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Homenagem da ACIAR a
todos os pais de Registro e
do Vale do Ribeira

PALAVRADOPRESIDENTE

Caro leitor:
São muitas as mudanças que vem
ocorrendo em nosso mundo da pós
modernidade. Algo que nos chama a
atenção é a evolução do mundo
tecnológico que apresenta cada dia
sowares cada vez mais soﬁsticados,
destaque para a Inteligência Artiﬁcial.
O que é Inteligência Artiﬁcial? São
várias as deﬁnições, basicamente
podemos dizer que são soware/robôs,
desenvolvidos para que os
computadores pensem como seres
humanos, com capacidade de
raciocinar, perceber, tomar decisões e
resolver problemas, resumindo a
capacidade de se tornar inteligente.
Podemos observar que muitas
empresas estão se utilizando dessa
tecnologia para interagirem com seus
clientes e há uma forte tendência
mundial para que àqueles que não se
adaptarem a nova realidade poderão
ﬁcar fora do mercado.

Onde temos visto este tipo de
tecnologia? , pois é, convivemos
diariamente num mundo digital
rodeados desses programas, como no
comando de voz dos celulares, tablets,
có digos de b ar ra, empres as de
telefonia, cartões de bancos, leitura da
retina etc.; enﬁm são muitos aplicativos
existentes neste mercado que estão
sendo utilizados por vários segmentos
empresariais.
Mas, e o atendimento humano? Vai
acabar? Acreditamos que não. Esses
robôs são poderosos assistentes
pessoais que poderão assumir tarefas
básicas e a equipe possa concentrar
esforços dando foco no que é mais
importante para o negócio da empresa.
Acreditamos que mesmo que robôs
possam automatizar muitos processos
o acompanhamento humano ainda é
fundamental em diversas situações do
atendimento.

Daniel Muniz de Paulo
Presidente da ACIAR
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FOTO DA CAPA
Valda Arruda (gerente da ACIAR) e os integrantes do júri:
Margarete Michele

(diretora da Associação dos Jornalistas – AJOV),

Marli Cabral Teixeira Nogueira (fotógrafa), Alexandre Leopoldino e
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Ruan Carlos (SESC), e Felipe Fatarelli (SENAC)

www.aciar.com.br

AGENDADEEVENTOS

AGOSTO
6

2ª feira

exta e
sábado

10 11
12
21
24

DIA DO BOM JESUS DE IGUAPE

domingo

COMÉRCIO ABERTO ATÉ ÀS 20H (DIA DOS PAIS)

DIA DOS PAIS
Comércio fechado

3ª feira

1º Encontro MasterMind® - Fundação Napoleon Hill®
Horário: das 19h às 23h - Local: ACIAR

6ª feira

EnTREGA DO PRÊMIO DA CAMPANHA REGISTRO PREMIADO

2ª e 4ª feira

Palestra "E-Commerce
Estratégias e Oportunidades para sua empresa"

27 29

* calendário sujeito a alterações
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SUAEMPRESA|DÉBORAAMARAL

EXISTEOCERTO?
Quando falamos em pessoas e seus trabalhos,
reportamo-nos a esta pergunta.

Foto: pixabay

Procuramos diferenciar os que têm um emprego e
os que trabalham, assim focados nos que trabalham e
não apenas mantem um espaço no mundo, nas
empresas, ﬁca mais fácil encontrar o que realmente
pode ser o certo com relação ao assunto. Os que têm
emprego, os mantem como forma de sobrevivência
pelo dinheiro, status social, ambição, sem qualquer
pretensão de crescimento conjunto, ou seja, não
conseguem ver uma empresa como um todo.
Já os que trabalham se dedicam em suas funções,
ora em plena solidão divide ao contexto onde está
inserido, ora como membro de uma equipe por
funções que se auxiliam e compõem o todo de sua
área de trabalho. Mas o que percebemos é a tendência
ao trabalho por staﬀ, onde mesmo estando no
desenvolvimento de uma função especiﬁca, devemos
ser capazes de agregar para outras funções. Exemplo
clássico é a importância de membros de equipe que
executam funções básicas e de extrema importância.
Já parou para pensar em chegar na empresa e não ter
havido a limpeza da mesma, por falta justiﬁcada de
quem desempenha essa função? O que me custaria
então sair de minha função e ajudar nesta de tamanha
importância? Ai está um exemplo do quanto pode ser
CERTO trabalhar pelo todo e não por partes.
Obviamente que no dia a dia cada membro de uma

equipe faz e apresenta resultados sobre seus trabalhos
e é para isso que estão ali, para o pleno crescimento,
porém podemos nos auxiliar diante de necessidades.
Tudo que falamos do mundo corporativo nos serve
no dia a dia. Toda casa tem e precisa de logística,
trabalhos isolados e de equipe.
Pare e pense no que realmente seria correto. Ocupar
um lugar no mundo ou viver nele, contribuindo para
o seu desenvolvimento?
Todas as empresas, de todos os portes, querem
desenvolvimento, crescimento, colaboração no
mundo e para o mundo. Então não é correto termos
empregados e sim compormos uma equipe com
trabalhadores engajados, prontos para, acima de
tudo, saber enfrentar as adversidades e buscar as
soluções.
Você realmente conhece sua empresa? Sabe como
está sua equipe? Encontra pessoas engajadas ali? Se
sim, parabéns, sua gestão está caminhando para o
sucesso que deseja. Se não, busque encontrar
estímulos que possam transformar empregados em
Trabalhadores/Colaboradores e, se não adiantar,
mude a equipe, aﬁnal, o mercado de trabalho está
repleto de talentos.
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PARCERIAS

ProgramaAprendizagem:oportunidadede
proﬁssionalizaçãodestinadaaojovemeà
empresa
SenacRegistrocapacita
aprendizesparaaprimeira
experiêncianotrabalho
O programa Aprendizagem, oferecido
pelo Senac em todas as unidades do Estado,
é uma formação técnico-proﬁssional
vinculada à Lei da Aprendizagem nº
10.097/2000, amparada pelo Decreto
Federal nº 5.598/2005, que determina que
empresas de médio e grande porte
contratem jovens de 14 a 24 anos
incompletos, assegurando a eles sua
formação proﬁssional.
Mas, de acordo com Robert dos Anjos,
gerente do Senac Registro, não é apenas o
aprendiz quem ganha com o programa. As
empresas também têm vantagens ao
participar. Ao empregar um jovem, as
organizações garantem a oportunidade de
formar um proﬁssional de acordo com o
perﬁl desejado.
D u r ante o c u rs o, o a lu no s e r á
capacitado a compreender os processos de
funcionamento das áreas e dos
departamentos das empresas, adotando
atitude negociadora, sustentável, ética e
cidadã a ﬁm de facilitar o ﬂuxo dos
processos”, explica o gerente.
Em Registro, a concessionária Arteris
Régis Bittencourt é parceira do programa
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Aprendizagem. Ao todo, 19 aprendizes do
Senac trabalham no setor administrativo
da concessionária. “O mercado de trabalho
está cada vez mais competitivo, por isso é
importante investir nos jovens que estão no
início de carreira, assim estarão mais
preparados para as exigências do mundo
corporativo. Os aprendizes capacitados
pelo Senac possuem habilidades para
atender às demandas da nossa empresa”,
aﬁrma Juliana Vassão de Almeida, analista
de recursos humanos da concessionária.
“O curso de aprendizagem que o Senac
oferece é excelente, demonstra a realidade
empresarial para os jovens. Os benefícios
não são só para a empresa que os contrata e
sim para a sociedade. Esses jovens recebem
exemplos de cidadania e de bons valores”,
acrescenta Juliana.
Ao integrar-se ao programa, a Arteris
Régis Bittencourt, além de cumprir o papel
legal de contratante do aprendiz, atua no
processo de transformação do jovem,
dando-lhe oportunidade de trabalho e
ajudando-o a construir uma vida pessoal e
proﬁssional com mais oportunidades,
como foi com o Mateus Ferreira Pontes, 20
anos.
Ele era aprendiz na concessionária e
conseguiu seu primeiro emprego no
mesmo local após concluir a formação.
“Entrei em dezembro de 2017 como

