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Empreendedoras de 
Registro homenageadas 

no Dia da Mulher

Começam adesões à 
campanha Show 
de Prêmios

Plano Diretor 
norteará ações de 
turismo em Registro

Cadastro Ambiental 
Rural deve ser feito 
até 5 de maio



Fale com a gente!  
www.aciar.com.br/associe
(13) 3828.6800 ou
(13) 99648.5709



Caro Associado:

A paralisação da economia e a incerteza do 
que nos reserva o futuro do país pode causar um 
grande stress, seja pelo desemprego que mui-
tos trabalhadores estão enfrentando, seja pelas 
dívidas acumuladas que tem se tornado realida-
de na vida de muitos empresá-
rios. Pensando nisso, o cenário 
nos parece assustadoramente 
sombrio.

Mas eu insisto em ser oti-
mista diante das adversidades,  
pois com tristeza e depressão 
chega-se muito rápido  ao fun-
do do poço, enquanto que com 
otimismo podemos encontrar 
saídas, muitas vezes, senão nos 
fatores externos, dentro de nós 
mesmos. 

Precisamos, todos juntos buscar soluções 
que possam impedir o aprofundamento da crise 
e para que possamos novamente ter instituições 
fortes, capazes de nos representar com eficiência. 
Para que isso aconteça é preciso urgente mudan-
ça nos rumos do Brasil, com exemplar punição a 
todos os envolvidos nos incontáveis escândalos 
de corrupção que mancham a República. 

Não defendemos nenhum golpe. Ao con-
trário, nossa manifestação de repúdio contra a 
situação em que o país se encontra é a bandeira 
que hasteamos em favor da democracia. 

Foi com esse pensamento que participamos, 
dia 13 de março, em Registro, da manifestação 
que se reproduziu com o mesmo intuito em 
todos os cantos do país, reivindicando mudanças 
na condução da política e da economia, e res-
gatando o sonho de um país próspero. As mani-
festações ocorreram de forma pacífica e ordeira, 
como também bem nós, brasileiros, sabemos 

agir. E com muita energia em prol das mudanças 
nos rumos do Brasil.

Repeti, durante a manifestação, o que tenho 
afirmado em toda oportunidade: nesse momen-
to é preciso que todos estejamos unidos pois, só 

assim, conseguiremos construir 
uma nova realidade no país. 

Não nos move nenhum 
interesse político-partidário, não 
somos e nem seremos candidato 
a cargo público, nosso estandar-
te é a iniciativa privada; nosso 
objetivo é o fortalecimento cada 
vez maior das empresas, espe-
cialmente das micro e pequenas 
empresas que são a mola pro-
pulsora desse país, que ajuda a 
elevar o Produto Interno Bruto e 

a gera milhares de empregos.
Apesar da crise, é imperativo seguir em 

frente, qualquer que seja o cenário, pois muitas 
pessoas dependem de nós – temos nossa família, 
nossos amigos, nossos colaboradores e é nosso 
papel de líder em nosso grupo que deve ser o 
grande fator de motivação. Por isso, precisamos 
manter a fé, o otimismo e a disposição de lutar 
para que o Brasil, brevemente, escreva um novo 
capítulo de sua história. 

Um abraço, do amigo

Renato Zacarias dos Santos
Presidente da ACIAR

“Com otimismo podemos 
encontrar saídas, muitas 
vezes, senão nos fatores 
externos, dentro de nós 

”

EDITORIAL
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CURSOS DE ATUALIZAÇÃO

Informação e conhecimento 
para driblar a crise

Gestão financeira, gestão de pes-
soas, marketing e planejamento estra-
tégico são workshops, geralmente com 
duração de três horas noturnas, que se-
rão realizadas nos meses de abril, maio, 
junho, agosto e setembro para fornecer 
novas e importantes ferramentas ao 
empreendedor. Resultado de parceria 
entre SEBRAE – SP e ACIAR, esses 
workshops acontecem na ACIAR, sem-
pre das 18 horas às 22 horas.

O curso de Gestão Financeira mos-
tra ao empreendedor como tomar deci-
sões conscientes ao formar preço, esti-
pular metas de vendas, realizar compras 
de estoque, sempre com o objetivo de 
reverter resultados, garantindo maior 
lucratividade.

Planejamento Estratégico é consi-
derado o pilar de qualquer empreen-
dimento. Com planejamento é possível 
aumentar vendas de produtos e servi-
ços, garantindo qualidade, preços atra-
tivos e alinhamento com todas as áreas 

da empresa.
Marketing ensina a utilizar ferra-

mentas para elaboração de um plano 
de marketing consistente para divulgar 
e promover a marca da empresa, seus 
produtos e serviços visando alcançar o 
público alvo correto e, assim, aumen-
tando as vendas e a lucratividade.

Visual Merchandising (com especia-
lização em técnicas de vitrinismo e ex-
posição de produtos) tem como objetivo 
mostrar ao empreendedor como criar 
um ambiente sedutor para o cliente. 

Gestão de Pessoas mostra as ferra-
mentas para desenvolver e aprimorar 
os colaboradores, reforçando o perfil de 
liderança do empresário. Aprenda téc-
nicas para recrutamento, seleção e de-
senvolvimento de talentos, princípios 
de remuneração associado às metas, 
gerenciamento de conflitos e a se posi-
cionar como verdadeiro líder.

As datas dos cursos podem ser obti-
das na agenda (na página 7).

