parte do Gru-
po de Atuação Especial de Defesa do Meio 
Ambiente (GAEMA) e do Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo, o Movimento 
em Defesa do Vale promoveu manifestação 
em Registro na sexta-feira, 27 de outubro, 
levando às ruas mais de 1.500 produtores 
rurais que vieram de todos os municípios 
da região. O objetivo dos produtores rurais 
é compatibilizar as atividades tradicionais 
com a proteção dos recursos naturais. 

Com palavras de ordem lembrando 
que o alimento que chega à mesa dos mo-
radores das cidades vem do campo e ape-
lando pelo apoio de autoridades como o 
deputado federal Samuel Moreira, atual 

Principal reivindicação 
é que seja cumprido 
integralmente o 
Código Florestal 
aprovado em 2012

de Compromisso Ambiental  com os mo-
radores das áreas de Reservas de Desen-
volvimento Sustentável (RDSs), Reservas 
Extrativistas (RESEXs) e Áreas de Proteção 
Ambiental (APAs).

O movimento a� rma que o Ministério 
Público, por intermédio do GAEMA, está 
autuando com base no Código Florestal de 
1965, sendo que está em vigor  um novo có-
digo � orestal, aprovado em 2012. Durante 
a caminhada, os manifestantes também 
reclamaram pelo fato de as noti� cações do 
Ministério Público levadas  aos agriculto-
res por policiais ambientais, o que, segun-
do eles, é desvio de função.

www.aciar.com.br 9novembro 2017

Caminhada pacífi ca pelas ruas de 
Registro para chamar a atenção 
da população urbana para os 

problemas enfrentados no campo
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Federal Invest divulga vantagens 
exclusivas de seu cartão de crédito

Uma máquina de cartões de crédito e 
débito sem custo, que permite parcelar as 
vendas em até 12 vezes e garante ao empre-
sário o pagamento à vista, produto da Fe-
deral Invest, a maior rede de factoring do 
país, lançado nacionalmente há um ano, foi 
apresentado em café da manhã realizado na 
ACIAR na quarta-feira, 1º de novembro.

“Somos uma empresa de soluções � -
nanceiras”, disse  Ulysses Magalhães, logo 
ao início do encontro, que reuniu cerca 
de 50 empresários. “Antecipar recebíveis 
de cartões de crédito não é novidade. Mas 
oferecer a máquina a custo zero e efetu-
ar as operações com a segurança de uma 
factoring com 23 anos de experiência são 
diferenciais do produto da Federal Invest, 
a primeira empresa de fomento comercial a 
realizar esse serviço no país”, explicou Die-
go Roumillac. 

Modernas e de alto padrão, as máquinas 
têm tecnologia da Acqio, são previamente 
con� guradas para calcular o parcelamento 
e permitem que o empresário acompanhe 
on-line a movimentação de suas vendas, 
sem precisar guardar centenas de compro-
vantes em papel.

Quase ninguém mais carrega cédulas e 
talão de cheques na carteira, apenas cartões. 
Dispor de equipamento para transações via 
cartão, portanto, tornou-se requisito obri-
gatório para empresas de todos os portes. 
Além disso, quem compra quer prazo e 
quem vende quer receber à vista. “Vocês 

Produto permite 
ao pequeno e 
microempresário vender 
em até 12 vezes e 
receber à vista

EMPREENDEDORISMO

terão poder de barganha igual aos grandes 
lojistas, com a mesma taxa de juros”, obser-
vou Diego. Ele revelou que a máquina de 
cartões fechará o seu primeiro ano com 
mais de 60 milhões de reais em negócios 
gerados no país. 

Pequenas e microempresas são as prin-
cipais bene� ciadas pelo novo serviço da 
Federal Invest, pois ganham a oportuni-
dade de concorrer com as grandes redes, 
oferecendo aos consumidores as mesmas 
vantagens de parcelamento, sem necessida-
de de investir em aquisição ou aluguel da 
máquina de cartões e sem comprometer o 
capital de giro.

Lojistas, comerciantes, prestadores de 
serviços e outros empresários interessados 
em alavancar seus negócios com a nova 
máquina podem solicitar a máquina de 
cartões à agência Federal Invest mais pró-
xima. Os endereços podem ser obtidos no 
site: www.federalinvest.com.br/agencias-
-federal-invest.

O mercado de cartões de crédito e 
débito não para de crescer. Segundo 
a Associação Brasileira das Empresas 
de Cartões de Crédito e Serviços ‒ 
Abecs, as transações do segmento no 
país movimentaram no ano passado 
mais de 1 trilhão de reais, valor 10,5% 
maior que o verifi cado em 2014. Os 
cartões de crédito foram responsáveis 
por 62% desse montante.

Segundo Diego Romillac, diretor da Federal Invest, com esse cartão  pequenos 
empreendedores terão o mesmo poder de barganha das grandes redes
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Fecomércio vem a Registro 
para avaliar Sincovvale

O Sindicato do Comércio Varejista do 
Vale do Ribeira (Sincovvale) tem cami-
nhado a passos largos para consolidar sua 
representatividade na região. Dia 8 de no-
vembro, o vice-presidente e conselheiro ar-
bitral da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FECOMÉRCIO), Cícero Bueno Brandão 
Junior, esteve em Registro para realizar au-
ditoria no Sincovvale, conhecer estrutura e 
diretores e emitir parecer para � liação do 
Sincovvale à Federação. 

