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EncontrodeEmpresários
lotaauditórioda
EscolaAdventista

UM CAMINHÃO DE PRÊMIOS
PRA VOCÊ!

RELAÇÃODASEMPRESASADERENTESÀCAMPANHA
“SHOWDEPRÊMIOS2018”
BARES/ RESTAURANTES /LANCHONETE/
PANIFICADORAS
ESTAÇÃO REGISTRO
PADARIA NOVO SABOR
PANIFICADORA VITÓRIA
PAQUITO PIZZARIA
ROTISSERIE ORIENTE
COMÉRCIO DE ALIMENTOS
ARMAZEM ELDORADO (ELDORADO)
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
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
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
O FEIRÃO DO SAPATO
PINGO DE OURO
SPORT CENTER
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
COMERCIAL PANORAMA
DAIYAMONDO JOALHERIA
FACILLITA
FESTOLÂNDIA
FONTE NOVA
GODKE ALUMÍNIOS
MICROVIP
NOELI JÓIAS E ACESSÓRIOS
PET SHOP REGISTRO
RELOJOARIA JABEM

PALAVRADOPRESIDENTE

Caro leitor:
Nesta edição gostaria de destacar nossa
matéria sobre os Núcleos Setoriais, uma
tendência em expansão no mercado para
pequenas empresas do mesmo segmento
que buscam a união e o fortalecimento do
associativismo e organização da atividade
comercial ou produtiva, a exemplo de
outras regiões onde tem sido
implementado com sucesso absoluto.
Diante disso, a nossa missão será a de
pr ior izar ess es projetos e dar mos
prosseguimento à essas atividades, pois
a c re d it amo s qu e ass i m e st are mo s
aproximando empresários dos setores
envolvidos, bem como dando
oportunidade para troca de ideias e
preparando novas lideranças e busca de
s o lu ç õ e s e d e pro b l e m a s c omu n s
vivenciadas no dia a dia dessas pequenas
empresas, que deixam de ser concorrentes
e passam a s er parceiras em suas
atividades.
Dentre os eventos programados estão a
realização de palestras, workshops, visitas

a outras regiões e outras atividades
voltadas a melhoria da gestão empresarial.
Hoje aqui na Aciar temos dois núcleos
em atividade, o Núcleo Vestir e Calçar
fundado há 15 anos e o Imobiliário
formado este ano, com boas perspectivas
para o futuro.
Aos demais setores interessados na
formação de outros Núcleos, nossa
associação coloca-se a disposição dos
empresários, acreditando ser este o
momento das pequenas empresas se
unirem para superar as diﬁculdades.
Nosso objetivo é podermos congregar
os núcleos em torno da nossa associação e
proporcionar um ambiente de negócios,
desenvolvimento e sustentabilidade
econômica, melhor geração de renda e
qualidade de vida, não esquecendo da
responsabilidade social com a
comunidade com a geração de novos
postos de trabalho.
Sucesso a todos, um abraço.
Até a próxima

Daniel Muniz de Paulo
Presidente da ACIAR

AGENDADEEVENTOS
OUTUBRO
Dia 02 (3ª feira) 4ª Sessão do Curso Master Mind
Dia 04 (5ª feira) - 20h Encontro dos Empresários 2018 - Silvio Carajeleascov
Dia 09 (3ª feira) - 5ª Sessão do Curso Master Mind
Dia 11 (5ª feira) - Comércio aberto até às 20h (Dia das Crianças)
Dia 12 (6ª feira) - Dia de Nossa Srª Aparecida e Dia das Crianças
(feriado nacional / comércio fechado)
Dia 15 (2ª feira) - Início da Campanha Show de Prêmios 2018
Dia 16 (3ª feira) - 6ª Sessão do Curso Master Mind
Dia 23 (3ª feira) - 7ª Sessão do Curso Master Mind
Dia 25 (5ª feira) - 9h Reunião das Associações Comerciais RA 5 (Vale do Ribeira e Baixada Santista)
19h às 22h - Curso Atendimento ao Cliente - Realização IFSP - Instituto Federal de Educação
19h30 - Treinamento SCPC - Análise de Crédito Pessoa Jurídica
Dia 30 (3ª feira) - 7h30 - Café com Negócios - Santander - Tema: Investimentos
Dia 30 (3ª feira) - 8ª Sessão do Curso Master Mind