efetivo, mas, antes, ﬁz um ano e meio como
aprendiz. O legal, no meu caso, é que
terminei meu período como aprendiz e na
tarde do dia seguinte eu já havia sido
chamado para ser efetivado”, conta o exaluno do Senac Registro, que agora
trabalha como operador do Centro de
Controle de Operações (CCO).
De acordo com ele, o programa
Aprendizagem foi essencial para sua
formação proﬁssional. “O curso me
mostrou muito da realidade de uma
empresa e me ajudou a melhorar meu
desempenho para poder ser efetivado.
Aprendi a escutar os feedbacks que recebi
para me desenvolver cada vez mais”, diz
Mateus.
O pro g r a m a Apre n d i z a g e m é
organizado em 17 meses e possui carga
horária de 1.560 horas, das quais 480 horas
são teóricas no Senac e 1.080 horas de
p r át i c a n a e mp r e s a . E mp r e s á r i o s
interessados em inscrever seus
funcionários devem entrar em contato com
o Senac Registro, que começará uma nova
turma a partir de 23 de agosto. As aulas
serão ministradas às terças e quintas-feiras,
das 13h30 às 17h30. Outras informações
sobre como participar estão disponíveis no
Portal Senac:
www.sp.senac.br/aprendizagem
Clique aqui para download do manual.

www.aciar.com.br

REPRESENTATIVIDADE

DiretoriadaACIAR
visitaempresários
O presidente da ACIAR, Daniel
Muniz de Paulo, acompanhado por
diretores e conselheiros, tem visitado
uma série de empresas com o objetivo
d e c o nv i d a r o s e mp r e s á r i o s a
participarem mais ativamente da
Associação Comercial.
Nesses encontros, os representantes
da ACIAR também ouvem sugestões e
trocam informações sobre a
conjuntura econômica do país. “Nós
queremos sempre reforçar que a
ACIAR é a casa do empresário”,
aﬁrma o presidente.

CASA SUL

IMOBILIÁRIA CHICAOKA

DALCOLOR

TOYO JOYA

RDJ BRINQUEDOS

BIANCOLATTE

CONTABILIDADE YAMAD
A

MURA

TAMIS YAMA
ORIGINAL TA
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CAFÉDAMANHÃDAACIAR

”CafécomNegócios”,promovidopelaACIARe
PortoSeguro,apresentaoprojeto“CarroFácil”
Em parceria com a Porto Seguro, a
ACIAR realizou o primeiro café para
empresários deste ano. Intitulado “Café
com Negócios”, o evento teve como
tema central a apresentação do projeto
“Carro Fácil”, um conceito de locação
de carro já existente em vários países,
que a Porto Seguro implantou de forma
pioneira.
A apresentação foi feita por Sérgio
Vitório, da Porto Seguro, especialista
no “Carro Fácil”. Ele demonstrou que
esse sistema facilita e traz comodidade
à medida em que o usuário só precisa se
preocupar com o pagamento mensal da
parcela de uso do veículo. Para
simulação, Sérgio utilizou um Ford Ka
novo, 1.0, que tem valor de mercado de
42 mil. No “Carro Fácil”, a parcela
mensal desse carro é de R$ 1.280,00
incluindo documentação e seguro no
valor de R$ 500 mil.
Sérgio demonstrou que, na locação,
o usuário não arca com a depreciação
natura l do veíc u lo, tendo uma
economia entre 13% e 20% no ﬁnal de
um ano, comparando-se à compra de
um carro novo. Além disso, havendo
necessidade, o usuário terá carro
reser va à disposição por tempo

“Aqui é a casa do empresário e está aberta a todos”,
disse Daniel Muniz, presidente da ACIAR ao ﬁnal do evento
limitado. “Isso aqui não é ilusão, é
matemática”, aﬁrmou.
O tema mobilizou os presentes, que
ﬁzeram uma série de perguntas sobre o
novo negócio da Porto Seguro. A
pedido do presidente da ACIAR,
Daniel Muniz de Paulo, os associados
que aderirem ao “Carro Fácil” terão a
13ª parcela gratuita.
Responsável pela abertura do evento,
Daniel Muniz de Paulo, fez uma

Consultor da Porto Seguro explicou detalhadamente o projeto “Carro Fácil“!
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dinâmica, envolvendo todos os
presentes, pedindo a cada um que
escrevesse num papel o que mais gosta
de fazer. Ao encerrar o evento, após a
explanação de Sérgio Vitório, o
presidente transformou cada uma das
respostas em habilidades e convidou a
todos que participem da Associação
e/ou associem-se. “Nós precisamos de
todas as pessoas que têm essas
qualidades que vocês escreveram
porque, juntos, somos fortes! “Aqui é a
casa do empresário e está aberta a todos
vocês”, ﬁnalizou o presidente da
ACIAR.
Cerca de 40 pessoas participaram do
“Café com Negócios”, entre os quais, o
empresário Hélio Ferreira da Silva,
corretor proprietário da HF Seguros;
Gizelle Silva, gerente comercial da
Porto Seguro no Vale do Ribeira; os
d i re tore s d a AC IA R Wi l l i am
Rodrigues, Hélio Borges Ribeiro,
Alexsandro Silva Soares, Edgard César
Ronko, Maria Helena Caminha
Marques, André Silva Cunha, João Del
Bianco Neto, e a gerente administrativa
Valda Arruda.
www.aciar.com.br

FIQUESABENDO

JairBolsonarofalaaosempresários
O pré-candidato a presidente Jair
Bolsonaro (PSL) esteve na tarde de
terça-feira, 17 de julho, na ACIAR. Ao
abrir a reunião, no auditório da
ACIAR, que estava lotado, o presidente
da Associação, Daniel Muniz de Paulo,
disse que a entidade está de portas
abertas a todos os pré-candidatos e a
todos os empresários. “Aqui é a casa do

empresário”, aﬁrmou Daniel para cerca
de cem pessoas que participaram da
reunião.
Bolsonaro falou longamente sobre a
sua caminhada no Brasil na condição
de pré-candidato, e destacou a
necessidade de jogar pesado contra a
v i ol ê nc i a , c ol o c and o s e mpre a
segurança no centro do discurso, pois

somente desta maneira teremos uma
economia e turismo fortes.
Acompanharam Jair Bolsonaro, os
deputados federais Eduardo Bolsonaro
e Major Olímpio, além de Valmir
Beber, ex-presidente da ABAVAR e
organizadores da visita de Bolsonaro à
região.

