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ACIAR comemora o mês das
crianças com a mascote cici

AGENDA DE EVENTOS
NOVEMBRO

1
2
13

2

3

sexta, sábado
e domingo

65º TOORO NAGASHI

sábado

FINADOS
FERIADO NACIONAL/Comércio FECHADO

4ª feira

CAFÉ COM NEGÓCIOS
APRESENTAÇÃO DA CLÍNICA DA IESEP
Horário: 7h30 Local: Auditório da UNIVR
Evento gratuito | Vagas limitadas!
Informações: (13) 3828-6800

15

6ª feira

19

3ª feira

29

6ª feira

30

PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA
FERIADO NACIONAL/Comércio FECHADO
WORKSHOP CADASTRO POSITIVO
Horário: 19h Local: Auditório da ACIAR
Evento gratuito | Vagas limitadas!
Informações: (13) 3828-6800

sábado

black friday
comércio aberto até as 20h
ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO
COMÉRCIO ABERTO ATÉ AS 20H
Acordo entre o SINCOMERCIÁRIOS x ACIAR x SINCOVVALE
Troca pela 2ª feira de Carnaval

* calendário sujeito a alterações
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TRANSFORMAR PARA INOVAR
ACIAR 2019

SUAEMPRESA|DÉBORAAMARAL

EncantaroClientenãoéumapromoção...
Massimumaatividadepermanente.
Já parou para pensar no que faz você entrar em
uma determinada loja, farmácia, consultório,
contabilidade, mercado, ter conta em determinado
banco, visto que entre a empresa A, B ou C, os
produtos são os mesmos e com pequenos
diferenciais de preço?
Já parou para re etir porque no comércio
vizinho sempre tem mais pessoas consumindo e
sorrindo do que no seu próprio estabelecimento?
Consumidor ou comerciante, em qual posição
esteja no momento, é importante pensar que há
algo que nos faz criar a nidades com um
determinado local. Essa é uma avaliação silenciosa,
onde o consumidor é que toma as decisões de
voltar ou não, consumir ou não, sem dar satisfação
de suas vontades. Em cada dez clientes apenas um
diz abertamente que não voltará e o motivo em 90%
dos casos é o atendimento oferecido. Em um
momento somos clientes em ouro somos
comerciantes. Se somos um ser único, então não há
porque agirmos com diferenças nas situações.
Que tipo de encantamento é esse que o faz
retornar então?
É mais do que certo que o encantamento ocorre
pela dedicação ao cliente, onde ele se sente único no
atendimento de suas necessidades, onde há uma
atitude da empresa em mostrar-lhe o quanto ele é
importante e não apenas o dinheiro que ele
demonstra ter. O cliente atual quer mais do que
preço justo e produtos de qualidade... ele quer ser
bem atendido.
Em um mundo competitivo, o que fala mais alto
é o relacionamento entre o cliente e a empresa, pois
cliente satisfeito torna-se um cliente el. Sabemos
que manter um cliente delizado custa 10 vezes
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menos que conquistar novos clientes. Os meios são
muitos, ainda mais com tanta tecnologia para tal,
porém nem mesmo os meios acabam sendo usados
por muitos.
Investir no cliente é acima de tudo cuidar de sua
empresa e obter o sucesso.
Há questões que devem ser permanentemente
questionadas e implantadas nas empresas para o
sucesso:
Ÿ Tem uma equipe treinada e comprometida?
Ÿ Trabalha com bons produtos e preço justo?
Ÿ Sorri para o cliente quando ele o procura?
Ÿ Qual é o diferencial no atendimento ao seu
cliente?
Ÿ Há criatividade para expor seu produto?
Ÿ Como está a visual da empresa? Que imagem
está vendendo?
Ÿ Há qualidade de serviço pós-venda?
Ÿ Porque seu Cliente lembraria-se de você
depois de ter consumido seu produto?
Manter a ideia de encantamento por promoção,
datas festivas é ter o cliente também por promoção e
datas festivas, o que dura muito pouco. Pode ser um
momento muito expressivo de conquista, mas
pense em mantê-lo junto a você.
Empresas de sucesso questionam o tempo todo
sobre o atendimento, aprimorando a cada dia a
relação de proximidade para entender melhor o
cliente e suas necessidades.
Produto, preço e qualidade não são mais
diferenciais e sim primícias para um
empreendimento. Empreendedores pensam muito
além disso.
Como se vende o Serviço é o diferencial. Você
o tem?

