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Daniel Muniz assume comando da 
ACIAR e Renato Zacarias é eleito 

presidente do Sincovvale

Em reunião na ABAVAR, 
Bolsonaro garante 
apoio à luta contra a 
importação de bananas 
do Equador

Conheça os ganhadores 
da campanha Show de 
Prêmios 

Prêmio ACIAR de 
Fotografia tem como 

tema paisagens e 
produções da zona rural 

no Vale do Ribeira

 Mais uma conquista: 
ACIAR torna-se Posto de 

Certificação Digital 
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A máquina de cartões que traz 
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FEVEREIRO
Período: 05/02 a 30/05 - Início para as Ade-
sões da Campanha Show de Prêmios 2018.

12 (2ª feira) - Acordo entre SINCOMER-
CIÁRIOS X ACIAR. Troca pelo feriado do dia 
30/11/2016 (aniversário da cidade / Comércio 
fechado)

13 (3ª feira) – Carnaval (Comércio fechado)

14 (4ª feira) – Cinzas (expediente normal e/
ou conforme acordo interno)

17 (sábado) - 48° Aniversário da ACIAR

19 (2ª feira) – Curso do APAS- Tema: Exce-
lência em atendimento em Supermercados 
- Vagas limitadas!!!  Gratuito

21 (4ª feira) – Palestra Insalubridade, 
E-social e Sustentabilidade das empresa – 
Local: Auditório da ACIAR às 09h – Gratuito- 
Vagas Limitadas!!!

MARÇO
08 (5ª feira) – Dia Internacional da Mulher 
(EXPEDIENTE NORMAL)

15 (5ª feira) – Dia Mundial do Consumidor 
(EXPEDIENTE NORMAL)

20 (3ª feira) – Curso do APAS- Tema: Como 
se preparar e atender as normas da legislação 
sanitária - Vagas limitadas!!!  Gratuito

29 (5ª feira) – Último dia para as inscrições 
do Prêmio ACIAR de Fotografia 2018

30 (6ª feira )- Paixão de Cristo - Sexta-feira 
Santa / Feriado (Comércio fechado)

31 (sábado) - Aleluia – Comércio Aberto 
até às 18h

• Sujeito à alteração.
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Empresas gastam 1.958 horas e R$ 60 bilhões por ano para vencer 
burocracia tributária 11

PAPO DE EMPREENDEDOR / FRASES 6
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PARTICIPAÇÃO  
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NOVO PRESIDENTE
Daniel quer mais proximidade com o associado e participação da 
ACIAR no Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico 
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EMPREENDEDOR
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- Bolsonaro apoia luta contra importação da banana do Equador
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COLABORADORA 
Ivana, 10 anos na ACIAR

VIDA SAUDÁVEL
Sesc Verão oferece atividades físicas e esportivas para todas as idades
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Fofuxos, Arte Prata e Marilza são vencedoras do prêmio “Decoração Natalina 2017”
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- Dirigente de Registro apresenta projeto Adoção Afetiva na ACIAR 17
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O que você espera de 2018?



www.aciar.com.br 5janeiro 2018

Rua José Antonio de Campos, 455 | Sobreloja 1
Centro | Registro | SP | Cep 11900.000
Tel.: (13) 3828.6800  |  SCPC: (13) 3828.6812
Fax: (13) 3828.6803  |  Cel.: (13) 98818-8687
E-mail: aciar@aciar.com.br
Site: www.aciar.com.br

Diretoria da ACIAR
BIÊNIO 2016 / 2018

PRESIDENTE
Renato Zacarias Santos (Tok Lar Baby)

1º VICE-PRESIDENTE
Hélio Borges Ribeiro (Rima)

2º VICE-PRESIDENTE
João Del Bianco Neto (Auto Posto Mel)

1º TESOUREIRO
Marcelo Rodrigues (Cotton)

2º TESOUREIRO
Mauro César Vieira de Araújo (Macvale)

1º SECRETÁRIO
Sueli Tiiomi Okamoto Odake (Tibiko’s)

2º SECRETÁRIO
Daniel Muniz de Paulo (Rabispel)

CONSELHO DELIBERATIVO
Alessandra Marcia Cornélio Borges (Marbor Store)
Almir Gonçalves Correa (Almir Materiais)
André Silva Cunha (Facillita)
Benedito Gregório dos Santos (Willirro Modas)
Ibrain Martins de Almeida (Docibra)
Josimara Cadilhac (Swagat)
Maria Helena Caminha Marques (NR Confecções)
Ricardo Cesar Bertelli Cabral (Porto de Areia / Piramide)
Roger Rodrigues Martins (Infovale)
Rogério Stephano Ramponi (Versátil)
Sandro Sakae Yamada (Contabilidade Yamada)
Valdeci de Jesus Leite (Vavel Veículos)
Willian Rodrigues de Sá (Illustrativa)

CONSELHO FISCAL
Presidente: Edgard Cesar Ronko (Rima Imobiliária)
1º Secretário: Edson Kenji Tsunoda (Ciclo Ribeira)
2º Secretário: Jane Campos Duquinha (Cred Já)
Suplente: Marina Kiyomi Seimaru Itabashi (Rotisserie 
Oriente)

Órgão de informação oficial da
Associação Comercial, Industrial e Agropecuária 
de Registro

CONSELHO EDITORIAL:
Valda Arruda
Sueli Correa

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO:
Márcio Lima

JORNALISTA RESPONSÁVEL:
Sueli Correa

TIRAGEM: 1.000 exemplares
PERIODICIDADE: bimestral
IMPRESSÃO: Gráfica Radial

PARA ANUNCIAR: (13) 3828.6800

EDITORIAL

Após três mandatos consecutivos, 
deixo a presidência da ACIAR com um 
sentimento de dever cumprido, embora 
consciente de que ainda há muito a 
realizar para a consolidação de Registro 
como centro comercial e prestador de 
serviços do Vale do Ribeira.

Nesses seis anos, trabalhamos diu-
turnamente para que a ACIAR se tornasse 
uma entidade capaz de contribuir para 
o desenvolvimento do município e da 
região.

Promovemos cursos, treinamentos, 
organizamos encontros de empresários, 
atuamos em questões relevantes para a 
sociedade, reivindicando  maior seguran-
ça ao tráfego na BR-116, apoiando even-
tos como o carnaval e a Parada Natalina 
que, sem dúvida, fortalecem o comércio 
de Registro.

Participamos ativamente da luta 
para que Registro se tornasse Município 
de Interesse Turístico, o que trará mais 
recursos para a cidade.

Atuamos fortemente contra a “Lei 
do AR”, que trazia insegurança ao crédito, 
e comemoramos a vitória no finalzinho 
do ano passado, quando o governador 
Geraldo Alckminn sancionou a nova lei, 
que favorece as relações comerciais.

Nossas ações foram destacadas 
nos congressos da FACESP e, em cinco 
anos consecutivos ficamos entre as três 
melhores associações do Estado de São 
Paulo em nossa categoria.

É certo, porém, que ninguém faz 
nada sozinho.

Todo o trabalho e todas as conquis-
tas só foram possíveis porque contamos 
com uma diretoria atuante, participativa 
e que nos apoiou totalmente. Só temos a 
agradecer aos nossos diretores.

Também agradecemos, do fundo 
do coração,  a dedicação impar dos cola-
boradores da ACIAR.