NOVEMBRO
Dias 01 e 02 (5ª e 6ª feira) - 64° Tooro Nagashi
Dia 01 (5ª feira) - 19h às 22h - Curso Atendimento ao Cliente - Realização IFSP - Instituto Federal de Educação
Dia 02 (6ª feira) - Finados (feriado nacional / comércio fechado)
Dia 06 (3ª feira) - 9ª Sessão do Curso Master Mind
Dia 12 (2ª feira) - Curso Ferramentas de Sucesso para Gerentes e Líderes de Loja - APAS (Associação Paulista de Supermercados)
Dia 13 (3ª feira) - 10ª Sessão do Curso Master Mind
Dia 15 (5ª feira) - Proclamação da República (feriado nacional / comércio fechado)
Dia 19 e 21 - E-Commerce Senac (Vagas Limitadas)
Dia 20 (3ª feira) - 11ª Sessão do Curso Master Mind
Dia 22 (5ª feira) - 19h às 22h - Curso Atendimento ao Cliente - Realização IFSP - Instituto Federal de Educação
Dia 27 (3ª feira) - 12ª Sessão do Curso Master Mind
Dia 29 (5ª feira) - 19h às 22h - Curso Atendimento ao Cliente - Realização IFSP - Instituto Federal de Educação
Dia 30 (6ª feira) - Aniversário da Cidade - Acordo entre o SINCOMERCIÁRIOS x ACIAR
Troca pela 2ª feira de Carnaval / comércio aberto

* calendário sujeito a alterações
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SUAEMPRESA|DÉBORAAMARAL

OmundodeAlices
Poderia também ter usado o nome Debora, João,
Antônio, Maria, Francisca, mas acho que Alice nos
reporta a estória de Alice e seu país das maravilhas, ou
ate poderia ser Dorothy em seu mundo encantado do
Mágico de Oz. A referência ao título é apenas para nos
reportar ao mundo em que vivemos se não fosse o
mesmo que criamos para nós. Não obstante há sempre
divergências sobre o assunto, aﬁnal cada um enxerga o
mundo de uma forma, através de sua formação, suas
vivências, suas metas de vida, com uma dose pequena
ou grande de fantasia sobre
o mesmo.
A verdade é que sobre o
mesmo acontecimento,
obj eto ou s ent imento
quando verbalizado, todos
os vivenciam de forma
diferente. Já experimentou
perguntar o que é
felicidade? Amor? Ética?
Ou qual é o sabor de uma
laranja? Sempre haverá
opiniões diferentes. As
divergências são benéﬁcas quando nos damos o
direito de Entender, mas não propriamente
Concordar com o que estamos ouvindo, mas elas
nos fazem pensar, repensar e por muitas vezes abrir
uma nova visão sobre o fato, sendo então possível
perceber que uma única coisa pode ter um, dois, três,
milhões de pontos de vista diferentes.
Então ai está à questão sobre o mundo de Alices.
Realmente nos permitimos ouvir o outro?
Enfrentar nossas próprias crenças sobre o que
ouvimos? Fácil é apenas aceitar ou não, mas
trabalhoso e difícil é parar e permitir que nossas
próprias crenças sejam reavaliadas, tal como Alice fez
ou Dorothy ao perceber em cada personagem que
entrou em sua estória trouxe um simbolismo próprio,
fazendo-a reavaliar os próprios conceitos.
Na Psicologia não seria diferente, quando alguém
nos fala algo e se permite escutar a própria voz, se
dando conta que por muitas vezes as crenças eram algo
tão real, que não havia espaço para repensar e mudar
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um comportamento. Podemos mudar sempre, mas
claro que diante da certeza de que um comportamento
mal adaptado criará desconforto e quando descoberto
e coberto de satisfação, ele nos leva a tão permitida
leveza para dizer: “Esse comportamento é meu, esse
pensamento é meu, esse sentimento é meu, com base
em minhas sensações e provindos da descoberta do
meu verdadeiro EU. Não sou sete bilhões de pessoas e
sim sou uma delas, única na minha essência e
existência”.
A partir desta aceitação, compreendemos que
aceitar o outro também se faz necessário, e que as
diferenças são necessárias quando as percebemos
como complemento e não como barreiras para um
bem viver.
Um exemplo claro sobre este fato é a necessidade
das empresas em pesquisas sobre seus produtos entre
seu público interno / Colaboradores e o externo/
Clientes. Todo produto de sucesso passou por um
período de testagem. Há empresas especializadas para
isso, tornando pequenas ideias em grandes
empreendimentos.
Para nós, o grande teste é interno. Como nos
sentimos diante de algo, qual sentimento, sensação
nos gera e o quanto podemos prosperar diante desse
ou daquele comportamento. Você gosta de laranja? E o
que é felicidade para você?
Todos têm uma Alice dentro de si, prontos para
escutar o gato ou vibrar ao encontrar um chapeleiro
maluco em nosso caminho que nos faça pensar. E se
pudéssemos unir as estórias seria maravilhoso
encontrar o caminho ao lado de, por exemplo, um
homem de lata e sua sabedoria.
Espero que este texto faça cada um pensar em suas
crenças, suas verdades e não se limite apenas a escutar,
mas sim desenvolva dentro de si o potencial de
desenvolver a excelência de ser feliz, por saber
discernir o que é coletivo e o que o seu verdadeiro eu.
Identidade própria.
Identidade empresarial.
Sua verdadeira marca no mundo. O mundo de...