“Deixei muito claro que o Sindicato 
está começando agora, estamos engati-
nhando e tudo é muito novo para nós. 
Disse, também, que a Associação Comer-
cial apoia o Sindicato com toda a sua es-
trutura”, disse Renato Zacarias dos Santos, 
presidente do Sincovvale. “Eu acredito que 
o Dr. Cícero saiu com uma boa impressão 
do nosso trabalho”, comentou. A � liação é 
um passo importante para um Sindicato 

A fi liação do Sincovvale à 
Fecomércio é um processo 
com uma série de avaliações

FORTALECIMENTO SINDICAL

novo já que tem vasta experiência e uma 
estrutura grandiosa que � ca à disposição 
das entidades.

O vice-presidente e conselheiro arbi-
tral da Fecomércio, Cicero Bueno Bran-
dão Júnior, foi recebido em Registro pelos 
diretores João Del Bianco, Hélio Borges, 
Marcelo Rodrigues, Mauro César Araújo, 
Luciana do Nascimento e Benedito Gregó-
rio dos Santos. 

Negociação salarial ‒ Recentemente, a 
presidente do Sindicato dos Comerciários, 
Rosemeire Lara dos Santos Novaes, reuniu-
-se com o presidente da Sincovvale com o 
objetivo de iniciarem conversações visan-
do a convenção coletiva. “O diálogo entre 
representantes dos patrões e dos trabalha-
dores mostra o fortalecimento do comércio 
na nossa região”, observou Renato Zacarias 
após o encontro.

Consolidada como a mais importante as-
sociação comercial do Vale do Ribeira, pelo 
leque de serviços que presta e ações que rea-
liza, a ACIAR acaba de ser anunciada como a 
primeira sub-sede da Boa Vista –SCPC no Es-

ACIAR se torna entidade sede da 
Facesp/Boa Vista no Estado

tado de São Paulo. “Vamos prestar treinamen-
to e consultoria para o pessoal das associações 
menores, ajudando a fortalecer as pequenas 
associações comerciais do Vale e, de modo ge-
ral, o comércio na região”, explicou a gerente 

Renato Zacarias, do Sincovvale, e Cicero Bueno 
Brandão Jr, vice-presidente da Fecomércio

administrativa da ACIAR, Valda Arruda. “Ser 
sede da Facesp/Boa Vista é uma experiência 
nova para nós e a expectativa é que possamos 
realizar uma boa parceria com as associações 
comerciais da nossa região”, completou ela.

Representante da Fecomércio é recebido na ACIAR 
por diretores da Associação e do Sindicato

Renato Zacarias em reunião no Sincovvale com Rosemeire 
Lara, presidente do Sindicato dos Comerciários 
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ENCONTRO DE EMPRESÁRIOS E LOJISTAS

agosto / setembro  2017

 “Os próximos cinco anos terão 
mais mudanças que os últimos 
trinta anos”, diz palestrante

Durante mais de uma hora na quinta-
-feira, 28 de setembro, no tradicional  En-
contro de Empresários e Lojistas, o profes-
sor Luiz Almeida Marins Filho ministrou 

Brasil tem 400 milhões 
de hectares  de terras 
agricultáveis e oito trilhões 
de m3 de água renovável 
por ano

uma verdadeira aula em que apresentou 
um estudo geopolítico comprovando que, 
entre os países emergentes,  o Brasil reúne 
as condições ideais para ser o país do futuro 
– Tem instituições fortes e não tem intem-
péries, guerras ou intolerância religiosa. 
Cerca de 600 empresários assistiram aten-
tamente a  palestra, realizada no auditório 
da Igreja Adventista e que contou, também, 
com a presença de diretores da ACIAR. “Os 
próximos cinco anos vão mudar mais do 
que os últimos trinta anos”, previu Marins, 

logo no início da palestra intitulada “Como 
Ter Sucesso em Tempos de Crise?”.

Segundo o palestrante, os países do fu-
turo são Turquia, China, Índia, Indonésia e 
Brasil. Enquanto todos apresentam proble-
mas, seja por intolerância religiosa, como 
a Indonésia e Turquia, seja por excesso de 
idiomas e dialetos como a Índia, o Brasil só 
tem vantagens, incluindo o fato de ter 400 
milhões de hectares de terras agricultáveis 
e oito trilhões de m3 de água renovável por 
ano – o Sistema Aquifero da Amazônia é 

Lição do professor Marins para enfrentar a crise: 
não perder clientes, vender mais para os mesmos 

clientes e ter política rígida de compra

Mais de 600 pessoas 
acompanharam 
atentamente a palestra, que 
durou cerca de duas horas

Presidente da ACIAR, Renato Zacarias, na 
abertura do encontro: “A refl exão nos permite 
analisar o caminho que estamos seguindo, 
corrigir rotas e atingir mais facilmente o objetivo 
que traçamos no início da caminhada”.
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AÇÃO SOCIAL: ENTIDADES RECEBEM 
UMA TONELADA DE ALIMENTOS
Tradicionalmente o Encontro de Em-
presários e Lojistas incorpora uma ação 
de responsabilidade social e os ingressos 
são trocados por dois quilos de alimen-
tos não perecíveis. Este ano, logo após 
o evento uma tonelada de alimentos foi 
dividida entre quatro entidades - Apoio 
Menor Esperança (AME), Creche Nosso 
Ninho, Lar dos Velhinhos e Fraterno Au-
xílio Cristão (FAC).

“É árduo, penoso e o governo não re-
conhece o trabalho que vocês realizam. 
Nos sentimos felizes em dar uma parcela 
da nossa contribuição para o trabalho 
de vocês”, disse o presidente da ACIAR, 
Renato Zacarias dos Santos, ao entregar 
os alimentos. “Que Deus abençoe vo-
cês e dê forças para que continuem esse 
trabalho. Estamos sempre à disposição”, 
completou a gerente administrativa Val-
da Arruda.