Agradecer a nossa família que 
sempre nos dá o suporte necessário para 
seguirmos em frente.

E, principalmente, agradecer a Deus. 
Sem  Ele nada somos, nada conquista-
mos.

Deixo a presidência, mas continuo 
na diretoria da ACIAR na condição de sol-
dado, sob a presidência do nosso amigo 
Daniel Muniz de Paulo. Desejamos a ele 
muito sucesso e estamos ao seu lado, 
para apoiar as ações que continuem 
elevando à ACIAR no contexto da nossa 
cidade, região e Estado.

Assumo um novo desafio, que é a 
presidência do Sindicato do Comércio 
Varejista do Vale do Ribeira (Sincovvale), 
ciente da responsabilidade que tenho 
em construir um sindicato forte e repre-
sentativo.

Estamos esperançosos nesse ano 
que se inicia. Esperamos que 2018 seja 
um ano de muita paz, saúde e prosperi-
dade  e que possamos caminhar juntos, 
cada vez mais contribuindo para o en-
grandecimento das nossas entidades, do 
nosso município e da nossa região.

Um forte abraço do amigo,

Renato Zacarias dos Santos
Presidente da ACIAR
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Frases DO MÊS

“Nossa profissão está 
mudando, o mundo está 

mudando e outras formas 
de comunicação surgem a 
todo instante, chamando 

para novos desafios”.  
CARLA VILHENA, jornalista.

PAPO DE EMPREENDEDOR

Futebol é o assunto do momento por conta da Copa do Mundo 
que se aproxima, e que estará muito em alta na mídia on-line e off-
-line já nas próximas semanas, por conta desse evento, que é consi-
derado o maior do mundo no segmento esportivo. 

Mas afinal, o que podemos aprender com o futebol no campo dos 
negócios? Muitas coisas! Quem acompanha o esporte, certamente 
acompanhou o Campeonato Brasileiro de 2017, que apesar do grande 
investimento da Sociedade Esportiva Palmeiras (2º colocado), viu o 
Corinthians levar o título, apesar do ano enxuto e de poucos recursos 
e de um técnico interino efetivado com sucesso, o que significa, um 
profissional aproveitado internamente pela diretoria. Isso é o retrato 
do nosso dia-a-dia, nem sempre grandes investimentos  resolve e se 
obtêm resultados. Para nossas empresas “ganharem títulos”,  ou me-
lhor,  atingirem lucros almejados, é preciso traçar planos e metas, ob-
jetivos em comum, não pensar em construir um grupo, mas sim um 
time, pois um grupo é um composto de pessoas fazendo as mesmas 
coisas com objetivos diferentes, e um time é integrado por pessoas 
exercendo funções diferentes, mas com objetivos em comum.

 E para se obter um time com grande desempenho, é preciso es-
colher um bom técnico/treinador. Outro ponto bastante importante 
são os reservas. Sabemos que time nenhum se limita a 11 jogadores, 
caso algum se machuque, receba cartão vermelho ou por qualquer 
outro motivo não possa jogar, é importante ter reservas à altura para 
manter o bom nível do time. Em nosso gerenciamento de equipe 
deve ser pensado da mesma maneira. Se um funcionário precisar 
se afastar será que temos integrantes preparados para manter o alto 
desempenho dentro da empresa? Pois é, caro amigo empreendedor, 
podemos tirar essas e muitas outras lições desse esporte difundido 
e amado pelo mundo inteiro. Não precisamos de enormes investi-
mentos, quando damos atenção aos jovens 
talentos, quando sabemos administrar enxu-
gando investimentos que se adequam melhor 
à saúde financeira de nossos empreendimen-
tos, sem esquecer o marketing, que é de total 
vitalidade para os negócios. 

Agradeço a leitura e vamos juntos ao He-
xacampeonato da nossa seleção, fazendo com 
que o Brasil mantenha essa característica e 
referência nesse esporte, que faz o país movi-
mentar bilhões por ano, injetando e investin-
do em nossa economia nacional. 

Até o próximo Papo de Empreendedor. Publicitário e Empresário
Facebook.com/will.publicitario

WILLIAM 
RODRIGUES

“Quem sonega tem medo, tem que corromper, vive 

na mão de chantagistas, é vítima constante de fraudes 

internas (e nem pode denunciar), não tem controles 

mais apurados e ainda divulga demonstrações 

financeiras fajutas.  Gasta muito mais do que se 

pagasse corretamente os tributos”. GILBERTO LUIZ DO 

AMARAL, advogado, contador, especialista em informações fiscais 

e tributárias públicas e abertas.

“A vida bem vivida tem que ter todo e qualquer tipo de componente, incluindo até uma pitada de vulgaridade”. WASHINGTON OLIVETTO, publicitário.

6 janeiro  2018

“Se eu puder de alguma forma colaborar, fazer a minha parte, não ser só do time que fica rodando taça de vinho e falando mal, se eu puder de alguma forma colaborar como empresário, estou nessa trajetória aqui. Se eu puder colaborar”.  ALEXANDRE COSTA, fundador e presidente da Cacau Show.



www.aciar.com.br 7janeiro 2018

Daniel quer mais proximidade 
com o associado e participação da 
ACIAR no Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 

NOVO PRESIDENTE

Após seis anos na diretoria da ACIAR, 
Daniel Muniz de Paulo, proprietário das 
papelarias Rabispel, chegou á presidência 
da entidade, eleito por aclamação em as-
sembleia realizada dia 5 de dezembro do 
ano passado. Administrador por forma-
ção acadêmica, Daniel pretende atuar em 
duas vertentes: internamente, buscando o 
fortalecimento da ACIAR e, externamente, 
utilizando a força e o prestígio da Associa-
ção visando contribuir com o desenvol-
vimento de Registro. Daniel sente falta 
de maior participação do associado nos 
eventos, cursos e treinamentos promo-
vidos pela ACIAR e quer conscientizar os 
empreendedores sobre a necessidade de 
gestão do conhecimento. “ Às vezes, por 
desconhecimento, o empresário arrisca er-
rado”, observa ele, que pretende ter um ca-
nal direto de comunicação com os empre-
sários para que estejam com a Associação. 
Atrair consumidores da região e também 
aqueles que transitam pela BR-116 entre o 
Sul e o Sudeste do país também mobilizam 
a atenção do novo presidente da ACIAR. 
Ele pretende intensificar a realização de 
cursos, em parceria com SEBRAE e SE-
NAC, para realização de treinamentos para 
empresários e colaboradores, focando no 
turismo como instrumento de geração de 
emprego e renda. “Registro tem um futu-
ro promissor no segmento turístico e pre-
cisamos aproveitar  o fluxo de turistas que 
passam pela BR 116 para serem atraídos 
para conhecerem e  consumirem na nos-
sa cidade. É lógico que isso não depen-

Um dos focos da nova 
gestão é fortalecer Registro 
como cidade turística 
e, assim, atrair novos 
consumidores

de somente da ACIAR, mas de uma ação 
conjunta de diversos setores da sociedade, 
tendo como objetivo o fortalecimento de 
Registro como cidade turística”. Ele se res-
sente da falta de um outdoor na rodovia 
convidando os turistas a conhecerem a ci-