PresidentedaACIAR
convida
candidatos

O presidente Daniel e diretores da ACIAR
com o presidenciável Bolsonaro

Após a visita espontânea de Jair
Bolsonaro à ACIAR, o presidente
Daniel Muniz de Paulo deixou
claro aos demais partidos políticos
que têm pré-candidatos a
presidente e a governador do
Estado, que a entidade receberá
todos os que tiverem interesse em
se reunir com empresários do Vale
do Ribeira para falar sobre suas
propostas para o Brasil.
“Q u eremos ouv ir to d os os
candidatos.

Candidato falou para cerca de cem pessoas no auditório da ACIAR

9

ACIAR INFORMATIVO

julho 2018



Foto: Registro Diário

Embora apartidária, a associação
comercial quer que seus associados
e os empresários de Registro e
região, de modo geral, ﬁquem bem
informados sobre os candidatos”,
explicou.
“O voto é muito importante e
precisamos votar com consciência”,
completou Daniel Muniz.

www.aciar.com.br

FIQUESABENDO

turmas de cada ano dos ensinos
fundamental e médio.
Do 1º ao 5º ano do ensino
fundamental. As unidades serão
dotadas de modernos laboratórios e os
estudantes também participam de
atividades culturais e esportivas.
Quando estiver em pleno
funcionamento, o Senai de Registro
terá capacidade de realizar mais de
1800 matrículas por ano, haverá cursos
proﬁssionalizantes em diversas áreas
te c nol ó g i c as , c omo A l i me nto s ,
Automobilística, Eletroeletrônica, Lideranças de Registro e região
Informática, Transporte e Vestuário, conheceram as obras do SESI e
SENAI no bairro Agrochá
para atender a indústria da região.

Foto: Adilson Cabral | Portal da Cidade Registro

O presidente da ACIAR, Daniel
Muniz de Paulo, participou na sextafeira, 3 de agosto, de visita técnica às
obras do SESI-SP e do SENAI – SP, que
estão sendo construídas no bairro
Agrochá, em Registro, no complexo
educacional onde também estão
localizados o Instituto Federal e o
campus da Unesp.
O objetivo da visita, que reuniu
autoridades e lideranças da região, foi
informar sobre as áreas de atuação das
escolas e os benefícios que trarão para o
Vale do Ribeira.
A nova escola do SESI deverá
atender, em tempo integral, duas

Representantes da região e diretores do SESI e SENAI

Acesse www.aciar.com.br
ou ligue (13) 3828-6808
e compre agora mesmo seu
Certificado Digital.
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Foto: Adilson Cabral | Portal da Cidade Registro

ACIARparticipadevisitaàsobrasdo
SESIeSENAIemRegistro

CERTIFICADO DIGITAL
É NA

ACIAR

www.aciar.com.br

FIQUESABENDO

ACIARparticipado
FórumdaEconomia
Promovido pela TV Tribuna e
realizado dia 4 de julho, o Fórum Sobre
Economia do Vale do Ribeira teve
como perspectiva debater novas
possibilidades para alavancar a
economia regional.
O mesmo evento foi realizado em
Santos mas, no Vale do Ribeira, não
contou com a presença do governador
Márcio França que, no entanto, enviou
ofício manifestando intenção de
investir na região. Conduzido pela
jornalista Arminda Augusto, editora
do jornal A Tribuna, o evento contou
com a presença de aproximadamente
90 pessoas.
O gerente de investimentos da
agência Investe São Paulo, Renato de
Barros Silva falou sobre o trabalho
desenvolvido pela agência e os
investimentos no Estado de São Paulo.
 i ago O l ive i r a R o d r i g u e s , d o
SEBR AE, dest acou a forç a dos
pequenos e micros empreendedores e a

atuação do SEBRAE no Vale do
Ribeira.
O prefeito Gilson Fantin, de
Registro, abriu o evento que foi sediado
no Estoril Palace Hotel, ressaltando as
possibilidades que a cidade oferece

para investimentos. Também presentes
ao evento os prefeitos Durval Adélio de
Moraes (Eldorado), Renato Soares
(Juquiá) e Décio Ventura, ex-prefeito
de Ilha Comprida, entre outras
autoridades.

O presidente da ACIAR, Daniel Muniz,
e o prefeito Gilson Fan n par ciparam do Fórum

PROJETOEMPREENDER

Núcleo imobiliário realiza
CiclodePalestras
A legislação imobiliária e a ética nos
negócios imobiliários foram temas de
palestras de Odair Ribeiro e Rafael
Bortone, realizado dia 26 de junho,
no I Ciclo de Palestras do Núcleo
Imobiliário de Registro.
As palestras ocorrerão
periodicamente com o objetivo de
possibilitar que os integrantes do
núcleo percebam a importância e a
responsabilidade que têm os
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proﬁssionais do mercado imobiliário
e, para que a sociedade, de forma
geral, compreenda a importância de
fazer negócios imobiliários com
proﬁssionais especializados.
NÚCLEO – O Núcleo inclui-se no
projeto Empreender, desenvolvido
pela ACIAR. O objetivo é a troca de
experiências e a busca do
aperfeiçoamento nos negócios
v i s and o o for t a l e c i me nto e a
consolidação cada vez maior no
mercado.