Os alimentos foram recebidos por 

Neuza Brandão Nogueira, Ricardo Hiraí-
de e Nício Teixeira, respectivamente, pre-
sidentes da Creche Nosso Ninho, AME e 
Lar dos Velhinhos, e Rosa Alves de Lima e 

Silva, coordenadora do FAC. Todos agra-
deceram a ACIAR, revelando que os ali-
mentos são importantes para as entidades 
que representam.

Representantes das entidades sociais e 
o presidente da ACIAR, Renato Zacarias, 

durante a entrega de alimentos

um dos três maiores do mundo. “O Brasil 
está condenado a ser produtor de alimentos 
para o mundo”, observou o professor Ma-
rins, assegurando ainda que os investimen-
tos no Brasil superam a crise.

“O futuro do Brasil é muito mais que 
esse presente que estamos vivendo e que o 
passado”, garantiu o palestrante, convocan-

do os participantes do encontro a mudarem 
com o mundo. Segundo ele, são necessárias 
três medidas para enfrentar a crise: não 
perder clientes, vender mais para os clientes 
que já têm e manter política rígida de com-
pras. “Pequenos desperdícios fazem grande 
diferença no aprofundamento da crise in-
terna de sua empresa”, observou. 

A abertura da palestra foi feita pelo 
presidente da ACIAR, Renato Zacarias dos 
Santos. Entre os participantes do evento, es-
tavam Renato Soares e Laumar Janeta, res-
pectivamente prefeito e primeira-dama de 
Juquiá, e Maria Amélia Fantin, primeira-
-dama de Registro, representando o prefei-
to Gilson Fantin.

O Encontro de Empresários e Lojistas teve patrocínio do Colégio Adventista de 
Registro, Rede Graal (Buenos Aires, Ouro Verde e Petropen), Sicredi, Porto Seguro e 
Grupo Boticário. Os patrocinadores doaram vários brindes, que foram sorteados ao 
público ao fi nal do evento, que teve também apoio do videomaker  Kazumi. 
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Pouco antes do início da palestra do pro-
fessor Marins, no Encontro de Empresários 
e Lojistas de Registro, foram entregues qua-
dro com reproduções de suas imagens aos 
fotógrafos selecionados no Prêmio ACIAR 
de Fotogra� a 2017. 

Durante a breve solenidade, a gerente 
administrativa da ACIAR, Valda Arruda, 
lembrou que o Prêmio ACIAR de Fotogra� a 
tem como objetivo estimular a prática da fo-
togra� a, muito além das imagens guardadas 
em celulares,  e divulgar as belezas da nossa 
região. “Hoje a Associação tem um acervo 
com mais de cinco mil fotos, que mostram 
as mais diversi� cadas paisagens e cenas do 
Vale do Ribeira, região cuja beleza é prova 
inconteste da presença de Deus”, a� rmou ela.

O tema deste ano foi “Prazeres da Vida”. 
Ary Attab Filho foi o primeiro colocado 

com a foto “Futebol na praia” e ganhou 
também um notebook. Ary é autor de ou-
tra imagem destacada pelo júri, intitulada 
“A Primeira vez que vi o mar”. 

Os demais contemplados, que terão suas 
imagens no calendário do comércio 2018, 
são Jhonatas Francis Moreira (“Almoço Cai-
pira”), Valdair Muniz (“Briga de Galo”, “Con-
templar a Natureza” e “Momento Inesquecí-
vel”), Audrey Harumi Imasato (“O Prazer da 
Vida é Com Quem Você Está”), Andreia F. 
Davies Martins (“Passeio no Fuscão” e “Pes-
car”), Valéria M. P. Centola Attab (“Pôr do 
Sol ao bolero de Ravel”), Sumaia Matsuda 
(“Salto para a felicidade”) e Beatriz Lameu 
dos S. Martins (“Stand Up no canal”).

No início do próximo a ACIAR divul-
gará o tema do Prêmio ACIAR de Fotogra-
� a 2018.

Ary Attab Filho, primeiro 
colocado no concurso, recebe 
o notebook do presidente da 

ACIAR, Renato Zacarias

PRÊMIO ACIAR DE FOTOGRAFIA 2017

Fotógrafos são homenageados

Fotógrafos selecionados no 
Prêmio ACIAR de Fotografi a 
2017 e diretores da ACIAR
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VITÓRIA DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS

DEPUTADOS MUDAM LEI QUE OBRIGAVA CARTA 
COM AR PARA COMUNICAÇÃO AOS DEVEDORES

ALGUNS PONTOS DA NOVA LEI TRABALHISTA

O presidente da ACIAR, Renato Zaca-
rias dos  Santos, comemorou dia 21 de 
novembro a vitória das associações co-
merciais que há mais de um ano lutavam 
pela aprovação do projeto de lei 874/2016, 
que acaba com a obrigatoriedade de envio 

Entrou em vigor no sábado, 11 de novem-
bro, a nova lei trabalhista, que muda vários 
aspectos no relacionamento entre patrões 
e empregados. Mesmo em vigor, a nova lei 
ainda receberá ajustes por parte do governo, 
visando alterar pontos como o trabalho in-
salubre de gestantes, contratos intermitentes 
e � nanciamento dos sindicatos, entre outros.