Bancário, administrador e 
militante empresarial

Bancário, administrador e militante 
empresarial nascido em Jacupiranga, Daniel 
morou em Registro quando criança e algumas 
cidades do Vale do Ribeira, foi para Caraguatatuba, 
no Litoral Norte de São Paulo, onde ficou até 
os 18 anos, retornando para a região, residindo 

em Pariquera-Açu. Logo, entrou no antigo 
Banespa (atual Santander), onde fez carreira e 
chegou a gerente Geral. Em 2001, entrou no 
Programa de Demissão Voluntária do banco 
e estabeleceu-se em Registro, época em que 

pensou montar o próprio negocio. Procurou 
a ACIAR  e o SEBRAE, onde obteve orientações 
sobre o ramo de atividade pretendido. Elaborou 
um  plano de trabalho e iniciou suas atividades 
em sua primeira loja no prédio do antigo RBBC, 
como Papelaria Risk e Rabisk, sendo que  após 
três meses, sugerido por um amigo, adquiriu uma 
das lojas da  Casa Omuro da Avenida Jonas Banks 
Leite, ficando assim com duas lojas em Registro. 
Em  2014 mudou o nome fantasia para Rabispel 
Papelaria e em novembro de 2017 inaugurou 
uma nova filial em Cajati. (atualmente conta com 
três lojas). Em 2003 associou-se à ACIAR e passou 
a participar de eventos da entidade. Há seis anos 
foi convidado por Renato Zacarias para integrar 
sua diretoria. “Pretendo dar continuidade ao 
trabalho que vem sendo desenvolvido. Não vou 
interromper nada pois está sendo bem gerido”, 
assegura o novo presidente, que agradece o 
apoio e confiança da equipe de colaboradores 
e da diretoria. “Espero fazer uma boa gestão e 
elevar o nome da ACIAR, entidade que já tem 
quase 50 anos. É um grande desafio e uma grande 
responsabilidade”, conclui.

Daniel 
quer maior 

participação 
do associado 

nos eventos da 
ACIAR

dade. “Sou favorável que a gente tenha um 
Conselho Municipal de desenvolvimento 
Econômico com participação da ACIAR”, 
afirma. Outra ideia é intensificar a realiza-
ção de eventos que atraiam consumidores 
da região para Registro
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RENATO ZACARIAS DOS SANTOS

Após seis anos à frente da ACIAR, 
um novo desafio

EX-PRESIDENTE

Em 2001, antes mesmo de abrir as por-
tas da Tok Lar Baby, sua loja de roupas in-
fantis, Renato Zacarias dos Santos filiou-se 
à ACIAR, demonstrando sua vocação para 
o associativismo. Integrou o projeto Em-
preender, núcleo Vestir e Calçar, e logo foi 
convidado a integrar a diretoria da ACIAR. 
Tornou-se presidente em 2012 e cumpriu 
três mandatos consecutivos.

Logo no início do primeiro mandato, 
ele se deparou com um problemão: o con-
vênio com a Unimed, uma das principais 
receitas da ACIAR, corria o risco de não ser 
renovado. Após muita luta, a parceria com 
a Unimed está em pleno vigor, benefician-
do a entidade e associados.

A transferência do SCPC da Federa-
ção das Associações Comerciais do Es-
tado de São Paulo (FACESP) para a Boa 
Vista implicou em mudanças e causou 
receio. “Nós persistimos, fomos enten-
dendo e se adaptando ao novo sistema”, 
relembra Renato. O resultado é que a 
ACIAR , nos últimos cinco anos, vem 
destacando-se entre as três melhores as-
sociações do mesmo porte no Estado nos 
congressos anuais da Federação.

“Tivemos momentos bastante difíceis, 
por conta da Lei do AR”, comenta Renato. 
Mais uma vez, a união das associações e 
o poder da FACESP foram fundamentais 
para garantir a revogação da lei que trazia  
insegurança às relações comerciais.

Internamente, a ACIAR passou a bus-
car maior participação dos associados e, 
segundo Renato, a criação da assessoria 
de imprensa na estrutura da entidade, foi 
de extrema importância para manter um 
canal permanente com o empresariado. “A 
comunicação tornou-se  mais fácil”, avalia.

No âmbito regional, a ACIAR travou 

várias lutas.  Junto com as demais associa-
ções do Vale do Ribeira e Litoral Sul, escre-
veu a carta de desenvolvimento regional, 
reivindicando infraestrutura rodoviária e 
aeroviária para a região e a abertura dos 
parques estaduais de forma sustentável. 
Também reivindicou segurança na BR-116 
para conter os arrastões que causavam inse-
gurança nas serras do Azeite e do Cafezal e, 
mais recentemente, passou a integrar o Mo-
vimento em  Defesa do Vale do Ribeira, que 
debate e busca soluções para os problemas 
que o produtor rural enfrenta.

Apoio à retomada do carnaval em Regis-
tro e à Parada Natalina, atraindo visitantes e 
movimento para o comércio, além de parti-
cipação no Conselho  Municipal de Turismo, 
que recentemente conseguiu elevar Registro 
à categoria de MIT – Município de Interesse 
Turístico – também estão no rol de ações de-
senvolvidas ao longo desses seis anos.

É claro que há muito mais realizações 
mas o saldo que fica é o de uma entidade 
cada vez mais forte e participativa na vida 
regional. “É como se eu tivesse feito uma 
faculdade”, compara Renato. 

Agora, na condição de vice-presidente, 
Renato seguirá apoiando as ações da enti-
dade. “Daniel, presidente eleito, é uma pes-
soa altamente capacitada e a ACIAR estará 
e boas mãos e continuará crescendo”, elo-

Renato reassume a 
presidência do Sincovvale 
com a missão de fortalecer o 
varejo no Vale do Ribeira 

gia Renato. “Saio com a sensação de dever 
cumprido por ter estado à frente de uma 
entidade que traz benefícios para o comér-
cio e à sociedade de forma geral”, resume.

 
SINCOVVALE  - Reeleito presidente do 
Sindicato do Comércio Varejista do Vale do 
Ribeira (Sincovvale), Renato Zacarias está 
começando a entender o funcionamento 
interno e as ações sindicais, bem diferentes 
da associação. Fundado há seis anos, so-
mente no ano passado o Sincovvale obteve 
registro junto ao Ministério do Trabalho, 
uma espécie de alvará de funcionamento.

No ano passado, de forma inédita na re-
gião, o Sincovvale começou as negociações 
do acordo coletivo, obedecendo  desejo ex-
presso pelos empresários em assembleia, e 
iniciou 2018 filiado à Fecomércio (Federa-
ção do Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado de São Paulo), entidade que 
tem sob seu comando o SESC e SENAC. 

Montar uma carteira de associados e 
estruturar o sindicato estão entre os planos 
deste ano. “Com a nova lei trabalhista, o 
Sindicato passa a ter mais força nos acordos 
coletivos e, agora, o varejo, como categoria,  
ganha força e representatividade”, revela 
Renato. “Seremos parceiros da ACIAR, im-
plementando ações que competem exclusi-
vamente ao sindicato”, conclui.

“É como se eu tivesse feito uma 
faculdade”, diz Renato, sobre o 
conhecimento que adquiriu na ACIAR
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Cirurgião dentista, ativista 
social e coaching

EMPREENDEDOR

Tysuo significa força em japonês e é o 
nome de uma empresa de cursos, treina-
mentos e consultoria empresarial do cirur-
gião dentista Antonio Carlos Misawa. “Para 
conhecer a empresa, eu preciso contar um 
pouco da minha trajetória”, explica Misa-
wa relembrando a trajetória humilde do 
menino que começou a trabalhar aos 11 
anos e sonhava ser dentista, contrariando 
o pai, descendente de orientais, que queria 
que ele seguisse seus passos na profissão de 
vendedor.