www.aciar.com.br

ENCONTRODEEMPRESÁRIOSELOJISTAS

“Vocêéresponsávelporrealizarseussonhos”,
asseguraopalestrante
“Nós somos a média das cinco
pessoas com quem convivemos. O
que as pessoas com quem você
convive estão agregando na sua
vida?”.
Essa foi a primeira frase de Silvio
Carajeleascov na palestra “Conquisando
Sonhos, Fortalecendo Emoções”, realizada
no Encontro de Empresários e Lojistas,
realizado pela ACIAR dia 4 de outubro, no
auditório da escola Adventista. Durante
pouco mais de uma hora, Carajeleascov
levou os participantes a reﬂetirem sobre
suas vidas, motivou-os a sonharem e a
realizarem seus sonhos.
O palestrante lembrou que a vida passa
rápido e é preciso passar uma peneira para
excluir o que não tem importância. Ele
observou que as pessoas perdem muito

tempo nas redes sociais, vendo as
postagens alheias. “Ao invés de ver o que os
outros estão postando, faça algo por sua
vida”, recomendou. “Nós não somos o que
somos, somos o que fazemos”, observou.
Carajeleascov aﬁrmou que, para as
pessoas determinadas a voar, não ter asas é
apenas um detalhe. Segundo ele, para se
realizar sonhos não precisa ter dinheiro
nem tempo. “Você é responsável por seus
sonhos”, alertou.
Carajeleascov, que já ministrou mais de
duas mil palestras, disse que mudanças de
comportamento, postura e atitude são
fundamentais para quem quer mudar a
vida, tornando-a mais produtiva. Ele
também recomendou as pessoas a usarem
agenda. “Quem não tem agenda, vira
agenda dos outros”.
O palestrante também aconselhou a

não contar os sonhos para terceiros. “Ouça
mais e fa le menos”, re comendou,
reaﬁrmando que cada ser humano é
responsável por seus sonhos e suas
escolhas.
A abertura do encontro foi feita pelo
presidente da ACIAR, Daniel Muniz de
Paulo, que enfatizou o trabalho da
Associação Comercial para o fortalecimento do comércio local e as ações
realizadas para o empreendedorismo,
como a Campanha Show de Prêmios, e
para a comunidade – o Prêmio ACIAR de
Fotograﬁa.
O Encontro de Empresários e Lojistas
deste ano teve patrocínio do SICREDI,
Graal Buenos Aires, Grupo O Boticário e
Escola Adventista de Registro. Ao ﬁnal do
evento foram sorteados brindes doados
pelas três empresas patrocinadoras.