CONHEÇA ALGUMAS MUDANÇAS:
Direitos garantidos: Não podem ser alte-
rados e nem negociados os direitos relativos 
ao pagamento do FGTS, o recebimento do 
salário-mínimo e 13º salário, seguro-de-
semprego, repouso semanal remunerado 
e as normas de saúde, higiene e segurança 
do trabalho previstas em lei ou em normas 
regulamentadoras do Ministério do Traba-
lho, além das regras sobre a aposentadoria, 
salário-família, licença-maternidade com a 
duração mínima de cento e vinte dias, licen-
ça-paternidade, entre outras.

Férias: Continua sendo de 30 dias anuais; 
entretanto, se houver acordo entre trabalha-
dores e empresários, pode ser dividida em 
até três vezes, desde que um dos períodos 
seja de 14 dias corridos e, os demais, cinco 
dias corridos.

de carta com Aviso de Recebimento (AR) 
a consumidores inadimplentes antes da 
inclusão de seus nomes no SCPC e demais 
cadastros. 

Na opinião do presidente da ACIAR, 
a chamada “lei do AR” impôs um grande 

Tempo de percurso no transporte e ho-
ras trabalhadas: Pela Reforma Trabalhista, 
o tempo gasto pelo trabalhador no percur-
so para se chegar ao local de trabalho ou no 
retorno para casa não poderá mais ser com-
putado como parte da jornada de trabalho, 
independentemente do meio de transporte 
usado, mesmo o local de trabalho sendo de 
difícil acesso.

Intervalo de almoço: O intervalo dentro 
da jornada de trabalho poderá ser negociado, 
desde que tenha pelo menos 30 minutos. Se o 
empregador não conceder intervalo mínimo 
para almoço ou for parcial, a indenização será 
de 50% do valor da hora normal de trabalho 
apenas sobre o tempo não concedido em vez 
de todo o tempo de intervalo devido.

Contribuição sindical: A contribuição sin-
dical não será mais obrigatória. Agora, o pa-
gamento será opcional.

Registro em Carteira de Trabalho: A 
nova regra prevê o aumento da multa por 
empregado não registrado pelo empresário 
para R$ 3 mil. Nos casos de microempresa e 
empresa de pequeno porte a multa será de R$ 
800 por funcionário.

retrocesso pois, além de inviabilizar o cré-
dito,  trazia insegurança ao consumidor. 
As associações comerciais defendiam que 
a noti� cação fosse por intermédio de carta 
simples, que é barata, rápida e e� ciente na 
comunicação. 

Ações na Justiça: A nova lei altera algumas 
regras para o ingresso de ação na Justiça do 
Trabalho. Por exemplo, limita valor a ser plei-
teado pelo trabalhador, estabelecendo teto 
para alguns pedidos de indenização. Ofensas 
graves cometidas por empregadores devem 
ser de, no máximo, 50 vezes o último salário 
contratual de quem foi ofendido. O trabalha-
dor também poderá ter que indenizar a em-
presa em caso de pedidos de má-fé ou nega-
dos pelo Judiciário.

Demissão consensual: Trabalhadores e 
empresas poderão optar pela demissão em 
comum acordo. Por esse novo mecanismo, 
a multa de 40% do FGTS será reduzida para 
20%, e o aviso prévio � cará restrito a 15 dias. 
Além disso, o trabalhador pode sacar somen-
te 80% do Fundo de Garantia, mas perde o 
direito de receber o seguro-desemprego.

Governo já prepara 
alterações na nova lei
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TURISMO EM REGISTRO

COMTUR e Secretaria de 
Cultura e Turismo iniciam 
implantação da “Rota do Chá” 

Registro não tem cavernas, como Eldo-
rado e Iporanga, nem praias paradisíacas 
como Cananéia, Iguape e Ilha Comprida. 
Tem, no entanto, uma história rica conso-
lidada em seu patrimônio histórico e cul-
tural, sobretudo, pela presença marcante 
dos imigrantes japoneses. É nesse aspecto 
que a cidade, por intermédio do Conselho 
Municipal de Turismo (COMTUR) come-
ça a desenvolver roteiros que contemplem a 
riqueza da paisagem rural e os patrimônios 
que resistem ao tempo e contam histórias 
que se entrelaçam com a vida da cidade.

O primeiro roteiro o� cial de turismo 
começou a se desenhar no dia 26 de setem-
bro, quando mais de trinta pessoas partici-

param de visita técnica aos patrimônios da 
Imigração Japonesa com o objetivo de co-
nhecer e propor sugestões para consolidar  
a “Rota do Chá”, primeiro roteiro turístico 
o� cial, a partir de estudos elaborados pelo 
COMTUR e Secretaria Municipal de Cul-
tura e Turismo.

O passeio começou no Cruzeiro da 
Seicho No Ie, na cabeceira da ponte da 
BR-116, passando pelo Parque Beira Rio, 
o Toori, Memorial da Imigração Japonesa, 
Centro Cultural KKKK (que abriga o Sesc 
Registro), Casa Watanabe, Casa Omuro, 
Casa Oshika, Hotel Registro e Igreja Matriz 
de São Francisco Xavier. 

Em seguida, os participantes foram ao 
bairro Ribeirão de Registro, onde conhe-
ceram o juncal da senhora Susu Okiyama 
e a casa tombada pelo IPHAN. A primeira 
parada foi no bairro Raposa, na Associação 
Cultural Nipo Brasileira. Na ocasião, o grupo 
experimentou o suco da fruta da Juçara, suco 
de maracujá e pudim de tapioca, preparados 
pela Associação de Senhoras do bairro.  