Paulistano de Moema, quando o bairro 
ainda não pertencia à área nobre da capi-
tal, Misawa seguiu seu sonho e incluiu-se 
na primeira turma do FIES, financiamento 
governamental para cursos superiores. Ia 
de ônibus para a faculdade, estudou com li-
vros emprestados e, embora tenha se desta-
cado em sua turma, só conseguiu participar 
da formatura na plateia, com um convite 
que ganhou de um colega.  As dificuldades 
fizeram com que Misawa prometesse a si 
mesmo tornar-se o melhor dentista que ele 
pudesse ser e contribuísse, com a sua pro-
fissão, para melhorar a vida das pessoas. 

Formado, Misawa foi aprovado em 
concurso do Exército e foi aprovado em 11º 
lugar ao disputar trinta vagas com três mil 
concorrentes. Tornou-se 1º tenente dentis-
ta  e diretor de saúde do comando militar 
do Sudeste, que abrangia cinco quartéis. 
Montou consultório na Avenida Paulista e 
foi um dos fundadores da Guarda Metro-
politana de São Paulo.

A carreira ascendente foi interrompida 
quando sua esposa, agora ex, foi assaltada 
e decidiu voltar para Iguape, onde vivia sua 
família e Misawa já realizava um trabalho 
social por intermédio da ONG Viva Vale.  
Prestava assistência odontológica e, com aju-
da de colegas, também promovia assistência 

oftalmológica, doava óculos e cestas básicas.
Observou a falta de capacitação dos jo-

vens para o mercado de trabalho e criou a 
empresa PET Cursos, que chegou a atender 
2.200 jovens no Vale do Ribeira. Depois, 
vendeu a marca, tornando-se diretor nacio-
nal de Treinamento e Marketing da escola 
que chegou a ter 240 unidades no país. 

Transferiu consultório para Iguape, tor-
nou-se presidente do Rotary, onde realizou 
mutirões de saúde. Atualmente, Misawa é 
governador do Rotary, Distrito 4610 (Vale 
do Ribeira.

Em Iguape, Misawa envolveu-se em po-
lítica partidária, coordenando campanhas a 
prefeito e, em 2008, disputou a prefeitura. 
Foi presidente do Partido Verde e respon-
sável pela subcoordenadoria regional do 
partido.  Desiludiu-se com a política parti-
dária e passou a focar nas atividades profis-
sionais, nas palestras e ações sociais. 

Com formação em Administração e 
Coaching (um instrutor ajuda seu cliente a 

Ele ministra palestra 
motivacionais 
gratuitas em empresa 
e fornece consultoria 
na empresa Tysuo

evoluir em alguma área da vida) e essa tra-
jetória singular, Misawa criou a Tysuo, em 
sociedade com Kleber Lemos. Montou o 
primeiro curso de formação de vendedores 
na região.  Além de cursos, treinamentos e 
consultoria empresarial, ele tem ministrado 
palestras motivacionais gratuitas, ajudando 
a promover o desenvolvimento de inúme-
ras empresas na região. 

Mizawa começou a 
trabalhar aos 11 anos 
de idade  sonhava ser 
cirurgião dentista



10 janeiro  2018 www.aciar.com.br

Bolsonaro apoia luta contra 
importação da banana do Equador
O deputado federal Jair Bolsonaro este-
ve na Associação dos Bananicultores (ABA-
VAR)  na segunda-feira, 15 de janeiro, para 
se posicionar contrário à importação da 
banana do Equador. O presidente eleito da 
ACIAR, Daniel Muniz de Paulo, participou 
do encontro representando a entidade, que 
apoia a luta dos bananicultores.

Em ofício da ACIAR, entregue ao parla-
mentar, a ACIAR destacou os sérios prejuízos 
que podem resultar na liberação da impor-
tação das bananas com relação a empregos e 
à economia do Brasil.  “Não podemos ainda 
esquecer que a banana oriunda do Equador 
trará problemas sérios relacionados a ques-
tões fitopatológicas, que estão inerentes à 
importação. No Brasil, aplica-se oito vezes o 
fungicida em um cacho de banana enquan-
to que no Equador utiliza-se cerca de 30 a 40 
aplicações, pois, no Equador existem extirpes 
de sigatokas negras, fato este, que já não ocor-
re no Brasil”, informou a ACIAR.

Em seu discurso, o deputado Bolsonaro  
manifestou preocupação com o desempre-
go e com as pragas que atingem a banani-
cultura no Equador. “No 1º dia de janeiro 

LUTAS DO VALE

Bolsonaro assina 
recebimento de ofício 

da ACIAR contra 
importação da banana

do ano que vem ou estarei tomando água 
de coco na Barra da Tijuca ou, se eu estiver 
no Planalto, eu vou pegar a caneta dele (...) 
e revogar essa instrução normativa”, asse-
gurou o parlamentar, referindo-se ao do-
cumento que libera a importação da mais 
brasileira das frutas.

A luta contra a importação mobiliza os 

bananicultores há vários anos. Segundo a 
Associação dos Bananicultores do Vale do 
Ribeira – ABAVAR são mais de 25 mil em-
pregos diretos ligados ao cultivo da fruta. O 
Vale do Ribeira é a região que mais produz 
a fruta no estado com mais de 70 milhões 
de pés. A atividade movimenta cerca de R$ 
1,4 bilhão por ano na região.

Na década de 1990 a BR 116 era conhe-
cida como “a estrada da morte”. Dizia-se 
que todos os moradores do Vale do Ribeira 
tinham um conhecido, amigo ou parente 
vitima da estrada de pista única. Foi nesse 
cenário de guerra e revolta que a ACIAR 
liderou o Movimento Pró-Duplicação, cujo 
próprio nome dizia qual era o seu objeti-
vo. Sob a presidência de Hiroshi Sumida, 
o Movimento da sociedade civil de Regis-
tro chegou a paralisar a BR por duas vezes. 
Posteriormente, o então presidente Lázaro 
Gomes da Silva chegou a escrever uma car-
ta com sangue para José Sarney, na época 
presidente da República. O documento foi 
entregue na Assembleia Legislativa de São 
Paulo e  chamou a atenção do país para a si-
tuação dramática da rodovia que ligava São 

Paulo ao Sul do Brasil.
O então governador Orestes Quércia e o 

presidente Fernando Henrique Cardoso ar-
maram palanques na rodovia e prometeram 
a duplicação. Na era FHC parte da estrada 
foi duplicada mas o gargalo que representa-
va a Serra do Cafezal, objeto de demandas 
judiciais dos ambientalistas, ficou ao revés. 
Somente quando a rodovia foi concessiona-
da, há dez anos, vislumbrou-se finalmente a 
luz no fim do túnel, ou melhor, a duplicação 
que previa a construção de quatro túneis e 
39 pontes. A obra, realizada pela concessio-
nária Autopista Régis Bittencourt, começou 
em 2013 e custou R$ 1,3 bilhão.

A ACIAR, representada pelo presidente 
Renato Zacarias dos Santos, estava lá em 20 
de dezembro do ano passado, quando foi 

oficialmente inaugurada a duplicação da 
Serra do Cafezal. Lázaro Gomes da Silva 
também participou do momento histórico 
e sua luta foi lembrada em discursos que se 
sucederam no palanque.