www.aciar.com.br

REINAUGURAÇÃO

CredJáinaugura
sedeprópria
A empresa Cred Já, cujos proprietários Jane
Duquinha e Alexsandro Silva S oares
p ar t i c ip am at iv am e nte d a AC IA R ,
inauguraram na tarde de sexta-feira, 11 de
outubro, sua sede própria no Shopping
Registro.
Os diretores Marina Seimaru e William
Rodrigues de Sá e a gerente administrativa,
Valda Arruda prestigiaram o evento.

Acejacomemora13anos
Os diretores Roger Rodrigues Martins e
Hélio B orges Rib eiro, repres entando
respectivamente a ACIAR e a FACESP
participaram no sábado, 26 de outubro, da
festa “All Black Party”, que comemorou o 13º
aniversário da Associação Comercial de
Jacupiranga (ACEJA). Na oportunidade, o
palestrante Alira Ninomiya Jr, especialista em
empreendedorismo e coaching internacional,
proferiu a palestra “O Sucesso é uma Decisão”.
O evento, que contou também com a
presença da gerente administrativa da ACIAR,
Valda Arruda, teve ainda jantar comemorativo
do aniversário foi que embalado por música ao
vivo, sob responsabilidade da banda Brazilian
Peppers.
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DIRETORIADAACIAR

DiretoriadaACIARaprovareeleiçãode
DanielMunizem2020
Além de questões do dia a dia da
entidade, dois assuntos mobilizaram a
pauta da ACIAR na reunião de diretoria
realizada na noite de segunda-feira, 22
de outubro: as eleições para o biênio
2020-2022 e os festejos do
cinquentenário da associação
comercial, a ser comemorada no
próximo ano.
Durante a reunião, o presidente

Daniel Muniz de Paulo lembrou que, no
próximo ano, haverá eleições para
renovação da diretoria e os diretores
presentes, além de elogiar as ações do
atual mandato, decidiram apoiar sua
reeleição no próximo ano. O atual
presidente solicitou, então, sugestões
para composição da diretoria 20202022.
Ainda durante a reunião abordaram

os festejos do cinquentenário da
associação comercial.
Uma comissão, formada pelos
diretores Sandro Yamada, William
Rodrigues, Roger Rodrigues dos
Santos, Valdecir de Jesus Leite e Renato
Zacarias dos Santos, contribuirá para os
preparativos da festa da ACIAR que, há
50 anos, escreve a história do comércio
de Registro.

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
Caro Associado.
Não esqueça de manter seu cadastro na ACIAR
atualizado, principalmente o e-mail, que é nossa principal
fonte de comunicação.
Dessa forma você não perderá nenhuma informação
importante!
Agradecemos sua atenção.
E-mail: scpc@aciar.com.br
Fone: (13) 3828-6800
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FIQUEPORDENTRO

ReuniãoUNISEPE
A convite do diretor geral do Centro
Universitário do Vale do Ribeira (UNIVR),
Aderbal Calderari Bernardes, o presidente da
ACIAR, Daniel Muniz de Paulo visitou a
Policlinica IESEP, totalmente equipada para
estágios dos cursos da área de saúde.
O professor Aderbal quer parceria para que
a Policlinica, que já atende a comunidade,
também bene cie os associados da ACIAR.
Na oportunidade,também foi assinado o
convênio entre ACIAR e Unisepe para oferta
de estágio aos integrantes do instituto de
talentos entre a ACIAR e a Unisepe.
Outras parcerias já formadas vão garantir
cadastro da Unisepe no SCC e no Acertando
suas C ontas deste ano. A gerente
administrativa da ACIAR, Valda Arruda,
também participou da reunião.