Roteiro experimental levou 
30 pessoas a participarem 
de visita técnica aos 
patrimônios da Imigração 
Japonesa

A caravana esteve, ainda, na fábrica de 
esteira do Sr. Shigueo Yamamoto e seu � lho 
André, onde os visitantes tiveram a oportu-
nidade de conhecer a � bra de junco sendo 
partida, secada e o processo de transforma-
ção em uma esteira de praia; na Casa Hoku-
gawa (Casa da Pedra ou Casa do Riacho), 
igreja Episcopal e Casa do Sr. Fukazawa, 
no bairro Manga Larga. O último ponto de 
parada foi na casa do Chá Obaatian, onde 
a comitiva foi recepcionada especialmente 
pela proprietária do chazal, Ume Shimada, 
com o tradicional chá preto.

Integrante do grupo, o presidente da 
ACIAR, Renato Zacarias, � cou impressio-
nado com tudo que viu. “Temos uma his-
tória valiosa. A ACIAR está à disposição 
para ajudar no projeto de Revitalização da 
Comunidade Rural”, a� rmou. 

 “O propósito é gerar emprego e renda 
de forma sustentável e associando o agroe-
coturismo. Inclusive pretendemos ampliar 
esse projeto com a Agência de Cooperação 
Internacional do Japão – JICA para forne-

Participantes farão uma análise técnica 
para orientar a implantação do roteiro
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Uma luta do Conselho Municipal de 
Turismo (COMTUR), da Prefeitura Mu-
nicipal de Registro e da ACIAR torna-se 
uma conquista: a Assembleia Legislativa 
aprovou no dia 26 de outubro projeto de lei 
que inclui Registro entre 31 Municípios de 
Interesse Turístico (MITs). A proposta é de 
autoria dos 94 deputados estaduais e cada 

REGISTRO É CLASSIFICADO COMO 
MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO

A formação do Conselho Municipal 
de Turismo foi uma das exigências 
para a conquista do título de 
Município de Interesse Turístico

cer suporte técnico aos produtores ligados 
a Rota do Chá”, disse Kunihiko Takahashi, 
presidente da Associação de Confraterni-
zação das Cidades Irmãs Registro/Nakat-
sugawa e integrante do Comitê Técnico de 
Projetos do Bunkyo.

PRÓXIMO PASSO - Com base nos conta-
tos da lista de presença dos participantes do 
roteiro, a Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo irá efetuar uma avaliação do rotei-

ro experimental realizado visando a forma-
tação do Roteiro Turístico “Rota do Chá” e 
em breve um projeto envolvendo a Rota do 
Chá será realizado em Registro.  

O Presidente do COMTUR, Rubens 
Shimizu, explicou a importância desse tra-
balho para a preservação das culturas pra-
ticadas nas propriedades rurais. “O Sistema 
Agro� orestal – SAF é uma tradição que 
contribuiu muito para que os produtores 
restaurassem � orestas e recuperassem áre-

as degradadas.”
“ Temos cultura, tradição, história, uma 

in� nidade de elementos que agregam um 
valor inestimável ao passado e ao futuro 
de Registro. Com o COMTUR diretamen-
te envolvido nesse projeto, buscamos en-
volver estudantes, entidades, professores, 
empresários e interessados que ajudarão a 
construir este roteiro”, destacou Carlos Al-
berto Pereira, secretário municipal de Cul-
tura e Turismo.

uma das cidades receberá anualmente 650 
mil para investimentos na infraestrutura 
turística. A utilização da verba deve fomen-
tar a ampliação e o fortalecimento das ativi-
dades econômicas da região. 

MITS 
Para que seja considerada de Interesse 

Turístico, a cidade deve ter atrativos turís-
ticos, atendimento médico emergencial, 
serviço de hospedagem e de alimentação, 
informações turísticas e abastecimento de 
água potável e esgoto. A proposta é que, 
além das 70 estâncias já existentes no Esta-
do, outros 140 municípios sejam incluídos 
na categoria. 

“É um passo muito importante para o 

nosso município, que passa a receber 

recursos � nanceiros para investir 

na infraestrutura para o turismo. 

Acreditamos que antes de investir 

esse dinheiro, o prefeito irá ouvir as 

indicações do COMTUR”. ‒ RENATO 

ZACARIAS DOS SANTOS, presiden
te da ACIAR.

“É um passo muito importante para o 

nosso município, que passa a receber “Trata-se de um importante reconhecimento das riquezas naturais, históricas e culturais do nosso município, que certamente contribuirá para fortalecer o setor”. ‒ Prefeito GILSON FANTIN.

cer suporte técnico aos produtores ligados 
a Rota do Chá”, disse Kunihiko Takahashi, 

ro experimental realizado visando a forma-
tação do Roteiro Turístico “Rota do Chá” e 

“Trata-se de um importante 
riquezas naturais, históricas 
município, que certamente contribuirá para fortalecer o setor”. 

“É importante que a população se 
aproprie dessa conquista e passe a 

enxergar toda a riqueza cultural que 
temos como possibilidade de gerar 

renda. O que parece tão comum para 
nós é o que nos difere e encanta o 

olhar dos turistas, precisamos ter essa 
percepção”. ‒ CARLOS ALBERTO PEREIRA, 

secretário municipal de Cultura.
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EVENTO DE NEGÓCIOS

ACIAR oferece Gerenciamento de 
Carteira para empresários da região
A ACIAR promoveu, dia 21 de setembro, o 
evento de negócios sobre o Gerenciamento 
de Carteira da Boa Vista SCPC. O encontro 
teve como objetivo levar para o conheci-
mento dos associados todos os detalhes des-
sa solução de monitoramento de empresas. 
Vinte empresários participaram do evento.

Durante o encontro, os empresários pu-
deram conhecer os benefícios do Gerencia-
mento de Carteira, que foram apresentados 
por Aluisio Costa Palmieri, gerente de con-
tas da Boa Vista SCPC. Os empresários que 
participaram do encontro vão experimentar 
gratuitamente a ferramenta por trinta dias 
para até dez CNPJs. 