No ano passado, mais uma vez a ACIAR 
voltou sua atenção para a rodovia quando 
Renato reivindicou à Polícia Rodoviária 
Federal maior policiamento no trecho das 
serras (Cafezal e do Azeite) onde estavam 
ocorrendo uma série de arrastões.

“Esperamos que a BR-116 seja, agora, a 
rodovia do desenvolvimento e da vida, com 
redução drástica do número de acidentes e 
que contribua para o crescimento do turis-
mo e das produções regionais”, observou Re-
nato Zacarias. Ele  acredita que se inicia um 
novo ciclo na história do Vale do Ribeira.

LUTA DA ACIAR É LEMBRADA NA INAUGURAÇÃO DA SERRA DO CAFEZAL
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Luta das associações 
comerciais é vitoriosa

LEI DO A.R.

Uma grande luta das associações co-
merciais e da Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São Paulo (FA-
CESP), que contou com grande participa-
ção da ACIAR, chegou ao final no dia 15 
de dezembro do ano passado quando o 
governador Geraldo Alckmin sancionou 
lei do executivo, aprovada pela Assem-
bleia Legislativa do Estado de São Paulo, 
acabando com a obrigatoriedade de Aviso 
de Recebimento (AR) na comunicação ao 
devedor sobre débitos. Com a nova lei, o 
prazo para negociação de dívidas passou de 
quinze para vinte dias, e o devedor pode ser 
informado sobre possível inclusão de seu 
nome em cadastros de proteção ao crédito 
por carta simples, e-mail, mensagem ele-
trônica, etc.

Tudo começou em 9 de janeiro de 2015 
quando, por acordo de lideranças, o en-
tão presidente da Assembleia Legislativa, 

Samuel Moreira, promulgou a lei 15.659, 
originária no Projeto de Lei 1247, de 2007, 
do deputado Rui Falcão (PT) derruban-
do veto do governador Geraldo Alckmin. 
Com essa lei, a comunicação aos inadim-
plentes tornou-se mais cara e difícil, cau-
sando insegurança às relações de consumo. 
Ao contrário da carta comum, o Aviso de 
Recebimento precisa ser entregue em mãos 
ao destinatário, que deve assinar a corres-
pondência. Como muitas pessoas não estão 
em casa em horário comercial, apenas 40% 
dos inadimplentes receberam comunicação 
durante a vigência da Lei do AR, ou seja, 10 
mihões de inadimplentes no Estado de São 
Paulo não foram comunicados sobre seus 
débitos.

 Além de ser obrigado a arcar com as 
custas do cartório, tornando  mais cara a 
dívida, o devedor perdia a possibilidade de 
renegociação  pois a relação direta entre o 

consumidor e a empresa credora deixou de 
existir.

Sob liderança da FACESP, as associa-
ções comerciais travaram uma grande ba-
talha contra a lei do AR. A ACIAR empe-
nhou-se na mudança da lei do deputado 
petista. Divulgou manifesto da FACESP e 
procurou deputados estaduais que atuam 
na região para pedir apoio contra a Lei do 
A.R. “A lei do AR inviabiliza o crédito e traz 
insegurança para o consumidor”, afirmou 
o presidente Renato Zacarias ao deputado 
Ricardo Madalena, que esteve em Registro 
em maio de 2016, reivindicando apoio ao 
deputado ao Projeto de Lei do governador 
Alckmin, que já tramitava na Assembleia 
Legislativa.

A ACIAR também reuniu-se com os 
deputados Samuel Moreira e Edson Giri-
boni solicitando apoio ao projeto de lei do 
governador Alckmin.

ACIAR conversou com 
deputados, como Edson Giriboni 
(foto), pedindo apoio contra a 
Lei do Aviso de Recebimento 

Os diretores Mauro César e Daniel Muniz 
representaram a ACIAR em manifestação 
realizada na Assembleia Legislativa



12 janeiro  2018 www.aciar.com.br

SHOW DE PRÊMIOS

ACIAR promove três sorteios no ano 
e premia dezenas de consumidores

datas importantes para o comércio.
Foram contemplados com as motos Le-

ticia Macedo Cordeiro Ohta, que depositou 
apenas um cupom na urna da Festolândia, 
onde comprou um brinquedo para sua fi-
lha e Patrícia da Silva Ferreira Ribeiro, que 
ganhou um cupom ao comprar nas Lojas 
Mil. Liliane de S. Ferreira fez compras no 
Magnânimo da Pedreira e ganhou o re-
frigerador. Ganharam as bicicletas Áurea 
dos Santos Costa, também com cupons da 
Festolândia, e Maria Iraci Matos Reis, que 
comprou produtos no Magnânimo da Vila 
Tupy. Os vendedores João Gabriel de Oli-
veira (Festolândia) e Sara de Souza Pache-
co de Andrade (Lojas Mil) ganharam vales 
compras no valor de R$ 200,00. 

A campanha Show de Prêmios 2017 fez 
o primeiro sorteio em 31 de maio em co-
memoração  ao Dia das Mães. Os prêmios 
foram entregues para Iris Cristina Pessoa 
Merink (TV LED 32’), com cupons da Ac-
qua Lavanderia;  Nilce Pedroso Coutinho 
(escova rotativa) com cupons do Mercado 
J. Freitas (Eldorado). O dois cupons, no 
valor de R$ 300 cada, foram destinados a 
José Valério, cliente da Toyo Materiais para 
Construção, e Mário Siman, cliente da 
Anoton Madeiras e Cia. 

Realizado no dia 31 de agosto, o sorteio 
do mês dos pais premiou Gilvane Luiz Co-
elho (TV LED 32’), cliente do Magnânimo 
Pedreira; Mizanei Waldemar Rodrigues 
(barbeador elétrico), cliente do Infovale; Dé-
bora Seimaru (Festolândia) e Arlete Meanda 
Pereira (Magnânimo Vila Tupy) ganharam 
vales compras no valor de R$ 300,00.

Em 2017, foram depositados mais 
de 300 mil cupons nas urnas das 70 lojas 
participantes. Os empresários afirmam a 
iniciativa da ACIAR contribui para esti-
mular vendas e os clientes costumam pedir 
cupons após as compras. 

Este ano, a ACIAR promete renovação 
total na campanha, tornando-a ainda mais 
atraente e atraindo consumidores de todas 
as cidades da região. 

Este ano, a promoção  da ACIAR será totalmente reformulada para atrair 
mais consumidores e lojistas

Renato Zacarias, presidente da 
ACIAR, a ganhadora Liliane de Souza 

Ferreira e Isabela Alcione Franco, 
gerente do Magnânimo da Pedreira

Sorteio de Natal da campanha Show de 
Prêmios atraiu muitas pessoas à Praça dos 
Expedicionários, em Registro, e teve show 
da dupla Zucarelli e Lucas

FO
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bicicletas no dia 28 de dezembro. Ano pas-
sado,  foram realizados também sorteios no 
Dia das Mães e Dia dos Pais, fortalecendo 

A campanha Show de Prêmios 2017 foi 
oficialmente encerrada com o sorteio de 
duas motocicletas, uma geladeira e duas 
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O QUE ELES 
DISSERAM

 “A campanha Show de Prêmios 
representa muito para o comércio.  