Na abertura do evento, presidente Daniel Muniz reaﬁrma:
ACIAR é a casa do empresário
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ENCONTRODEEMPRESÁRIOSELOJISTAS

Vários momentos do evento em que o palestrante emocionou o público
e os patrocinadores cederam brindes que foram sorteados ao ﬁnal do encontro
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EMPREENDEDORISMO

SuperMEIGestãoestácominscriçõesabertas
noValedoRibeira
Programa inclui cinco dias de
capacitações gratuitas no Escritório
Regional do Sebrae-SP
Cinco dias de aprendizado para
melhorar a gestão do negócio. Essa é a
programação na nova modalidade do
programa do Sebrae-SP voltado para
Microempreendedores Individuais
(MEIs) e potenciais empresários, o
Super MEI Gestão.
N o Va l e d o R i b e i r a , e s t ã o
programadas capacitações em outubro,
novembro e dezembro. As inscrições
estão abertas e são gratuitas.
De acordo com a analista de cultura
empreendedora do Sebrae-SP Regiane
Rabelo Batista, a falta de gestão é um
dos principais fatores que levam os
pequenos negócios a falência
prematura. Por isso, o Super MEI

Gestão tem como objetivo contribuir
para o desenvolvimento sustentável
dos negócios.
Em outubro, a capacitação será
realizada de 22 a 26, das 9h às 13h. Em
novembro, as aulas ocorrem de 19 a 23,
das 19h às 22h. E em dezembro, o
programa será realizado do dia 3 a 7,
das 19h às 22h.
Cada dia é reservado para uma
oﬁcina com os seguintes temas:
planejamento, controle de dinheiro,
formação de preço, vendas e inovação.
As oﬁcinas serão realizadas no
Escritório Regional do Sebrae-SP,
localizado na Rua José Antônio de
Campos, 297, no centro de Registro. As
inscrições podem ser feitas pelo
telefone 0800-570-0800 ou através do
link www.bit.ly/supermeisebrae.

PROGRAMA JURO ZERO
Para quem já é MEI, os cursos do Super
MEI dão ainda a possibilidade do
empreendedor conseguir crédito de R$ 1
mil a R$ 20 mil para investir em seu
negócio, dentro do programa Juro Zero
Empreendedor, desde que não esteja com
restrições cadastrais.
O valor pode ser destinado para
compra de produtos e ser viços
pretendidos para o exercício das
atividades do microempreendedor, tais
como: equipamentos, acessórios para
veículos, veículos utilitários,
motocicletas, ciclomotores e ferramentas
para trabalho.
O prazo de pagamento do empréstimo
é de até 36 meses, com carência de até seis.
Para os empreendedores que pagarem em
dia, o juro é zero.

Planeje o futuro da sua empresa com a Boa Vista!
Saiba mais sobre o Deﬁne.

13 3828-6800 ou
scpc@aciar.com.br
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ASSOCIATIVISMO

ACIARfortalecenúcleosnossegmentos
imobiliário evestirecalçar
Formado este ano, o Núcleo
Imobiliário de Registro se fortalece
com apoio da ACIAR. Na segundafeira, 18 de setembro, os integrantes do
núcleo reuniram-se com a nova
colaboradora, Damárys, e com a
gerente administrativa da ACIAR,
Valda Arruda.
A ideia central do núcleo é tornarse referência regional na prática do
associativismo, visando melhorar
cada vez mais a qualidade dos
negócios imobiliários, mantendo a
preocupação com os clientes e
trabalhando com ética e
comprometimento.
A re u n i ã o, qu e c ontou c om
participação dos corretores de imóveis
Manoel Chicaoka, Adolfo Bittencourt,
Rafael Bortone, Evando Alves, Helen
Ronko e Grasiela Almeida, inspirou
metas e objetivos ainda para 2018 e
também para 2019.
Na sexta-feira, 21 de setembro, foi a
vez de integrantes do Núcleo Vestir e
Calçar de Registro , que tem quinze
anos de existência e cases de sucesso,

como a “Feira Liquida Estoque” e a
“ F e i r i n h a Po p”, n a P r a ç a d o s
Expedicionários.
C om a pre s e n ç a d a g e re nt e
administrativa da ACIAR, Valda
Arruda, os lojistas Marcelo Rodrigues,
Sueli Tiiomi e Erika Ushizima
Hashiguchi reuniram-se com a
colaboradora Damárys Macedo, para
trocar experiências e traçar novos

rumos, visando novidades para
movimentar o setor ainda este ano, e
também para 2019.
O objetivo dos núcleos é unir as
p e quenas empres as do mesmo
s e g m e nt o, q u e d e i x a m d e s e r
concorrentes e passam a ser parceiras,
para trocar experiências, implementar
ações associativistas e buscar o
desenvolvimento organizacional.