Palestrantes Odair Ribeiro e
Rafael Bortone
www.aciar.com.br

ESTUDO

Presidente da ACIAR recebe alunos da USP que
estudam desenvolvimento dos municípios do Vale
Po l í t i c a Ur b a n a e
Regional aplicada ao
Vale do Ribeira, que
discute estratégias para
o desenvolvi-mento da
região.
Alan e Lucas
apre s e nt ar am u ma
série de questões ao
presidente da ACIAR,
que além de responder
os questionamentos
Universitários relataram ao presidente da ACIAR,
dos
alunos, também
Daniel Muniz de Paulo, o trabalho que estão realizando
forneceu sugestões e
O presidente da ACIAR, Daniel
opiniões sobre o tema.
Muniz de Paulo, recebeu dia 19 de
A disciplina é uma iniciativa do
julho os universitários Alan Matsutani Laboratório de Gestão Governamental
e Lucas Alves, do curso de Gestão de (Lab.Gov) da EACH, Instituto para o
Políticas da Universidade de São Paulo D es envolvimento de Inovaçõ es
(USP), que vieram entrevistá-lo sobre Tecnológicas, Sociais, Gestão de
questões relativas ao desenvolvimento Políticas Públicas e Justiça Social
regional.
(Inst ituto Jus) e do C ons órcio
Os dois estudantes optaram por Intermunicipal do Vale do Ribeira
participar da disciplina extracurricular (Codivar), e possui como objetivo

apoiar o planejamento estratégico
territorial, além da valorização do
caráter extramuro da universidade.
A disciplina surgiu com o objetivo
de levar uma experiência prática aos
alunos do curso no acompanhamento
dos processos de desenvolvimento
socioeconômico e no diálogo com
agentes públicos, buscando entender as
demandas de gestão de políticas
públicas na região.
O Vale do Ribeira foi escolhido pois,
apesar de próxima de São Paulo, não se
beneﬁciou dos eixos de
desenvolvimento paulista.
A dúvida sobre os motivos para o
atraso socioeconômico é o que
ocasionou a criação da Câmara
Regional, que tem a missão de levar o
debate sobre o desenvolvimento local e
regional para as Câmaras Municipais,
qualiﬁcando o debate e introduzindo
temas que competem ao parlamento
municipal.

NOVODESAFIO

DanielMuniz
assume
presidênciado
SINCOVVALE
Quatro meses após assumir a
presidência da ACIAR, Daniel Muniz
de Paulo tem um novo desaﬁo:
comandar o Sindicato do Comércio
Varejista do Vale do Ribeira
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(Sincovvale). Ele assumiu em reunião
de diretoria realizada dia 18 de julho.
Formalizado no ano passado,
quando recebeu autorização de
funcionamento do Ministério do
Trabalho, o Sincovvale era presidido
por Renato Zacarias dos Santos, que
renunciou ao cargo em razão de
compromissos proﬁssionais.
Nos próximos meses, Daniel Muniz
de Paulo realizará duas ações sindicais:
reuni ão com os es cr itór ios de
contabilidade para que conheçam o

Sindicato e agendamento, também
com os contabilistas, sobre o REPIS e o
Programa Relaciona.
Além de Daniel, que era vicepresidente, a diretoria é formada por
Mauro C esar Vieira de Araújo
(secretário), Marcelo Rodrigues
(tesoureiro), Sueli Tiiomi Okamoto
Odake (suplente); o Conselho Fiscal é
composto por André Silva Cunha,
B enedito Gregório dos Santos,
Josimara Cadilhac e Luciana
Nascimento.
www.aciar.com.br

COMUNICAÇÃO

PortalerevistassãolançadosemRegistro
Comunicação, de propriedade do
jornalista Adilson Cabral. O novo
portal tem notícias, guia comercial,
classiﬁcados e cobertura dos principais
eventos sociais da região.
"O know-how da Franquia
Nacional Portal da
Cidade nos dá
bagagem suﬁciente
para que nos
tornemos em
pouco tempo
referência em
informação de
m e i o
d e
comunicação
regional”, revela
Adilson Cabral.”
U m a
d a s
características do
Dias antes do lançamento do portal, o jornalista Adilson Cabral
Portal da Cidade
conversou com o presidente da ACIAR, Daniel Muniz de Paulo

Registro também é a de ser
administrada por um jornalista
proﬁssional diferente de outros meios
de comunicação que são liderados por
empreendedores que contratam
proﬁssionais (ou não) para tornar
viável seus produtos de comunicação.
referência e sinônimo de boa
informação e de respeito ao cidadão
que nos acompanha diariamente.
O Portal da Cidade de Registro, que
terá semanalmente colaboração de
proﬁssionais vinculados à Associação
dos Jornalistas do Vale do Ribeira
(AJOV), promete muita interatividade
com o leitor e diversiﬁcação dos canais
de mídia social e pode ser acessado por
notebooks, tablets, celulares ou
desktops. A colunista Dani Tsunoda é
colaboradora do portal, cujo endereço
é https://registro.portaldacidade.com

o que temos, o que fazemos aqui
diariamente é algo que me deixa muito
comovido. Porque isso honra todas as
pessoas que mudaram o mundo, que
foram loucas o suﬁciente para acreditar
que p o diam mudar o mundo e
mudaram”, aﬁrmou.

Ele também falou sobre a We Brasil,
que terá periodicidade bimestral que
falará s obre p ess oas, negó cios,
empreendedor ismo, tur ismo,
gastronomia, entre outros temas. A We
Brasil pode ser adquirida em bancas de
jornais pelo preço de R$ 9,90.

Os meios de comunicação do Vale
do Ribeira se fortaleceram ainda mais
no mês de julho com o lançamento do
Portal da Cidade de Registro, lançado
na segunda-feira, 23 de julho, pela
empresa Palavra & Ação

Já n o d i a 2 4 d e j u l h o f o i o
lançamento da revista We Brasil,
vinculada ao Portal Registro Diário,
sob comando dos empresários Fagner
Vieira e Fernanda Batista.
A revista foi lançada no mesmo dia
em que foi inaugurado o escritório do
portal e da revista, que em sua primeira
edição trouxe na capa os irmãos
Fernando Barbosa e Fabiano Muniz, do
grupo Caixa Preta de teatro.
Em seu discurso no evento, Fagner
Vieira falou que o papel do portal que
administra é conectar pessoas e
oportunidades. “Mais do que produzir
conteúdo, o grande desaﬁo dos meios
de comunicação é COMO distribuir
seu conteúdo.
Hoj e nos esp e cia lizamos em
produzir e distribuir conteúdo local
produzido com qualidade,
responsabilidade e proﬁssionalismo. E
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A gerente da ACIAR, Valda Arruda (ao lado de colaboradores
do portal Registro Diário), pres giou o evento
www.aciar.com.br

CONCURSOFOTOGRÁFICO

Fotovencedora
foiunanimidadeentrenojúri
Os cinco integrantes do júri indicados pela
ACIAR para avaliar e selecionar as fotos que
integrarão o calendário do comércio do Vale do
Ribeira 2019 escolheram, por unanimidade, a
foto de Maria Clara Yumi de Toledo Sakô,
intitulada “Olhando o Votupoca”, como
primeira colocada, o que signiﬁca que foi a que
mais reuniu os elementos presentes no
concurso, cujo tema foi “Zona Rural – Paisagem
e Produção”. Foram avaliadas 74 fotos.
Composto por Marli Cabral Teixeira
Nogueira
(fotógrafa), Margarete Micheletti
(AJOV – Associação dos Jornalistas do Vale),
Felipe Luiz Fatarelli (Senac Registro),
Alexandre Sousa Leopoldino (SESC Registro) e
Ruan Carlos Conceição (SESC Registro), o júri
também concedeu Menção Honrosa à foto
“Privilégio de quem mora no sítio”, de Dhiego
Muniz Ribeiro, que foi a mais votada no
Facebook.