DiaRosa
Empresária e esposa de Daniel Muniz de
Paulo, presidente da ACIAR, Edna Maria
Orbelli de Paulo representou a associação no
"Dia Rosa", evento que aconteceu no Rotary
Registro, dia 26 de outubro, com o objetivo de
conscientizar e fornecer informações às
mulheres sobre o câncer de mama.
O "Dia Rosa" foi organizado por Daniela de
C ar valho Meirelles e te ve extensa
programação.

WorkshopLGPD
A ACIAR promoveu workshop sobre a Lei
Geral de Proteção de Dados no dia 15 de
outubro. A advogada Michelle Ramponi
Godoy falou sobre a lei e os pro ssionais de
tecnologia da informação André Marques
(Dual Tech), Neander Almeida (Easy So) e
Mauro César Vieira de Araújo (Mac Vale)
falaram as mudanças práticas que devem
ocorrer na empresa para se adequar à nova lei.
Valda Arruda, gerente administrativa da
ACIAR, disse que haverá novos encontros
para mais esclarecimentos sobre a lei.
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VALEDOFUTURO

ACIARparticipanoPaláciodosBandeirantes
delançamentodoprojeto“ValedoFuturo”
O presidente da ACIAR, Daniel Muniz de
Paulo, o vice-presidente Hélio Borges Ribeiro
e a gerente administrativa Valda Arruda
participaram no Palácio dos Bandeirantes, na
manhã desta quinta-feira, 17 de outubro, do
lançamento do projeto “Vale do Futuro”,
anunciado pelo governador de São Paulo, João
Dória. A ACIAR apoia a iniciativa. “O
desenvolvimento e o fortalecimento do
comércio regional passa pelo
desenvolvimento social e econômico da nossa
região”, a rmou o presidente da ACIAR.
“Queremos melhorar os indicadores sociais do
Vale. Será a realização de um sonho se
combinarmos os recursos naturais fabulosos
que temos com desenvolvimento social e
econômico”, completou Daniel Muniz.
O projeto “Vale do Futuro” prevê R$ 2
bilhões de investimentos na região até 2022,
metade desse recurso com origem na iniciativa
privada. “O Vale do Futuro é um resgate de
uma dívida com o Vale do Ribeira, para
garantir o desenvolvimento econômico e
social da região nos próximos 20 anos”,
a rmou o governador de São Paulo ao lançar o
projeto.
Foram anunciadas ações de curto, médio e
longo prazos para os 22 municípios da região.,
com investimentos de 14 secretarias de Estado,
incluindo infraestrutura, educação, habitação
e transportes.
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AÇÃOSOCIAL

ACIARrepassaalimentos
aentidadesdeRegistro
Numa de suas mais tradicionais ações
de responsabilidade social, a ACIAR
repassou na manhã de quinta-feira, 25
de outubro, 296 kilos de alimentos não
perecíveis foram divididos entre quatro
entidades assistenciais de Registro.
Os alimentos foram obtidos como
entrada para o Encontro de
Empresários e Lojistas, realizado no
mês passado.
As doações bene ciaram o Fraterno
Auxilio Cristão (FAC), que atende
moradores em situação de rua; Lar dos
Velhinhos, abrigo para idosos; AME
(Apoio ao Menor Esperança), que

realiza atividades de reforço escolar e de
arte e cultura para jovens carentes; e
Creche Nosso Ninho (creche escola
mantida pela Casa da Amizade, do
Rotary).
“Queremos registrar a nossa alegria e
gratidão por seu gesto fraterno de
partilha e solidariedade na colaboração
e doação de alimentos”, a rmou Maria
Helena Soares, presidente do FAC,
sintet izando o p ens amento dos
representantes das entidades
b e n e c i a d a s – S i l v a n a Me n d e s
Kanashiro (AME), Nício Teixeira (Lar
dos Velhinhos) e Neusa Brandão

Nogueira (Creche Nosso Ninho).
A entrega das doações foi coordenada
pelo presidente da ACIAR, Daniel
Muniz de Paulo. “Consideramos
importante que instituições como a
ACIAR tenham ações de
responsabilidade social, contribuindo
para que as entidades assistenciais, pois
sabemos as di culdades que enfrentam
para realizar o atendimento às pessoas
que mais necessitam, que é
fundamental na nossa sociedade”, disse
o presidente.