Se mais lojas participassem, 
haveriam ainda mais prêmios e 

mais compras”. – REGINA MÁRCIA DO 

NASCIMENTO (Lojas Mil).

“Acho uma promoção bem 
interessante porque incentiva as 
pessoas a comprarem”. – PATRÍCIA 

FERREIRA (ganhadora de uma moto)

“A campanha Show de Prêmios 

incentiva o gasto no comércio 

local”. – LETÍCIA MACEDO CORDEIRO 

OHTA (ganhadora de uma moto).

“É uma campanha importante 
para o comércio. Por isso, 

participamos sempre”. – MITIKO 
UEMATSU (Festolândia).

“É muito bom para a empresa 
participar da campanha 

porque as pessoas gostam de 
promoções”. – ISABELA ALCIONE 

FRANCO (gerente Magnânimo Pedreira)

“A gente tem que acreditar sempre na sorte!”. – LILIANE DE SOUZA FERREIRA, ganhadora de um 
refrigerador.

 As proprietárias da 
Festolândia, Yoko Ogawa e 
Mitiko Uematsu, A ganhadora 
Letícia, Renato Zacarias, 
presidente da ACIAR, e o 
vendedor João Gabriel

Regina Márcia do Nascimento (Lojas 
Mil), a vendedora Sara Souza Pacheco, 
a ganhadora Patrícia Ferreira e Renato 
Zacarias, presidente da ACIAR
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“Espero que a duplicação da nossa 
estrada nos traga mais empregos e 
desenvolvimento; saúde e educação 
virão juntos”. DR. JOSÉ LUIZ 
MARTINS ANDRÉ, presidente 
da Unimed Registro.

   

“Que em 2018 o Sesc 
Registro continue participando da vida 
dos moradores da cidade. Agregando 
valores e oferecendo atividades que 
possibilitem a reflexão e o desejo de 
escolhas que influenciem 
positivamente a todos”. 
DÉBORA RODRIGUES 
TEIXEIRA, gerente do Sesc 
Registro.

“Espero um ano de mudanças. Estou 
otimista com 2018. Acho que haverá 
retomada, não só da economia, mas 
também da política. Tenho boas 
expectativas em 2018, comparando 
com esses últimos anos 
que a gente viveu”.  
SANDRO SAKAI YAMADA, 
Contabilidade Yamada e 
conselheiro da ACIAR.

“Com tantos feriados e eventos 
importantes, como copa e eleições, 
2018 vai passar voando. Se você 

quer fazer a diferença, 
mantenha o foco em seus 
projetos e não perca 
tempo. A hora é agora”.  

FAGNER VIEIRA, portal Registro 
Diário.

“Quero que 2018 seja especialmente 
um ano  focado em Comunicação, 
tanto na valorização dos profissionais 
que trabalham nessa área quanto dos 
veículos de comunicação que divulgam 
nossa região. Que o Vale do Ribeira 
consiga começar a mostrar de forma 
mais incisiva seu setor produtivo, suas 
belezas naturais, as peculiaridades 
únicas de seu povo e de seus costumes. 
E a única forma disso acontecer é com 
o desenvolvimento de uma imprensa 
mais forte e com credibilidade, num 
trabalho comprometido e conjunto. 
Um Vale que queremos ver, um Vale 
que existe sim e que 
precisa ser mostrado, 
visto e admirado”.  
MONICA LIMA, presidente da 
AJOV.

“Eu espero que essa gratidão e 
discernimento do certo e errado 
que foi tanto falado em 2017 entre 
em prática na vida real das pessoas 
em 2018. Eu espero que as pessoas 
continuem gostando mais de gente 
real do que em postagens que elas 
fazem nas redes sociais. Resumindo, 
minha esperança para 2018 é um  
contato mais próximo com 
o cliente, empreendedor 
online, mas sem 
perder a vivencia do 
contato”. DANI TSUNODA, 
cerimonialista. 

EXPECTATIVA

O que você espera de 2018?
É comum a gente começar o ano com novos planos e projetos, repletos de otimismo 
e vontade de fazer a diferença. Em 2018, não será diferente e, apesar do aparente caos 
na vida nacional, todos esperam um ano melhor.  A Informaciar conversou sobre o 
tema com algumas personalidades de Registro. Veja a expectativa deles para 2018.

Para 2018, fugindo um pouco do lugar-
comum ‘saúde, paz, prosperidade’, 
espero que possamos resgatar valores 
em baixa em nossa sociedade: o 
apreço pelo outro; a amizade sincera 
e verdade; a Educação como meio, 
e não como fim. Acredito no ser 
humano – sempre! – e 
nas transformações 
positivas que podemos 
conseguir”. EDUARDO 
OSAWA, professor de 
Portugues/ Inglês do IFSP. 

“Eu espero um ano de evolução em 
todos os aspectos mas, principalmente, 
de muita empatia porque todos estão 
vivendo como se o mundo fosse acabar 
amanhã e, por isso, a preocupação é 
somente com o “eu” e não com o “todo”. 
Por isso, evolução e empatia por parte 
de todos e principalmente por parte 
de nossos governantes”. 
ALESSANDRA MARCIA CORNÉ-
LIO BORGES, proprietária da 
Marbor Calçados e conselhei-
ra da ACIAR.

“Eu espero que 2018 seja um ano de 
muitas conquistas e sucesso para todos. 
Espero ainda que seja um ano em 
que possamos continuar a reduzir os 
acidentes e vítimas fatais nas rodovias, 
em especial na Régis Bittencourt. 
Redução das fatalidades no trânsito, 
esta é a nossa meta”. NELSON 
SEGNINI BOSSOLAN, diretor 
Superintendente da Arteris 
Régis Bittencourt
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ACIAR no 18º Congresso da FACESP
PARTICIPAÇÃO

Com a presença de grandes nomes do 
empresariado e da política brasileira deba-
tendo questões importantes, como a refor-
ma trabalhista e os efeitos econômicos do 
Cadastro Positivo e tendências para os ne-
gócios, entre outros temas, foi realizado de 
22 a 24 de novembro o 18º Congresso da 
FACESP, na cidade de Atibaia. 

Os deputados estaduais que revogaram 
a Lei do AR também estiveram presentes no 
encontro. O governador Gerado Alckmin fez 
a abertura do evento, que contou com a par-
ticipação da ACIAR por intermédio do pre-
sidente Renato Zacarias dos Santos e do pre-
sidente eleito Daniel Muniz de Paulo, além 
da gerente administrativa Valda Arruda e do 
colaborador Ricardo Silva (JUCESP).

Ao final do encontro foi aprovada a 
“Carta de Atibaia”, cuja integra é a seguinte:

“Os empresários paulistas, representados 
pelas 420 associações comerciais do Estado, reu-
nidos em Atibaia no 18º Congresso da FACESP 
(Federação das Associações Comerciais do Esta-
do de São Paulo), manifestam suas posições em 
relação à situação política, econômica e social 
do Brasil, no sentido de colaborar para a supe-
ração dos graves problemas nacionais e para a 
retomada do desenvolvimento do País.

Reconhecem que os principais indicado-
res da economia apontam para o início da 
retomada do crescimento, propiciada pelas 
medidas do governo e pela redução das ta-
xas de juros, o que permite esperar para 2018 
um desempenho mais favorável da economia, 
com reflexos positivos sobre o emprego, bene-
ficiando a arrecadação fiscal e melhorando o 
resultado das contas públicas.