Núcleo Vestir & Calçar

Núcleo Imobiliário
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PRÊMIOACIARDEFOTOGRAFIA

ACIARcolocaránainternetasfotospremiadas
emtodososconcursos
Na breve cerimônia realizada na
quinta-feira, 20 de setembro, para
entrega do 19º Prêmio ACIAR de
Fotograﬁa, o presidente Daniel Muniz
de Paulo lembrou que o acervo da
ACIAR, contabilizadas todas as
edições do concurso, tem mais de
cinco mil imagens e a ideia é que as
fotos que, ao longo desses anos,
ﬁzeram parte do calendário sejam
disponibilizadas no site da Associação.
“Assim, pessoas de qualquer parte do
mundo terão acesso a essas imagens,
que mostram a beleza da nossa região”,
aﬁrmou ele.
Nessa edição do Prêmio ACIAR de
Fotograﬁa foram 17 participantes e
um total de 74 fotos revelando o tema
– “Zona Rural: Paisagem e Produção”.
Pela primeira vez uma criança,

Maria Clara Yumi de Toledo Sakô, de 9
anos, ganhou o prêmio principal – um
notebook, com a imagem intitulada
“Olhando o Votupoca” que, segundo a
decisão do júri, foi a que melhor
t r a du z iu o te ma d o c onc u rs o.
Também foram selecionados este ano
o s f o t ó g r a f o s Va l d a i r M u n i z
(“Agroﬂoresta e Chá Verde” e “Mais
um Dia” ), Maria Helena Moura
Mendes (“Colheita de Arroz” ),
Luciana Jacqueline C avalcante
(“Despesca”, “Plantio” e “Preparando a
Terra” ), Rubens Takeshi Shimizu
(“Figueira Centenária em Eldorado
Paulista” ), Audrey Harumi Imasato
(“Monitoramento do B ananal”,
“Produtos da Terra” e “Tocando em
frente” ), Sumaia Matsuda (“Pé na
Jaca”) e Maria Clara com “Olhando o

Votupoca”. As doze fotos integram o
calendário do comércio 2019. Dhiego
Muniz Ribeiro foi autor da foto mais
votada na internet sob o título
“Privilégio de Quem Mora no Sítio” e
também foi homenageado. Cada
participante recebeu cópia ampliada e
com moldura da foto selecionada.
Os integrantes do júri - Marli
Cabral Teixeira Nogueira (fotógrafa),
Felipe Luiz Fatarelli (Senac Registro) e
Ruan C arlos C onceição (SESC
Registro ) também participaram da
cerimonia e foram contemplados com
um brinde da ACIAR. A jornalista
Margarete Micheletti (AJOV –
Associação dos Jornalistas do Vale)
também participou da seleção das
fotos mas não pode comparecer à
premiação.

Presidente da ACIAR, Daniel Muniz, a gerente administrativa Valda Arruda,
os integrantes do júri e os fotógrafos
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Maria Clara ganhou o prêmio principal:
um notebook

Sumaia Matsuda com o presidente da ACIAR

Audrey Harumi teve três fotos selecionadas

Dhiego Muniz Ribeiro foi autor da foto
mais votada na internet
11
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Valdair Muniz recebe homenagem
do presidente Daniel Muniz

Rubens Shimizu é homenageado pela
gerente administrativa Valda Arruda

Professora Enedina representou
a fotógrafa Maria Helena Mendes

Luciana Jacqueline teve três fotos selecionadas
www.aciar.com.br

PAPELARIA E INFORMÁTICA

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

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

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

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

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

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

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

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

Descontode75%naanuidade.
www.foneja.com

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

Descontode15%novalordetodosos
serviçosrealizadosnalavanderia.
Tel:(13)3821-7494
Descontosde15%novalordas
mensalidadesparaoscursos
preparatórios.RuaAmapá,348‒2º
andar‒sala06‒Centro‒Registro/SP.
Tel:(13)3821-8007