Chegou o remoteID Certisign,
o seu Certiﬁcado Digital na nuvem.
A sua identidade na rede

remoteID
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ENCONTROREGIONALFACESP

PresidentedaACIARparticipadoencontro
regionaldaFACESPnaAssociaçãoComercialde
Santos
O presidente da ACIAR, Daniel Muniz
de Paulo, participou na segunda-feira, 21
de outubro, em Santos, do Encontro
Regional das Associações Comerciais da
Região Administrativa do Litoral Sul de
São Paulo, promovido pela Federação das
Associações Comerciais do Estado de São
Paulo (Facesp). O objetivo do Encontro
Regional é promover a integração e o
des envolvimento das ACs e dos
empreendedores.
No encontro foram abordados os
impactos da Lei da Liberdade Econômica e
demais medidas de novas políticas
públicas que colaboram com o
desenvolvimento da economia brasileira.
Outro tema debatido foi impacto do
Cadastro Positivo sobre os consumidores,
empresários e as associações, além de
detalhar os avanços do sistema, que
protege o histórico de bom pagador e,
como consequência, oferecerá maior
oferta de crédito e redução dos juros.
A reunião foi conduzida pelo vicepresidente da Facesp, Marco Aurelio
Bertaiolli, com participação do presidente
da Associação Comercial de Santos,
Roberto Santini, que também é diretor da
TV Tribuna, e de Eliseu Braga Chagas,
vice-presidente da RA-5. A ACIAR foi
representada também pela gerente
administrativa e representante do
c o l e g i a d o Va l d a A r r u d a e p e l a
coordenadora do SCPC, Mara Valdoski.
Participaram do encontro associações
comerciais do Vale do Ribeira e Baixada
Santista.
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PRÊMIOACIARDEFOTOGRAFIA

Históriasseentrelaçamnaentregado
PrêmioACIARdeFotograﬁa2019
Aconteceu na noite de quinta-feira, 10 de
outubro, o encontro dos fotógrafos que
tiveram imagens selecionadas para o
calendário do comércio 2020, sob o tema
Monumentos Históricos do Vale do
Ribeira. Os fotógrafos receberam uma
reprodução em quadro da foto selecionada
e a Audrey Harumi Imasato, autora da foto
que recebeu mais votos do júri, ganhou
t amb é m u m a m á qu i n a fot o g r á c a
semipro ssional.
Durante a premiação, fatos curiosos
entrelaçando a história dos monumentos:
Luciana Suguinoshita fotografou a Igreja
Episcopal do bairro Mangalarga, na zona
rural de Registro, intitulada “Marco da
Imigração Japonesa – Capela 90 anos” e
Maria Clara Yumi Sako, autora de “Casa de
Madeira, Barro e Sonho”, vizinha à igreja.
Então, Luciana contou que seu bisavô
integrou o grupo de imigrantes que
contribuiu para a construção da igreja que
ela fotografou. E Maria Clara foi premiada
com a foto da casa, ao lado da igreja, em que
o bisavô de Luciana morou.
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Vera Kazuko Umaki Hirata ganhou
reproduções de duas fotos de sua autoria:
“Bebedouro” e “Torres da Matriz”. Ela
contou que o bebedouro que fotografou foi
uma doação da Câmara Municipal de
Iguape à cidade no século XIX.
Este ano vinte fotógrafos participaram do
concurso com 91 imagens. Cada
concorrente pode participar com até cinco
fotos. Vera Kazuko participou pela
primeira vez e disse ter cado motivada
para as próximas edições do concurso.
“Valoriza não apenas a arte, mas também o
interesse das pessoas em participar”,
a rmou.
Além de Vera, Luciana, Audrey e Maria
Clara, também têm imagens no calendário
os fotógrafos Walaka Batista dos Santos
(“Aldeia Indígena Djaiko aty" ),Valdair
Muniz (“Canhões Silenciosos” e “Espaço
de Paz” ), Sumaia Matsuda (“Fim de Tarde
na Catedral” e “O Sobrado dos Toledo”),
Jhonatas Francis Moreira (“Igreja do
Quilombo Ivaporunduva”) e Afonso Cugler
dos Santos (“Portais dos Céus – Conexão