Advertem, no entanto, que a profundida-
de e a duração da recessão que afetou o País 
nos últimos três anos deixaram sequelas gra-
ves no organismo econômico e no tecido social, 
exigindo medidas específicas para amenizar 
os enormes custos para as empresas, especial-
mente as de micro e pequeno portes, e para os 
trabalhadores, pois o desemprego ainda é alto.

 As micro e pequenas empresas, em sua 
grande maioria, vítimas da queda das vendas 
e das dificuldades de acesso ao crédito, acham-

-se descapitalizadas e endividadas - muitas, 
inclusive, inadimplentes -, correndo o risco 
de fechamento devido a dívidas fiscais, o que 
pode comprometer a retomada e a recupera-
ção do emprego. Cerca de 600 mil empresas 
foram notificadas pela Receita e podem ser 
descredenciadas do SIMPLES se não contarem 
com a possibilidade de parcelamento de seus 
débitos fiscais em condições compatíveis, com 
a urgência necessária. A profunda recessão que 
o País atravessou justifica a adoção de medi-
das excepcionais, para evitar que milhares de 
empresas sejam inviabilizadas, como a criação 
de um REFIS especial para as microempresas.

 A par do equacionamento dos débitos fis-
cais, é preciso destravar o crédito, pois as redu-
ções da taxa SELIC foram acompanhadas por 
uma severa restrição do crédito, especialmente 
para as empresas menores, como revela pesqui-
sa do SEBRAE e do próprio Banco Central. É 
preciso criar condições para o acesso ao crédito, 
a fim de manter e expandir o emprego.  

A continuidade da redução da taxa SE-
LIC é necessária para que o custo real do 
dinheiro reflita a forte queda da inflação e 
permita a continuidade da recuperação das 
atividades produtivas, com ganhos de produ-
tividade e expansão do emprego e da renda.

Os empresários paulistas reconhecem os 
grandes avanços conseguidos pelo governo e 
pelo Congresso no tocante ao ajuste fiscal e à 
correção de distorções - notadamente com a 
reforma trabalhista - e renovam seu apoio à 
urgente aprovação da reforma da Previdên-
cia como condição necessária para o ajuste 
das contas públicas, a garantia de solvência 
do sistema e a eliminação dos injustificáveis 
privilégios existentes.

Quanto à esperada reforma tributária, é 
preciso, pelo menos, um avanço nos debates 
sobre as alternativas existentes, para que se 

Palestras apresentaram 
temas de interesse das 
associações comerciais

possa aprová-la no próximo ano. Isso é con-
dição indispensável para que a retomada que 
se observa na economia possa transformar-se 
em um processo de crescimento acelerado e 
sustentável a partir do próximo governo.

Os empreendedores do Estado de São 
Paulo esperam que as investigações em curso 
e os desvios já apurados permitam punir com 
rigor todos os envolvidos nos casos de corrup-
ção e afastar da vida pública aqueles que não 
souberam honrar seus mandatos.

Desejam, por fim, ressaltar a necessidade 
da defesa dos valores que compõem a nacio-
nalidade e reiteram sua disposição de traba-
lhar para o restabelecimento da convivência 
harmoniosa do povo brasileiro, na busca de 
um consenso que permita ao Brasil dar um 
grande salto em direção ao futuro”. - Federa-
ção das Associações Comerciais do Estado de 
São Paulo (Facesp)

ACIAR participou ativamente do 18º Congresso, ao lado de representantes 
de centenas de associações comerciais do Estado de São Paulo

ACIAR entre as melhores 
associações do Estado

Pelo quinto ano consecutivo, 
desde que o prêmio AC Mais foi 
instituído, a ACIAR é avaliada pela 
FACESP entre as três melhores 
associações comerciais do Estado de 
São Paulo, categoria pequeno porte, 
que envolve mais de 200 entidades. 
O Prêmio AC MAIS tem o objetivo de 
destacar e reconhecer as Associações 
Comerciais por meio de melhores 
práticas e resultados. Trata-se de 
um reconhecimento às associações 
que atuam na busca de alcançar 
sua missão e, consequentemente, 
obtêm resultados que atendem 
às necessidades dos associados, 
colaboradores, fornecedores, 
sociedade e de outras entidades. 
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Ivana, 10 anos na ACIAR
COLABORADORA

Há funções que, quando cumpridas com zelo, 
passam despercebidas no cotidiano das empresas 
mas, quando deixam de ser realizadas, transfor-
mam a rotina num caos. É o caso, por exemplo, 
do trabalho de serviços gerais que Ivana Fernandes 
Lopes desenvolve há dez anos na ACIAR. Antes de 
ser contratada, ela havia atuado na mesma função 
na escoa Hisae Okamoto, no Chá Ribeira. Ivana foi 
para a Associação por indicação de uma moça que 
promovia cursos, cujo nome ela não se recorda. 
“Não esperava ficar tanto tempo aqui”, ela afirma 
mas, após uma década, seu desejo é se aposentar 
sem mudar de empresa. Ela diz que a tarefa que 
mais gosta de realizar é servir o café. Entre os mo-
mentos marcantes na ACIAR, Ivana lembra-se de 
um bolo de aniversário que reuniu os colegas de 
trabalho. Ela aniversaria dia 1º de agosto. “Eu nun-
ca tinha tido uma festa...”.Ivana destaca também o 
bom relacionamento no ambiente de trabalho, em-
bora. “Às vezes alguém se desentende mas é nor-
mal. Não tenho nada a reclamar!”, conclui.
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Fotógrafos amadores e profissionais 
que tenham uma bela imagem de traba-
lho, produção ou paisagem da zona rural 
de qualquer um dos municípios do Vale 
do Ribeira tem até 29 de março para se ins-
creverem no Prêmio ACIAR de Fotografia 
2018, concorrendo a ter uma de suas ima-
gens compondo o calendário do comércio 

2019. A foto que conquistar mais pontos do 
júri também ganha um notebook.

Cada participante poderá concorrer 
com até cinco imagens exclusivamente do 
Vale do Ribeira. Na ficha de inscrição deve 
constar título, local e cidade onde foi feita a 
foto. As fotos inscritas serão disponibiliza-
das no Facebook da ACIAR (https://www.

facebook.com/aciar.registro) onde 
poderão ser curtidas pelo público. Cada 
uma das 12 fotos mais curtidas ganhará um 
ponto a mais na soma dos votos do júri, que 
terá até cinco membros, será composto por 
pessoas ligadas à área artística/cultural/fo-
tográfica. Serão avaliados criatividade, téc-
nica e qualidade artística.

PRÊMIO ACIAR DE FOTOGRAFIA TEM INSCRIÇÕES ABERTAS

Dirigente de Registro apresenta 
projeto Adoção Afetiva na ACIAR

FIQUE SABENDO

O dirigente de Ensino de Registro, Ga-
briel Marcos, visitou a ACIAR no dia 6 de 
dezembro para apresentar ao presiden-
te Renato Zacarias dos Santos o projeto 
“Adoção Afetiva”, idealizado pelo secretá-
rio da Educação do Estado de São Pau-
lo, José Renato Natalini. A proposta é ter 
apoio de empresas paulistas para fortale-
cer o Programa Escola da Família que, em 
Registro, envolve 37 universitários e sete 
escolas, totalizando na região 22 escolas e 
114 universitários que recebem bolsa de 
estudos integrais.