O Gerenciamento de Carteira é uma pla-
taforma de monitoramento integrada que 

permite acompanhar alterações no compor-
tamento comercial da carteira de clientes ou 
fornecedores, antecipando as ações de rela-
cionamento e alavancando os resultados. A 
solução torna ágil a tomada de decisão pela 
uni� cação das informações da empresa e 
das restrições dos sócios.

Com o Gerenciamento de Carteira será 

possível atuar em todo o ciclo de negócio 
(prospecção, concessão, gestão e cobrança), 
monitorando informações cadastrais, restri-
tivas e de classi� cação de risco. 

Para mais informações sobre a solução 
Gerenciamento de Carteira basta entrar em 
contato com a ACIAR, pelo telefone (13) 
3828-6800 ou pelo e-mail scpc@aciar.com.br.

Aluisio Costa Palmieri, gerente de contas 
da Boa Vista SCPC, falou sobre o novo 
produto a empresários da região
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INVESTIMENTO

Posto Mel é o único da cidade a 
fornecer gasolina para veículos 
de alta performance
Embora os donos de veículos de alta per-
formance formem um público reduzido em 
Registro, eles precisam ser atendidos. Foi 
com base nessa premissa que o empresário 
João Del Bianco Neto, proprietário do Posto 
Mel, com bandeira Ipiranga, decidiu investir 
na compra de uma nova bomba e no treina-
mento de sua equipe para fornecer a gasoli-
na Octapro, destinada a veículos premiuns.

O diferencial da nova gasolina é a alta 
octanagem, como re� ete o próprio nome 
adotado (Octa, de octanagem, e Pro, de pro-
� ssional) de aproximadamente 96 de índice 
Anti Detonante (IAD) e RON (Research Oc-
tane Number) médio de 102, método de re-
ferência de octanagem na Europa. Para efei-
to de comparativo, o índice de octanagem da 
gasolina comum é de 86.

Desenvolvida especialmente para os veí-
culos mais potentes, geralmente esportivos e 
de luxo também é utilizada em barcos. 

A Octapro foi lançada nacionalmente no 
mês de setembro e na mesma época o Posto 
Mel passou a fornecê-la. “Registro cresceu. A 
gente está vendo uma porção de carros no-
vos, motos potentes e jet skis. Esses veículos 

modernos, de alta rotação, precisam de uma 
gasolina de alta octanagem”, explica Bianco.

OCTAPRO
A Octapro foi testada no Parque tecno-

lógico de Millbrook, na Inglaterra, referência 
mundial no segmento desde 1988. O objetivo 
é atender um público que tem um cuidado 

ainda mais especial com o automóvel e preza 
pela potência do motor e dirigibilidade. Além 
disso, a Octapro possui um pacote de última 
geração de aditivos detergentes e dispersan-
tes, incluindo a tecnologia Friction Modi� er, 
desenvolvido pela INNOSPEC, parceira da 
Ipiranga com experiência mundial.

Esse pacote de aditivos, além de entregar 
muito mais octanagem por litro, é capaz de 
trazer limpeza máxima do motor e econo-
mia de combustível. 

O uso da gasolina Octapro permite que 
o carro importado de alta potência, por 
exemplo, tenha uma performance similar 
às condições do seu país de origem. Isso sig-
ni� ca que o motor ganha ainda mais força, 
principalmente nas acelerações e retomadas 
de velocidade e garante maior segurança ao 
motorista nas ultrapassagens.

DIFERENCIAIS DA OCTAPRO
Contribui para o motor atingir sua 
máxima potência
Melhora a dirigibilidade do veículo
Diminui o consumo de combustível 
Reduz as emissões de gases nocivos 
ao meio ambiente

Aditivo 
detergente e 
dispersante

Limpa e mantém limpos sistemas de injeção 
direta e indireta, e válculas de admissão. Controla 
e reduz depósitos em câmara de combustão

Melhora a dirigibilidade

Melhora o desempenho

Reduz emissões ao meio ambiente

Reduz consumo de combustível

Reduz os custos de manutenção

Possibilita que o motor atinja sua 
máxima potência

Favorece a redução do consumo

Melhora a efi ciência energética do 
motor (evita perda de energia)

Aumenta a durabilidade do motor e 
reduz custos de mantenção

Melhora o desempenho

Reduz emissões ao meio ambiente

Reduz consumo de combustível

Protege contra ferrugem e corrosão

Aumenta a octanagem

Reduz atrito das peças móveis que entram em 
contato com o combustível

Reduz o desgaste do motor

Octane 
Booster

Friction 
Modifi er

VANTAGENS DA OCTAPRO
COMPONENTES AÇÃO BENEFÍCIOS

pela potência do motor e dirigibilidade. Além 
disso, a Octapro possui um pacote de última 
geração de aditivos detergentes e dispersan-
tes, incluindo a tecnologia Friction Modi� er, 
desenvolvido pela INNOSPEC, parceira da 
tes, incluindo a tecnologia Friction Modi� er, 

Ipiranga com experiência mundial.
Esse pacote de aditivos, além de entregar 

desenvolvido pela INNOSPEC, parceira da 
Ipiranga com experiência mundial.