Divina” ).
O presidente da ACIAR, Daniel Muniz de
Paulo, que entregou os prêmios, informou
que o concurso continua em 2021. Ele
informou, ainda, que o acervo de fotos que a
ACIAR obteve nestes vinte anos será
colocado na internet e permitirá que, em
qualquer lugar do mundo, as pessoas
possam conhecer a região. “Esse concurso
mostra uma diversidade grande, uma
riqueza de imagens que só eleva o Vale do
Ribeira”, avaliou.
A bibliotecária Cristiane Bastos Afonso
(SENAC), que integrou o júri e prestigiou a
premiação observou que o incentivo a toda
forma de expressão é válido. “Os olhares das
pessoas surpreendem, mostram coisas mais
belas ou nos fazem conhecer coisas novas.
Para mim, foi muito gostoso participar”,
analisou.
De fato, o Prêmio ACIAR de Fotogra a
mescla o olhar de quem começa a olhar o
mundo, como Maria Clara (10 anos), e de
quem, com olhos experientes, consegue ver
o novo, como Vera Kazuko (71 anos).

www.aciar.com.br

ENSINOPERSONALIZADO

Após o diagnóstico de dislexia de seu ﬁlho,
empresária montou ﬁlial de escola com ensino
personalizado
Todo empreendimento tem uma história
humana que o inspirou e o conduz. É o caso,
por exemplo, da recém inaugurada
BemMais, lial de ensino personalizado,
gerenciada por Cintia Fukuda. Tudo
começou quando seu lho David, com
apenas cinco anos de idade, começou a
apresentar di culdades de aprendizado e
foi diagnosticado com dislexia e algumas
disfunções neuropsicomotoras.
Formada em Tecnologia em Saúde
(FATEC –SO) , assim que teve o diagnóstico
de David, ela iniciou o curso de
Licenciatura em Pedagogia e vários outros
cursos na áreas de educação, buscando
informações sobre o problema dele. Ela
também se liou a Associação Brasileira de
Dislexia e iniciou vários cursos na área de
educação.
Ao buscar uma escola que atendesse seu
lho, Cintia conheceu a BemMais, com
matriz em Sorocaba (SP) e se encantou com
o método de ensino. “Ele já não cava mais
em recuperação e, passo a passo, estava
tendo autonomia para sanar suas dúvidas”,
lembra.
Quando aprofundou o conhecimento
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sobre a escola, Cintia descobriu como
realizar o sonho de manter um ensino
personalizado e de qualidade. “Descobri
que não se tratava apenas de uma tomada
da matéria que ele via na escola e, sim, de
aplicação de múltiplas estratégias que ele
pudesse usar para facilitar o aprendizado”,
explica.
“Como mãe, notei o quanto este modelo
de ensino evoluiu nossa relação. O tempo
que eu passava com ele já não era mais
estressante e, principalmente, que havia
professores especí cos que supriam as
necessidades dele e, devido
ao “feedback” que ocorre a
cada aula, eu estaria a par
de tudo que tinha sido
aplicado, então me ajudava
com a minha falta de
tempo, conhecimento e
didática materna, o famoso
“casa de ferreiro espeto de
pau”, revela a empresária.
Cintia resolveu sair de
Orlandia (SP), onde
morava naquele período, e
retornar ao Vale do Ribeira

c om i ntu it o d e t r a z e r t o d o o s e u
conhecimento para a região. Tudo isso
aconteceu ainda neste ano.
“Como professora e conhecedora do
modelo entendia que há várias formas de
estimular a criança nas buscas das
informações, que o conhecimento pode ser
facilitado com várias técnicas,
principalmente quando se percebe a forma
mais fácil para cada aluno aprender”,
conclui.