Descontosespeciaisnosplanos
regulamentados.
Tel:(13)3828-6810-Roseli

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

Descontosde5%novalordesuas
mercadoriase10%novalordos
serviços.Tel:(13)3821-8080

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

Descontosde50%novalortotaldos
cursosdeinformática,inglês,webdesign
egestãoempresarial.Matriculando-se
emdoiscursos,omaterialdidáticoé
inteiramenteGRÁTIS.Tel:(13)3821-3089

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

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

14%dedescontosnosseusprodutos
nopagamentoàvista.
RuaDr.IdelfonsoPintoNogueiraFilho,95
JardimPaulista.Tel:(13)3821-3106
Descontode50%namatrículae
30%namensalidade
Tel:(13)3821-1095

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

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

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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Novos
associados
setembro2018

ARMAZEMELDORADO

CONDOMINIOEDIFICIOVALEDORIBEIRA

PROPRIETARIOS:JULIANA/HENRIQUE
ENDEREÇO:AVCARAITA,S/N
CENTRO
11960-000‒ELDORADO‒SP
TELEFONE:(13)981103316
CONTATO:JULIANA/HENRIQUE

SINDICA:CECILIAELISABETHPAULINO
ENDEREÇO:RJOSEANTONIODECAMPOS,135
CENTRO
11900-000‒REGISTRO‒SP
TELEFONE:(13)38214873
CONTATO:CECILIA

SUBWAY

GPNEGÓCIOSRGT

PROPRIETARIOS:EDUARDO/ANDREBENTO
ENDEREÇO:AVCLARAG.DESOUZA,258
CENTRO
11900-000‒REGISTRO‒SP
TELEFONE:(13)996363775
CONTATO:THAILANY

PROPRIETARIO:JOAOCARLOSDAGAMAPEDRO
ENDEREÇO:RCORONELJEREMIASMUNIZJR,15
CENTRO
11900-000‒REGISTRO‒SP
TELEFONE:(13)38214818/(13)996059064
CONTATO:JOAOCARLOS

CARLOSDOMINGOSSOCIEDADEDEADVOGADOS

REKREARE

ADVOGADO:DRRICARDORODRIGUESROSA
ENDEREÇO:RJOSEANTONIODECAMPOS,230SALA01
CENTRO
11900-000‒REGISTRO‒SP
TELEFONE:(13)38225846/(13)996103541
CONTATO:DRRICARDO

PROPRIETARIA:KELLICRISTINADOSSANTOSESILVA
ENDEREÇO:RERNESTOCALAZANSFILHO,100
EIJIMATSUMURA
11900-000‒REGISTRO‒SP
TELEFONE:(13)981058781
CONTATO:KELAINE
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Ÿ SCPC 5 consultas Acerta PF ou 3 Net PJ (durante 5 meses)

* somente para novos associados.
Ÿ Informa vo ACIAR online (mensalmente)
Ÿ Nega vação Gratuita! (na base de dados do SCPC)
Ÿ Assessoria Jurídica (1 atendimento presencial por ano)
Ÿ SOS Cheques e Documentos (gratuito)
Ÿ Banco de Currículos (gratuito)
Ÿ Clube de Descontos (com mais de 30 empresas credenciadas)
Ÿ Descontos especiais em nossos parceiros (Unimed, Sicredi, Portal Educação, ASPLEN, San

Marino, PROE e Registro Diário)
Ÿ Locação de Auditórios (descontos especiais para associados)
Ÿ Network (Happy Hour, Café da Manhã, etc. Par cipação gratuita com limite de 2 pessoas

por empresa)
Ÿ Marke ng (Site, facebook e guia comercial; sendo o guia comercial gratuito durante todo o

período em que for associado, o facebook e site apenas no ato da adesão)

* sujeito a alterações

Ÿ Cer ﬁcado Digital (descontos especiais para associados)

13 3828-6800

/aciar.registro

www.aciar.com.br

OBJETIVO:INSTRUIR E CAPACITAR PROFISSIONAIS PARA
ANÁLISE DE CRÉDITO DE PESSOA JURÍDICA.