Bianco, do Posto Mel: investimento para 
atender público que tem veículos que exigem 

um combustível de alta performance
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Novos associados
BEM-VINDOS

DELICIAS JAPONESAS TEMAKERIA
PROPRIETARIO: GILSON FREITAS DOS SANTOS
ENDEREÇO: AV. PREF. JONAS BANKS LEITE, Nº 456 ‒ LOJA 18 ‒ CENTRO
11900-000 ‒ REGISTRO ‒ SP
TELEFONE: (13) 9976 1406
CONTATO: GILSON

CLÁUDIA NAGANO ACADEMIA
PROPRIETARIO: CLAUDIA AKEMI NAGANO
ENDEREÇO: RUA MIGUEL ABY AZAR, Nº 378 ‒ CENTRO
11900-000 ‒ REGISTRO ‒ SP
TELEFONE: (13) 3822 2833
CONTATO: CLÁUDIA

BAR DO ALEMÃO
PROPRIETARIO: JÚNIOR MERCÚRIO
ENDEREÇO: RUA OCTAVIO PAULO 
PEREIRA, Nº 247 ‒ VILA PONCE
11900-000 ‒ REGISTRO ‒ SP
TELEFONE: (13) 99657 1730
CONTATO: JÚNIOR

RUBENS ROZENO STUDIO
PROPRIETARIO: RUBENS DE OLIVEIRA ROZENO
ENDEREÇO: RUA FLORIANOPOLIS ‒ Nº 102 ‒ VILA TUPY
11900-000 ‒ REGISTRO S- SP
TELEFONE: (13) 3821 5164 / (13) 98142 3213
CONTATO: RUBENS DE OLIVEIRA ROZENO

AIRY CONSERVAS
PROPRIETARIO: RONEY DA ROCHA TEREZA
ENDEREÇO: RUA FELIX ABY AZAR, Nº 170 ‒ 
CENTRO - 11900-000 ‒ REGISTRO ‒ SP
TELEFONE: (13) 99611 0689
CONTATO: RONEY DA ROCHA TEREZA
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DESPACHANTE REGIS
PROPRIETARIO: DAVID GOMES
ENDEREÇO: RUA TAMEKICHI TAKANO, Nº 739 ‒ CENTRO
11900-000 ‒ REGISTRO ‒ SP
TELEFONE: (13) 3821 2172
CONTATO: DAVID

NOELI JÓIAS E ACESSÓRIOS
PROPRIETARIO: NOELI PUPO DE FREITAS
ENDEREÇO: AV CLARA GIANOTTI DE SOUZA, Nº 101 ‒ LOJA 01 ‒ CENTRO
11900-000 ‒ REGISTRO ‒ SP
TELEFONE: (13) 3822 2975
CONTATO: NOELI

EASY ENGLISH
PROPRIETARIOS: RENATO ANTONIO DE AQUINO / LUCIMARA 
APARECIDA CAMPOS
ENDEREÇO: RUA SHITIRO MAEJI, Nº 540 ‒ SALA 103 ‒ CENTRO
11900-000 ‒ REGISTRO ‒ SP
TELEFONE: (13) 38227112
CONTATO: RENATO

FÁBRICA DE SONHOS
PROPRIETARIO: PAULO ROBERTO AUCELIO JUNIOR
ENDEREÇO: RUA PIO XI, Nº 78 ‒ CENTRO ‒ REGISTRO ‒ SP.
11900-000
TELEFONE: (13)  99654 1980
CONTATO: DANIELLI SAMPAIO

AUTO ESCOLA NOVA DALLAS ‒ CENTRO DE 
FORMAÇÃO DE CONDUTORES
PROPRIETARIO: JORGE CONSTANTINO DA SILVA
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 335 ‒ CENTRO
11900-000 ‒ REGISTRO ‒ SP
TELEFONE: (13) 3821 7319 / (13) 99732 1495
CONTATO: DANIEL / SALVADOR

AUTO VALE MULTIMARCAS
PROPRIETARIO: RODRIGO PEREIRA JEREMIAS
ENDEREÇO: RUA GERSONI NAPOLI, Nº 85 ‒ CENTRO
11900-000 ‒ REGISTRO S- SP
TELEFONE: (13) 3821 1517 / (13) 9970 56017
CONTATO: RODRIGO PEREIRA JEREMIAS
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Empresas associadas da ACIAR ainda podem fazer sua adesão ao Clube de Descontos criado pela Associação

. Aderindo ao Clube, o associado que comprar nos estabelecimentos credenciados ganham descontos 

ao apresentar o cartão. Os descontos são válidos para os proprietários e sócios, além de seus cônjuges e fun
cionários das empresas participantes do Clube de Descontos. Informações pelo telefone 3828-6800.

Descontos especiais nos planos 
regulamentados.  Tel. (13) 3828-6810 

‒ Roseli.

Descontos de 5% no valor de suas 
mercadorias e 10% no valor dos 
serviços. Tel.: (13) 3821-8080.

Descontos de 20% no valor em roupas às 
3ª, 5ª, 6ª e sábados, à vista ou nos cartões 
Visa e Mastercard. Tel.: (13) 3821-4372.

Descontos de 5 a 15% nas 
mensalidades dos cursos de 
graduação, graduação

tecnológica e pós-graduação 
(conforme tabela vigente). Tel. (13) 
3821-7147 ou 3821-2920.

Desconto de 5% na compra de 
óculos ou 20% na permuta de 
produtos. Tel. (13) 3821-2122.

O objetivo é disponibilizar ao empresário 
associado, linhas de crédito para capital 
de giro, antecipação de recebíveis e 
crédito pessoal para reforma de fachada 
e espaço interno. E também ampla linha 
de prestação de serviços com taxas e 
tarifas reduzidas. Tel.: (13) 3821-5530.

Descontos de 15% no valor das 
mensalidades para os cursos 

preparatórios. Rua Amapá, 348 ‒ 2º 
andar ‒ sala 06 ‒ Centro ‒ Registro/SP.  