14 ACIAR INFORMATIVO

julho 2018



www.aciar.com.br

FOTOSDOCALENDÁRIO2019

Mais votada
no Facebook:
"Privilégio de quem
mora no sítio", de
Dhiego Muniz Ribeiro

MAISUMDIA
(ValdairMuniz)

AGROFLORESTAECHÁVERDE
(ValdairMuniz)

PLANTIO
(LucianaJacquelineCavalcante)

COLHEITADEARROZ
(MariaHelenadeMouraMendes)

DESPESCA
(LucianaJacquelineCavalcante)

MONITORAMENTODOBANANAL
(AudreyHarumiImasato)

TOCANDOEMFRENTE
(AudreyHarumiImasato)

PÉNAJACA
(SumaiaMatsuda)

PRODUTOSDATERRA
(AudreyHarumiImasato)
PREPARANDOATERRA
(LucianaJacquelineCavalcante)
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SAÚDEEBEMESTAR

AssociaçãoAmigosdosAutistas
querconscientizarsociedade
Em menos de um ano, um grupo
iniciado no whatsapp para reunir
famílias de autistas, saltou de oito para
90 integrantes. Esse dado, fornecido
por Elizandra Aparecida Nóbrega,
presidente da Associação Amigos dos
Autistas de Registro (AMAR) mostra o
grande interesse que o tema desperta e
a necessidade das famílias de obterem
informações sobre o assunto. Em 2012
havia dois milhões de brasileiros
portadores do Transtorno do Espectro
Autista (TEA).
Para melhorar a qualidade de vida
dessa parcela de brasileiros que vive no
Vale do Ribeira, em 2007, familiares de

aut ist as f und aram a AMAR . A
entidade, no entanto, ﬁcou desativada
entre 2012 e 2015, quando a atual
diretoria, sob comando de Elizandra,
decidiu retomar as atividades.
O primeiro passo foi fazer os ajustes
burocráticos e, ano passado, a diretoria
da AMAR iniciou o trabalho de campo,
atuando em três frentes: luta por
políticas públicas e para que seja
aplicada a lei federal 127604/2012, que
institui a Política Nacional de Proteção
dos Direitos da Pessoa com Transtorno
do Espectro Autista; acolhimento e
apoio às famílias; e reuniões e palestras
de conscientização e sensibilização nas

Diretoria da AMAR promove reuniões e palestras
visando melhor qualidade de vida para os au stas

entidades e escolas.
Elizandra diz que uma das batalhas
da entidade que preside é a inclusão.
“Existe a lei da inclusão mas não
existem as condições para que seja
cumprida”, observa ela, ressaltando que
o foco principal da AMAR tem sido
orientar professores pois é na escola
que crianças e adolescentes passam a
maior parte do dia. Segundo ela, a
partir do momento que a escola se
conscientiza, o aluno autista passa a ser
mais respeitado e, consequentemente,
melhora sua vida.
“Temos percebido um interesse
muito grande nas escolas”, revela
Elizandra, informando que a AMAR já
promoveu palestras em escolas de
Jacupiranga e Juquiá e tem
agendamento para os próximos meses
em Pariquera-Açu e Cananéia.
O s r e c u r s o s p a r a m a nt e r a s
atividades da associação são obtidos
em bingos e quermesses. A entidade
tem sala na Associação dos Deﬁcientes
Físicos de Registro, no bairro Nosso
Teto, onde realiza reuniões para
familiares, aberta a qualquer pessoa, no
terceiro sábado de cada mês.
Contato com a entidade pode ser
feito no telefone (13) 99631-9805.

Leiquebeneﬁciaautistasvoltaráaoplenário
Projeto de lei municipal de
autoria do vereador Fabio Tatu,
de Registro, obriga a inserção do
símbolo mundial da
conscientização do autismo nas
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placas de atendimento e iguala os
portadores de autismo aos
demais beneﬁciários do
atendimento preferencial.
O projeto foi a plenário em

junho, porém, recebeu emendas
e deve ser novamente apreciada
pelos vereadores após o recesso
para nova apreciação já que foi
alterada.

www.aciar.com.br

SAÚDEEBEMESTAR

TranstornodoEspectroAutista(TEA)
MARIAHELENAVARELLABRUNA
O Transtorno do Espectro Autista
(TEA) engloba diferentes síndromes
marcadas por perturbações do
desenvolvimento neurológico com três
características fundamentais, que podem
manifestar-se em conjunto ou isoladamente.
São elas: diﬁculdade de comunicação por
deﬁciência no domínio da linguagem e no
uso da imaginação para lidar com jogos
simbólicos, diﬁculdade de socialização e
padrão de comportamento restritivo e
repetitivo.
Também chamado de Desordens do
Espectro Autista (DEA ou ASD em inglês),
recebe o nome de espectro (spectrum),
porque envolve situações e apresentações
muito diferentes umas das outras, numa
gradação que vai da mais leves à mais grave.
Todas, porém, em menor ou maior grau estão
relacionadas, com as diﬁculdades de
comunicação e relacionamento social.
TIPOS
De acordo com o quadro clinico, o TEA pode
ser classiﬁcado em:
1) Autismo cl ássi c o – o g rau de
comprometimento pode variar de muito. De
maneira geral, os portadores são voltados
para si mesmos, não estabelecem contato
visual com as pessoas nem com o ambiente;
conseguem falar, mas não usam a fala como
ferramenta de comunicação. Embora possam
entender enunciados simples, têm
diﬁculdade de compreensão e apreendem
apenas o sentido literal das palavras. Não
compreendem metáforas nem o duplo
s ent ido. Nas for mas mais g raves,
demonstram ausência completa de qualquer
contato interpessoal. São crianças isoladas,
que não aprendem a falar, não olham para as
outras pessoas nos olhos, não retribuem
sorrisos, repetem movimentos
estereotipados, sem muito signiﬁcado ou
ﬁcam girando ao redor de si mesmas e
apresentam deﬁciência mental importante;
2) Autismo de alto desempenho (antes
chamado de síndrome de Asperger) – os
portadores apresentam as mesmas
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diﬁculdades dos outros autistas, mas numa
medida bem reduzida. São verbais e
inteligentes. Tão inteligentes que chegam a
ser confundidos com gênios, porque são
imbatíveis nas áreas do conhecimento em
que se especializam. Quanto menor a
diﬁculdade de interação social, mais eles
conseguem levar vida próxima à normal.
3 ) Distúrbio global do desenvolvimento
sem outra especiﬁcação (DGD-SOE) – os
portadores são considerados dentro do
espectro do autismo (diﬁculdade de
comunicação e de interação social), mas os
sintomas não são suﬁcientes para incluí-los
em nenhuma das categorias especíﬁcas do
transtorno, o que torna o diagnóstico muito
mais difícil.
INCIDÊNCIA
Não faz muito tempo, o autismo era
considerado uma condição rara, que atingia
uma em cada duas mil crianças. Hoje, as
pesquisas mostram que uma em cada cem
crianças é portadora do espectro, que afeta
mais os meninos do que as meninas. Em
geral, o transtorno se instala nos três
primeiros anos de vida, quando os neurônios
que coordenam a comunicação e os
relacionamentos sociais deixam de formar as
conexões necessárias.
As manifestações na adolescência e na
vida adulta estão correlacionadas com o grau
de comprometimento e com a capacidade de
superar as diﬁculdades seguindo as condutas
terapêuticas adequadas para cada caso desde
cedo.
O diagnóstico é essencialmente clínico.
Baseia-se nos sinais e sintomas e leva em
conta os critérios estabelecidos por DSM–IV
(Manual de Diagnóstico e Estatística da
Sociedade Norte-Americana de Psiquiatria)
e pelo CID-10 (Classiﬁcação Internacional de
Doenças da OMS).o comprometimento e o
histórico do paciente.
CAUSAS
Estudos iniciais consideravam o
transtorno resultado de dinâmica familiar