www.aciar.com.br

CENSO2020

ACIARparticipadereuniãocomIBGE
O publicitário William Rodrigues,
diretor da ACIAR, representou a entidade
em recente reunião realizada na Câmara
Municipal de Registro, coordenada pelo
IBGE, para informações sobre a realização
do senso 2020 no município de Registro.
Na oportunidade foi explanado sobre o
Censo Demográ co 2020, que irá coletar
informações atualizadas e precisas
(contagem da população brasileira e
c ar a c te r í st i c a s s o c i o e c on ôm i c a s ) ,
apresentação de mapas municipais, posto
de coleta, (com cessão de espaço e internet,
e apoio aos recenseadores e supervisores).
O Censo Demográ co acontecerá em
agosto e setembro de 2020, e contará com
contratações através de processo seletivo,
para trabalhar na coleta dos dados.
Além da ACIAR, o encontro reuniu
representantes da FUNAI, SEBRAE,
prefeitura e quilombolas, além do
presidente da Câmara Municipal de
Registro.
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Novos
associados
OUTUBRO2019

BEMMAIS‒ENSINOPERSONALIZADO

EXTINVALE

PROPRIETÁRIA: CINTIA MITIKO FUKUDA
ENDEREÇO: R CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 301 - CENTRO
CEP: 11.900-000 – REGISTRO – SP
TELEFONE: (13) 99771-0913
CONTATO: CINTIA

PROPRIETÁRIO: JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR
ENDEREÇO: AV WILD JOSE DE SOUZA, Nº 270 – VILA TUPI
CEP: 11.900-000 – REGISTRO – SP
TELEFONE: (13) 3821-2838
CONTATO: FELIPE JEREMIAS

QUEROTUDOJÁ

R&EINSTALAÇÕESELÉTRICAS

PROPRIETÁRIO: HERMAS TEIXEIRA FRANCO
ENDEREÇO: AV PEDRO ALVARES CABRAL, Nº 511
JARDIM BRASIL
CEP: 11.900-000 – REGISTRO – SP
TELEFONE: (19) 97159-9799
CONTATO: : HERMAS

PROPRIETÁRIO: EDMAR DENIS DE AZEVEDO/
RENATO RODRIGUES
ENDEREÇO: R H. MATSUZAWA, Nº 415 - VILA ALVORADA
CEP: 11.900–000 – REGISTRO - SP
TELEFONE: (13) 99147-6377
CONTATO: EDMAR

RAINHADOVALE
PROPRIETÁRIA: EUNICE YAMAKAWA
ENDEREÇO: R LUCIO MARQUES, Nº 527 – CENTRO
CEP: 11.900-000 – REGISTRO – SP
TELEFONE: (13) 3821-4601
CONTATO: : EUNICE
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TEMA:

Apresentação da Policlínica IESEP

13/11/2019
(quarta-feira)
Local: Auditório da UNIVR

7h30

Credenciamento

7h40

Coﬀee

8h

Apresentação

8h20

Tour ao espaço
da Policlínica

9h

Encerramento

Confirmarsuapresença
pelotelefone133828-6800

VA

S
GA

LIMITADAS!

O
RATUIT
G

O
T
EVEN

Realização:

Patrocínio:

WORKSHOP

SCPC

19
NOVEMBRO

(terça-feira)

19hs

LOCAL:
AUDITÓRIO DA ACIAR

CADASTROPOSITIVO:
Tiredúvidassobreanovalei,entendacomotudo
funcionaráeobtenhamaisinformaçõesdonovoportfólio
deprodutospositivos:AcertaPositivoeDeﬁnePositivo.

INFORMAÇÕES:

(13) 3828-6800