Fone: (13) 3821-8007.

Descontos de 15% no valor das 

Seguro Saúde Nacional com 
atendimento diferenciado para 

associados. Tel. (13) 3828-6810 ‒ Roseli.

Descontos de 10% no valor de suas 
mercadorias e produtos, exceto no NYC 
Burguer, no cardápio do Sushi Do e no 

Recanto do Caminhoneiro.
Endereço: Rod. Regis Bittencourt, Km 
449 ‒ Registro ‒ SP. Tel: (13) 3821-3381.

Descontos de 6% no valor dos 
serviços prestados para elaboração de 
Programas de Medicina e Segurança 
do Trabalho. Fone: (13) 9707-5392.

Descontos de 5% (cinco por cento) nas 
compras à vista em dinheiro.

Av. Clara Gianotti de Souza, 863 ‒ Vila 
Nova Ribeira. Fone: (13) 3822-2263.

Descontos de 20 % ( vinte por cento) 
no valor de seus cursos (todos de nossa 
grade).  Rua João Batista Pocci Junior, 

288 - Tel: (13)  3822-6203.

 Desconto de 15% nas parcelas da 
implantação do sistema.
Telefone: (13) 3821-3694.

15% de desconto em todos os serviços. 
Tel.: (13) 3821-6654.

CLUBE DE DESCONTOSCLUBE DE DESCONTOS
CONFIRA AS EMPRESAS QUE ACEITAM

 O CARTÃO DO

Descontos de 50% no valor total dos cursos 
de informática, inglês, web design e gestão 
empresarial. Matriculando-se em dois 
cursos, o material didático é inteiramente 

GRÁTIS.  Fone (13) 3821-3089.

Descontos de 10% no valor dos Móveis 
Planejados. Av. Dr. Carlos Botelho, 418 
- Centro - Pariquera-Açu - SP. Tel: (13) 

3856 1232.

“Desconto de 40% em todos os 
cursos oferecidos e isenção da taxa de 
Matrícula”. Rua : Amapá, 348 ‒ Vl. Cabral 
‒ 2º A ‒Sl 06 - Fone: (13) 3821.2648

Descontos de 04 a 22% no valor 
do automóvel utilitário escolhido 
(conforme tabela vigente). Telefone: 

(13) 3828-9000

Desconto de 30% nas matrículas e 
mensalidades dos cursos de inglês 
e espanhol básico, intermediário e 
avançado.  Tel. (13) 3822-2122.

Desconto de 75% na anuidade.
www.foneja.com

Descontos de 10% no valor de seus 
produtos e serviços. Av. João Batista 
Pocci Jr, 305 ‒ Centro ‒ Registro/SP ‒ 

Fone: (13) 3821-7091.

Programa de estágio. Taxa Administrativa 
para Associados: R$ 78,80. Não associados: 
R$ 174,00. Tel: (13) 3828-6810 Roseli.

Desconto de 15% no valor de todos os 
serviços realizados na lavanderia. Tel. 

(13) 3821-7494.

Desconto de 5% no valor de todas as 
suas mercadorias. Tel. (13) 3821-4842.

Desconto de 10% no pagamento à 
vista nos seguintes produtos, óleos 
lubrifi cantes e fi ltros, e desconto de 
3% nos combustíveis somente no 

pagamento no cartão de débito ou em 
dinheiro. Tel: (13) 3821-3188.

Desconto de 10% no valor de todos os 
seus serviços. Tel. (13) 3821-4916.

Desconto de 20% na instalação e 
gratuidade na primeira mensalidade 
após a implantação do sistema.

Tel: (13) 3821-5426.

Descontos de 10% (dez por cento) no 
valor de suas mercadorias e produtos 
não promocionais, podendo ser 
efetuado pagamento com cartão de 
crédito ou débito. Fone: (13) 3822-5994.

Desconto de 8% no valor de seus 
serviços. Tel: (13) 3821-4952.

20% de descontos nos cursos e 
descontos especiais para empresas.
Rua Pres. Getulio Vargas, 530 ‒ Centro. 

Tel: (13) 3821-1229

Descontos de 15% no valor de suas 
mercadorias no pagamento à vista.
Av. Clara Gianotti De Souza, 101 
(Loja 09). Tel: (13) 3822-2972

Desconto de 50% (cinquenta por 
cento)  na matrícula e 15% (quinze por 

cento) na mensalidade.

Descontos de 20% na instalação da 
internet com fi bra óptica/ rádio.
Rua Amapa, 142 ‒ Vila Cabral.

Tel: (13) 3822-4445.

Descontos de 6% no valor de suas 
mercadorias no pagamento à vista. 
Av. Pref. Jonas Banks Leite, 629 ‒ Centro.

Tel: (13) 3822-1094.

Descontos de 50% na contratação 
do guia comercial no Portal Registro 
Diário. Tel: (13) 99759.7777.

Desconto de 10% no valor de suas  
mercadorias no pagamento à vista e 
5% no pagamento com cartão.
Rua Shitiro Maeji, 663 ‒ Centro.

Tel: (13) 3821-7063.

14% de descontos nos seus produtos 
no pagamento à vista. Rua Dr. 

Idelfonso Pinto Nogueira Filho, 95 ‒ 
Jardim Paulista. Tel: (13) 3821-3106

Descontos de 15% de descontos nos 
seus produtos no pagamento à vista. 
Av. Clara Gianotti de Souza, 174 ‒ 
Centro. Tel: (13) 3821- 2888.

Desconto de 10% no valor dos cursos.
www.aciar.com.br
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