problemática e de condições de ordem
psicológica alteradas, hipótese que se
mostrou improcedente. A tendência atual é
admitir a existência de múltiplas causas para
o autismo, entre eles, fatores genéticos,
biológicos e ambientais. No entanto, saber
como o cérebro dessas pessoas ainda é um
mistério para ciência.
TRATAMENTO
Ainda não se conhece a cura deﬁnitiva para
o transtorno do espectro do autismo. Da
mesma forma não existe um padrão de
tratamento que possa ser aplicado em todos
os portadores do distúrbio. Cada paciente
e x i ge u m t ip o d e a c omp an hame nto
especíﬁco e individualizado que exige a
participação dos pais, dos familiares e de uma
equipe proﬁssional multidisciplinar visando
à reabilitação global do paciente. O uso de
medicamentos só é indicado quando surgem
complicações e comorbidades.
FAMÍLIA
O diagnóstico de autismo traz sempre
sofrimento para a família inteira. Por isso, as
pessoas envolvidas – pais, irmãos, parentes –
precisam conhecer as características do
espectro e aprender técnicas que facilitam a
autossuﬁcência e a comunicação da criança e
o relacionamento entre todos que com ela
convivem.
Crianças com autismo precisam de
tratamento e suas famílias de apoio,
i n for m a ç ã o e t re i n ame nto. A A M A
(Associação dos Amigos dos Autistas) é uma
entidade sem ﬁns lucrativos que presta
importantes serviços nesse sentido.

Maria Helena Varella Bruna - Redatora e
revisora, trabalha desde o início do Site
Drauzio Varella, ainda nos anos 1990.
Escreve sobre doenças e sintomas, além de
atualizar os conteúdos do Portal conforme
as constantes novidades do universo de
ciência e saúde.

www.aciar.com.br

CARTÃOACCREDITO

MudançasnocartãoAccredito
traznovastecnologias
O Cartão Accredito mudou e está
seguindo em frente. O novo ambiente
operacional proporcionará ganhos em
tecnologia tanto para os usuários como
para a rede credenciada. Dentre outras
novidades, o usuário do cartão pode
consultar seu saldo e também a rede
c re d e n c i a d a , e m ap l i c at i v o d e
celulares, disponível nas plataformas
IOS (Apple) e Android (Google).
As senhas de acesso às compras
foram alteradas – eram seis números
do seu CPF e passam a ser apenas
quatro números.
No primeiro acesso, o usuário
digitará o número do seu cartão e o

número completo do CPF, sem pontos
e sem traços. O endereço para isso é
www.accredito.com.br . Acessará
“Novo Sistema”, e em seguida, usuário.
Quanto à conveniada, não terá muita
diﬁculdade para acessar e utilizar a
nova plataforma do cartão. Basta
acessar “Novo Sistema” – Cliente. Em
seguida serão solicitados os seguintes
dados:
- Código do cliente: o número de
c a d a st ro n o s i ste m a , qu e to d a
conveniada possui.
- Login : Razão Social ou nome de
fantasia, sempre em maiúsculo
(Conforme a informação enviada)

-Senha de Acesso WEB: No primeiro
acesso, a senha é a mesma do login.
Será solicitada a alteração dessa senha,
podendo ser qualquer senha de seis ou
oito caracteres. Depois disso, aparecerá
a tela principal do sistema, onde a
conveniada cons egue realizar
solicitações, cargas de crédito, ver a
rede credenciada, gerar relatórios entre
outros serviços disponíveis.
Nessa nova plataforma, a conveniada
terá que criar uma planilha no Excel,
contendo obrigatoriamente os dados
de Nome, CPF, Valor e Matrícula. Já as
colunas ﬁlial, setor e ccusto, deverão
ﬁgurar com preenchimento zero.

MODELO DE PLANILHA

A planilha deve ser feita no Excel, contendo obrigatoriamente os dados de:
Nome, CPF, Valor e Matrícula, e deve ser salva no modelo .CSV (separado por virgulas)

Informações: (13) 3828-6807 - www.aciar.com.br
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CARTÃOACCREDITO

ESSASEMPRESASACEITAMOCARTÃOACCREDITO
Legenda:
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ACCredito Convênio

www.aciar.com.br

SHOWDEPRÊMIOS

MaisdeR$20milemprêmios
serãosorteadospelocomércio

Como a regularização da campanha
na Caixa Econômica Federal passou a
ser realizada com maior agilidade, a
ACIAR decidiu prorrogar o prazo de
adesão à campanha oferecendo aos
lojistas a chance de participar da
Campanha Show de Prêmios.
A Campanha este ano está ainda
mais atrativa, com a distribuição de
mais de R$ 20 mil em prêmios: um
caminhão de prêmios no valor de R$ 13
mil, duas motos e dez vales compras no
valor unitário de R$ 300,00. Promovida
pela ACIAR, a campanha Show de
Prêmios é o maior evento do gênero
realizada no Vale do Ribeira.

“O p r i n c i p a l o b j e t i v o d e s s a
campanha é estimular as pessoas a
consumirem no comércio da nossa
região, fortalecendo o Vale do Ribeira
como pólo comercial. Temos uma
imensa variedade de produtos e preços
e, portanto, nenhum consumidor
precisa sair do Vale para realizar suas
compras de ﬁnal de ano”, aﬁrma Daniel
Muniz de Paulo, presidente da ACIAR.
Os vales compras só podem ser
utilizados nas lojas participantes,
fortalecendo assim o comércio local.
As lojas que aderirem à Campanha
tem maiores expectativas de vendas
pois, além da divulgação que têm no

período, os clientes também preferem
comprar onde tem chance de concorrer
aos prêmios.
Além dos prêmios atrativos, para
estimular ainda mais a adesão dos
lojistas, este ano a ACIAR também
sorteará um vale viagem no valor de R$
3 mil entre as lojistas e empresários.
Para ter mais informações sobre a
Campanha, basta ligar no
departamento comercial da ACIAR,
telefone (13) 3828-6800, onde também
podem ser obtidas informações sobre
os valores da Campanha e prazos de
pagamento.