O objetivo é ampliar o Programa Bolsa 
Família com investimentos da iniciativa 
privada. “A missão de educar não é exclu-
siva do Estado. Precisamos que a socieda-
de civil assuma a sua parte, participando e 
compartilhando deveres e responsabilida-
des que competem a todos que se preocu-
pam com o futuro, uma vez que a educa-
ção de qualidade garante o progresso que 
tanto se almeja em qualquer sociedade”, 
disse Gabriel Marcos.

Gabriel Marcos 
conversa com Renato 

Zacarias na ACIAR
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VIDA SAUDÁVEL

Sesc Verão oferece atividades físicas 
e esportivas para todas as idades

O Sesc Registro está realizando, desde o 
primeiro fim de semana de janeiro, mais 
uma edição do Sesc Verão, campanha de 
incentivo à prática de esporte e atividade 
física que acontece em todas as unidades 
no Estado. A programação se estende até o 
final de fevereiro.

O monitor de Esportes do Sesc Regis-
tro, Ney Martins, conta que o objetivo é 
sensibilizar as pessoas sobre os benefícios 
de uma vida  ativa e saudável.  O Sesc Verão 
oferece vivências, apresentações esportivas, 
recreações e competições recreativas, pos-
sibilitando que o público pratique sua ativi-
dade favorita ou experimente novas formas 
de se movimentar, em busca de uma me-
lhor qualidade de vida.

E tem atividade para todos os gostos: 
skate street, beisebol, ciclismo, atletismo, 
woodball, tchoukball, circuito de miniatle-
tismo, corrida de revezamento de equipes, 
torneio recreativo de tênis de mesa e pas-
seio ciclístico. Durante os dias de semana, 

os instrutores de atividades físicas do Sesc 
ministram vivências e jogos recreativos, 
com destaque para modalidades como ba-
dminton, tênis de mesa e voleibol, realiza-
dos de forma adaptada para que pessoas de 
todas as idades possam participar. 

As atividades são abertas, gratuitas e 

acontecem em diversos espaços do Sesc Re-
gistro e também na Praça Beira Rio. Mais 
informações: (13) 3828-4950.

Acompanhe a programação completa 
no site: www.sescsp.org.br/registro. 

O Sesc fica na avenida Prefeito Jonas 
Banks Leite, 57 - Complexo KKKK – Centro.

Público de toda região pode 
participar da programação 
e experimentar os 
benefícios de uma vida 
ativa e saudável 
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CONCURSO

Fofuxos, Arte Prata e Marilza são 
vencedoras do prêmio “Decoração 
Natalina 2017”

O júri formado por três professores do 
SENAC – Orlando Castaldelli, Victor Oli-
veira Queiroz Ferreira e Maria Cecilia Go-
doy Lara,  Fagner Vieira e Fernanda Batista, 
representantes do portal Registro Diário, 
percorreu na noite de 20 de dezembro as 
treze lojas participantes do concurso “De-
coração Natalina 2017” e avaliou quesitos 
como iluminação, criatividade e adequação 
ao tema. Ao final, de forma soberana, o júri 
decidiu as três vencedoras – Fofuxos (1º 
lugar), Arte Prata (2º) e Marilza Store (3º).

Com o concurso a ACIAR tem como 
objetivo estimular as lojas a ficarem mais 
bonitas e, dessa forma, atrair mais consu-
midores. Também concorreram as lojas 

All Sport, Marbor Store, Noeli Jóias, Pin-
go de Ouro, Vesty Modas, Virtude Modas, 
Calçados Tanaka, Armazém dos Presen-
tes, NR Confecções e Baby Kids.

A entrega do diploma às lojas ven-
cedoras ocorreu no dia 28 de dezembro, 
junto com o sorteio da campanha Show 
de Prêmios. 

Pelo terceiro ano consecutivo, o júri 
escolheu a Fofuxos como a loja com a 
melhor decoração de vitrine natalina

Arte Prata, com decoração 
impecável, conquistou a 

segunda colocação

Com simplicidade e beleza, 
a vitrine da Marilza Store 

obteve o terceiro lugar
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Novos associados
BEM-VINDOS

PET SHOP REGISTRO
PROPRIETARIO: KÁTIA ALICE RABELO NEVES
ENDEREÇO: RUA TAMEKISHI TAKANO, 248 – CENTRO
11900-000 – REGISTRO – SP
TELEFONE: (13) 3821 1272 / (13) 9 9759 7744
CONTATO: KÁTIA

FINA FLOR ROUPAS E ACESSORIOS
PROPRIETARIO: CAMILA DO NASCIMENTO GONÇALVES
ENDEREÇO: AV PREF. JONAS BANKS LEITE, 887 – CENTRO
11900-000 – REGISTRO – SP
TELEFONE: (13) 3822 1288
CONTATO: SUELEN

ÉRICA – CABELO, ESTÉTICA & CIA
PROPRIETARIO: ERICA SCHARMANN
ENDEREÇO: RUA JOÃO BATISTA POCCI JR, 290 – CENTRO
11900-000 – REGISTRO – SP
TELEFONE: (13) 98143 8421
CONTATO: ÉRICA

CUIABÁ – MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO E MADEIREIRA
PROPRIETARIO: CRISTOVAM DE MORAES PREVIATI
ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 12.650 – BALNEÁRIO 
SÃO MARTINHO
11925-000 – ILHA COMPRIDA – SP
TELEFONE: (13) 3842 3135
CONTATO: ADRIANE
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TEDDY HOME – LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS
PROPRIETARIO: VINUTA INÊS ALVES CHIKAOKA
ENDEREÇO: RUA NELSON BRIHI BADUR, 1095 – VILA NOVA RIBEIRA
11900-000 – REGISTRO – SP
TELEFONE: (13) 99660 2702 / (13) 98153 6004
CONTATO: VINUTA

STÚDIO DÃMI HIROI
PROPRIETARIO: RONALDO YOITI HIROI
ENDEREÇO: RUA TAMEKISHI TAKANO, 432 – CENTRO
11900-000 – REGISTRO – SP
TELEFONE: (13) 3822 1237 / (13) 99737 0861
CONTATO: DÃMI HIROI

CORDEIRO – MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
PROPRIETARIO: DANIELE MENDES CORDEIRO GUILHERMINO
ENDEREÇO: AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES, 35 – JD. AMÉRICA
11900-000 – REGISTRO – SP
TELEFONE: (13) 3821 5001
CONTATO: VITOR

PALMITOS GUARANÍ
PROPRIETARIO: BENEDITO GONÇALVES
ENDEREÇO: ESTRADA DE CANANÉIA, KM 14 – BRAÇO DO MAR
11930-000 – PARIQUERA-AÇU – SP
TELEFONE: (13) 99605 5845
CONTATO: BENEDITO

MAGFERTIL FERTILIZANTES
PROPRIETARIO: MÁRCIA HELENA DA SILVA COSTA
ENDEREÇO: RUA GETÚLIO VARGAS, 420 – SALA 36 – 
PISO SUPERIOR – CENTRO
11900-000 – REGISTRO – SP
TELEFONE: (13) 3821 6255
CONTATO: MÁRCIA
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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 funcionários 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.

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 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 
lubrificantes e filtros, 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 10% (dez por 

cento) na mensalidade.

Descontos de 20% na instalação da 
internet com fibra 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



ANUNCIE.LIGUE: (13) 3828-6800