Presidentenegociae
campanhasorteará
duasmotos
O presidente da ACIAR, Daniel Muniz, recebeu
representantes da Bicudo Motos e da HP Yamaha para
negociar a moto que será sorteada na campanha Show de
Prêmios. Após as negociações e com os descontos
concedidos, Daniel decidiu sortear duas motos – uma
Honda e uma Yamaha, tornando a campanha ainda mais
forte e atraente.
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SHOWDEPRÊMIOS

Conheçaasempresasquejáaderiram
acampanha
BARES/ RESTAURANTES /LANCHONETE/
PANIFICADORAS
ESTAÇÃO DO VALE
MARIA ESTER COSTA DA VEIGA LANCHONETE
PADARIA NOVO SABOR
PANIFICADORA VITÓRIA
ROTISSERIE ORIENTE
COMÉRCIO DE ALIMENTOS
CACAU SHOW
DOCIBRA
MERCADO CAPINZAL
MERCADO JORGINHO (ELDORADO)
MERCEARIA TOYAMA
PEIXARIA CANANÉIA
SACOLÃO DU VALE
SANTA HELENA SUPERMERCADOS
SUPERMERCADO MAGNÂNIMO (VILA CABRAL)
SUPERMERCADO MAGNÂNIMO (VILA TUPY)
SUPERMERCADO SUPREMO
SUPERMERCADO TIO BEBA
COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS
AUTO PEÇAS SERV CAR
CICLO RIBEIRA
DEL REI CENTRO AUTOMOTIVO
DISQUE BATERIAS
IMPÉRIO VEÍCULOS
CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS
BICUDO MOTOS
MOTOVALE

DROGARIA E COSMÉTICOS
DELÍRIO PERFUMARIA
FARMAVALE
LOJA DE MÓVEIS
ART´S MÓVEIS (CANANÉIA)
ART´S MÓVEIS (REGISTRO)
ART´S MÓVEIS (IGUAPE)
ART´S MÓVEIS (ILHA COMPRIDA)
ART´S MÓVEIS (SETE BARRAS)
ART´S MÓVEIS (ELDORADO)
ART´S MÓVEIS (PARIQUERA-AÇU)
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
ALMIR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
CASA SUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
CASTELES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
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ÓTICAS
ÓTICAS CAROL
POSTO DE COMBUSTÍVEIS
AUTO POSTO MEL
AUTO POSTO MONTANA (CENTRO)
AUTO POSTO MONTANA (VILA TUPY)
AUTO POSTO OKI
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
CEREAGRO (ELDORADO)
RAÇÕES FORTES (TRÊS LAGOAS)
PRODUTOS DE INFORMÁTICA /PAPELARIAS
INFOVALE
MACVALE
RABISPEL
VESTUÁRIOS E CALÇADOS
BAZAR TANAKA
CASA GALLERIA
COTTON
DALU´SS MODAS
FINA FLOR
JOÁ CALÇADOS
LOJAS MIL
NR CONFECÇÕES
PINGO DE OURO
SWAGAT
TIBIKO´S
TOK LAR BABY
UZI MODAS
WILLIRRÔ MODAS
DIVERSOS
ANOTON MADEIRAS & CIA
AUTO ESCOLA NOVA DALLAS
BAZAR ANNE
BORTONE ASSESSORIA CONTÁBIL E NEGÓCIOS
CAROHE DISTRIBUIDORA DE TINTAS
DAIYAMONDO JOALHERIA
FACILLITA
FESTOLÂNDIA
FONTE NOVA
GODKE ALUMÍNIOS
MICROVIP
NOELI JÓIAS E ACESSÓRIOS
PET SHOP REGISTRO
RELOJOARIA JABEM

www.aciar.com.br

PROPAGANDAVOLANTE

PrefeituraeACIARdeﬁnemnovaregulamentação
paracarrosdesom
O presidente da Associação Comercial, Daniel
Muniz de Paulo, a assessora jurídica Michele
Ramponi e representantes da Prefeitura de Registro
reuniram-se na manhã de sexta-feira, 3 de agosto,
para debater a minuta de decreto, apresentada pela
prefeitura, que altera o Código de Posturas (Lei
Municipal 069, de 9 de dezembro de 1993),
apres entando nova regulamentação para
propaganda volante em Registro.
Uma das principais mudanças é que a
propaganda volante só poderá ser feita por empresa
legalmente constituída. O carro de som terá que
manter inscrição legível, nas laterais, indicando
nome da empresa, endereço, telefone. Só podem
fazer esse serviço veículos cadastrados na
prefeitura. A altura de som não poderá ultrapassar
90 decibéis e a permissão nos ﬁnais de semana e
feriado atenderá eventos que ocorrem em datas
especíﬁcas.
Também participaram da reunião Fabio da Silva
e Ermerson Tamasia, representando as empresas de
som; Hildo Junior, César de Brito, Claudia
Nakamura e Roni Souza, da prefeitura de Registro.

Daniel Muniz, presidente da ACIAR, e Roni Souza,
assessor jurídico da prefeitura conduziram a reunião

Representantes da prefeitura e de empresas de
carros de som debateram mudanças na lei

GANHADORES DO SORTEIO

O sorteio foi realizado no dia 06 de julho as 13h,
na presença de dois auditores:Edson Kazuo Aoki e Vitor
Gustavo da Silva, com os colaboradores da ACIAR e o
presidente Daniel Muniz de Paulo.
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PAPELARIA E INFORMÁTICA

Descontosde6%novalordesuas
mercadoriasnopagamentoàvista.
Av.Pref.JonasBanksLeite,629
Centro.Tel:(13)3822-1094

Descontosde6%novalordosserviços
prestadosparaelaboraçãode
ProgramasdeMedicinaeSegurançado
Trabalho.Tel:(13)99707-5392

15%dedescontoemtodososserviços.
Tel:(13)3821-6654

Descontode10%novalordesuas
mercadoriasnopagamentoàvistae
5%nopagamentocomcartão.
RuaShitiroMaeji,663‒Centro.
Tel:(13)3821-7063

Descontosde50%nacontratação
doguiacomercialnoPortalRegistro
Diário.Tel:(13)99759-7777

Descontosde10%(dezporcento)no
valordesuasmercadoriaseprodutos
nãopromocionais,podendoser
efetuadopagamentocomcartãode
créditooudébito.Tel:(13)3822-5994
Descontode20%empeçaouacessóriose
descontode15%mãodeobratécnica
Tel:(13)3821-5215

Descontosde5%(cincoporcento)nas
comprasàvistaemdinheiro.
Av.ClaraGianottideSouza,863‒Vila
NovaRibeira.Tel:(13)3822-2263

Descontosde10%novalordosMóveis
Planejados.Av.Dr.CarlosBotelho,418
Centro-Pariquera-Açu-SP
Tel:(13)3856-1232

Descontosde04a22%novalor
doautomóvelutilitárioescolhido
(conformetabelavigente).
Tel:(13)3828-9000

Descontosde20%(vinteporcento)
novalordeseuscursos(todosdenossa
grade).RuaJoãoBatistaPocciJunior,288-
Tel:(13)3822-6203

Descontode5%novalordetodasas
suasmercadorias.Tel:(13)3821-4842

Descontode40%emtodosos
cursosoferecidoseisençãodataxade
Matrícula.RuaAmapá,348‒Vl.Cabral
2ºA‒Sl06-Tel:(13)3821.2648

Descontode75%naanuidade.
www.foneja.com

Descontosde20%novaloremroupasàs
3ª,5ª,6ªesábados,àvistaounoscartões
VisaeMastercard.Tel:(13)3821-4372

Descontosde5a15%nasmensalidades
doscursosdegraduação,graduação
tecnológicaepós-graduação
(conformetabelavigente).
Tel:(13)3821-7147ou3821-2920

Descontosde15%novalordas
mensalidadesparaoscursos
preparatórios.RuaAmapá,348‒2º
andar‒sala06‒Centro‒Registro/SP.
Tel:(13)3821-8007

Programadeestágio.TaxaAdministrativa
paraAssociados:R$78,80.Nãoassociados:
R$174,00.Tel:(13)3828-6810-Roseli

Descontode30%nasmatrículase
mensalidadesdoscursosdeinglês
eespanholbásico,intermediárioe
avançado.Tel:(13)3822-2122

Descontode15%novalordetodosos
serviçosrealizadosnalavanderia.
Tel:(13)3821-7494

Descontosespeciaisnosplanos
regulamentados.
Tel:(13)3828-6810-Roseli
Descontosde5%novalordesuas
mercadoriase10%novalordos
serviços.Tel:(13)3821-8080

Descontode5%nacomprade
óculosou20%napermutade
produtos.Tel:(13)3821-2122

SeguroSaúdeNacionalcom
atendimentodiferenciadopara
associados.Tel:(13)3828-6810‒Roseli

Descontode20%nainstalaçãoe
gratuidadenaprimeiramensalidade
apósaimplantaçãodosistema.
Tel:(13)3821-5426

Descontosde10%novalordeseus
produtoseserviços.Av.JoãoBatista
PocciJr,305‒Centro‒Registro/SP
Tel:(13)3821-7091
Descontosde20%nainstalaçãoda
internetcomﬁbraóptica/rádio.
RuaAmapa,142‒VilaCabral
Tel:(13)3822-4445

Descontode15%nasparcelasda
implantaçãodosistema.
Tel:(13)3821-3694
Descontode8%novalordeseus
serviços.Tel:(13)3821-4952

Descontode10%nopagamentoà
vistanosseguintesprodutos,óleos
lubriﬁcanteseﬁltros,edescontode
3%noscombustíveissomenteno
pagamentonocartãodedébitoouem
dinheiro.Tel:(13)3821-3188

Descontode10%novalordoscursos.
www.aciar.com.br

Oobjetivoédisponibilizaraoempresário
associado,linhasdecréditoparacapital
degiro,antecipaçãoderecebíveise
créditopessoalparareformadefachada
Descontode50%(cinquentaporcento) eespaçointerno.Etambémamplalinha
deprestaçãodeserviçoscomtaxase
namatrículae10%(dezporcento)
tarifasreduzidas.Tel:(13)3821-5530
namensalidade.

Descontosde10%novalordesuas
mercadoriaseprodutos,excetonoNYC
Burguer,nocardápiodoSushiDoeno
RecantodoCaminhoneiro.
Endereço:Rod.RegisBittencourt,Km
449‒Registro‒SP.Tel:(13)3821-3381

14%dedescontosnosseusprodutos
nopagamentoàvista.
RuaDr.IdelfonsoPintoNogueiraFilho,95
JardimPaulista.Tel:(13)3821-3106

20%dedescontosnoscursose
descontosespeciaisparaempresas.
RuaPres.GetulioVargas,530‒Centro
Tel:(13)3821-1229

Descontosde15%novalordesuas
mercadoriasnopagamentoàvista.
Av.ClaraGianottideSouza,101
(Loja09).Tel:(13)3822-2972

Descontode10%novalordetodosos
seusserviços.Tel:(13)3821-4916

Descontosde50%novalortotaldos
cursosdeinformática,inglês,webdesigne
gestãoempresarial.Matriculando-seem
doiscursos,omaterialdidáticoé
inteiramenteGRÁTIS.Tel:(13)3821-3089

Descontosde15%dedescontosnosseus
produtosnopagamentoàvista.
Av.ClaraGianottideSouza,174
Centro.Tel:(13)3821-2888

Descontosde15%empizzas
Tel:(13)3822-1347

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
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CMCUNHAMARQUESCONTABILIDADE

IMPÉRIOAUTOCENTERELOCADORA

PROPRIETARIA:IRIANEDACUNHAMARQUES
ENDEREÇO:AV.PREF.JONASBANKSLEITE,312
CENTRO
11900-000‒REGISTRO‒SP
TELEFONE:(13)38216623
CONTATO:FABRICIO/IRIANE

PROPRIETARIO:WILSONDASILVA
ENDEREÇO:AV.PRESIDENTECASTELOBRANCO,520
CENTRO
11900-000‒REGISTRO‒SP
TELEFONE:(13)38221065/38221055
CONTATO:LÚCIO

ESTAÇÃODOVALE

PEIXARIACANANÉIA

PROPRIETARIA:MARIAESTERCOSTADAVEIGA
ENDEREÇO:RUAH.MATSUZAWA,265
VILARIBEIRÓPOLIS
11900-000‒REGISTRO‒SP
TELEFONE:(13)38221347
CONTATO:GILBERTO/ZUCARELLI

PROPRIETARIA:BIANCAROSAFERNANDES
ENDEREÇO:RUAJOSEANTONIODECAMPOS,528
CENTRO
11900-000‒REGISTRO‒SP
TELEFONE:(13)38221485
CONTATO:BIANCA

HFBRASIL‒CORRETORADESEGUROS

PORTALDACIDADEREGISTRO

PROPRIETARIO:HELIOFERREIRADASILVA
ENDEREÇO:RUAPRES.GETÚLIOVARGAS,377
CENTRO
11900-000‒REGISTRO‒SP
TELEFONE:(13)38226430
CONTATO:HÉLIO

PROPRIETARIO:ADILSONCABRAL
ENDEREÇO:RUACELSOXAVIER,483
CENTRO
11900-000‒REGISTRO‒SP
TELEFONE:(13)997749016
CONTATO:ADILSON
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* sujeito a alterações

13 3828-6800

/aciar.registro
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