Como se preparar para 
receber a visita da 
Vigilância sanitária
Parceria da ACIAR com a Escola 
da Associação Paulista de 
Supermercados (APAS) está 
possibilitando a realização de vários 
cursos destinados a diferentes 
setores dos supermercados. Os 
cursos de capacitação, afinal, são 
importantes alternativas para 
enfrentar os mais variados desafios 
em tempos de instabilidade 
econômica. 

No dia 17 de maio será realizado 
o curso “Como se preparar para 
receber a visita da Vigilância 
Sanitária”, que tem como objetivo 
estar em condições para receber a 
fiscalização.
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CADASTRO AMBIENTAL RURAL

Prazo para preenchimento do 
CAR termina em 5 de maio

Por determinação do Novo Código Flo-
restal, instituído pela Lei 12.651, de 2012, 
toda propriedade ou posse rural deve ser ca-
dastrada no sistema. No estado de São Pau-
lo, o prazo para o preenchimento do CAR 
vai até 5 de maio. São 330 mil propriedades 
rurais existentes em todo o estado. O CAR 
(Cadastro Ambiental Rural) é um sistema 
de informações para auxiliar no processo 
de regularização ambiental das proprieda-
des, com o levantamento de informações 
georreferenciadas do imóvel, delimitação 
das Áreas de Proteção Permanente (APP), 
Reserva Legal (RL), remanescentes de vege-
tação nativa, área rural consolidada, áreas 
de interesse social e de utilidade pública.

Trata-se de uma ferramenta importan-
te para auxiliar no planejamento do imóvel 
rural e na recuperação de áreas degradadas, 
contribuindo para a conservação do meio 
ambiente e melhor qualidade de vida. Além 

disso, a inscrição no CAR é fundamental 
para que o produtor rural tenha segurança 
jurídica para planejar ações e tomar deci-
sões a curto, médio e longo prazo, garantin-
do a geração de emprego e renda.

Quem fizer o cadastro estará adimplente 
com o sistema e terá benefícios como fazer 
a regularização ambiental de sua proprie-
dade ou posse rural; ter suspensas  sanções 
em função de infrações administrativas por 
supressão irregular de vegetação em áre-
as de APP, Reserva Legal e de uso restrito, 
cometidas até 22/07/2008; ter acesso ao cré-
dito e ao seguro rural, deduzir de Áreas de 
Preservação Permanente, Reserva Legal e 
Uso Restrito na base de cálculo do Impos-
to Territorial Rural – ITR, gerando créditos 
tributários; ter acesso à linhas de financia-
mento para atender iniciativas de preserva-
ção voluntária de vegetação nativa, proteção 
de espécies da flora nativa ameaçadas de ex-
tinção, manejo florestal e agroflorestal sus-
tentável, recuperação de áreas degradadas, 
pagamento por serviços ambientais e obter 
isenção de impostos para os principais in-
sumos e equipamentos utilizados para a re-
cuperação e manutenção de áreas de APP, 

Reserva Legal e de uso restrito.
Caso uma propriedade ou posse não es-

teja inscrita no CAR até o limite do prazo, 
seu proprietário ou posseiro poderá sofrer 
sanções como advertências ou multas, além 
de não poder mais obter nenhuma autori-
zação ambiental ou crédito rural. E somen-
te com o CAR será possível aderir ao PRA 
(Programa de Regularização Ambiental), 
que permitirá obter o uso consolidado em 
Áreas de Preservação Permanente que já 
estavam sendo utilizadas em 22 de julho de 
2008, conforme os critérios da Lei.

Os técnicos da CATI (Coordenadoria 
de Assistência Técnica Integral), da Secre-
taria de Agricultura, estão aptos a auxiliar 
no preenchimento do Cadastro que, inde-
pendentemente da situação de suas terras – 
com ou sem matrícula, registro de imóveis 
ou transcrições -, deverão fornecer os da-
dos. O Cadastro Ambiental Rural dos pro-
dutores paulistas pode ser feito on-line, por 
meio do site http://www.ambiente.sp.gov.
br/sicar/. 

No Estado de São Paulo, 
330 mil propriedades rurais 
devem fazer o cadastro

6 abril  2016 www.aciar.com.br

Caso uma propriedade ou posse 
não esteja inscrita no CAR até o 

limite do prazo, seu proprietário ou 
posseiro poderá sofrer sanções como 

advertências ou multas
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Eventos

AGENDACRISE POLÍTICA

ABRIL
Dias: 04, 07, 11, 14, 18, 25 e 28 – 
Curso Na Medida – Gestão Financeira 
(Sebrae/ACIAR). Local: Auditório da 
ACIAR às 18h30 - Vagas limitadas!!!
Dias: 09 e 10 (Sábado e Domingo) – 
Quermesse da CRIFF – Local: Acer
Dia: 15 (6ª feira) – Último dia para 
as inscrições do Prêmio ACIAR de 
Fotografia.
Dia: 21 (5ª feira) – Tiradentes/ Feria-
do Nacional (Comércio Fechado) 
Período: 27/04 a 30/05 - Exposição 
do Prêmio ACIAR de Fotografia

MAIO
Dia: 01(domingo) - Dia do Trabalho / 
Feriado (Comércio Fechado)
Dias: 06 e 07/05 (6ª feira e sábado) Co-
mércio aberto até às 20h (Dias das Mães)
Dia: 08 (Domingo)- Dia das Mães 
(Comércio fechado)
Dias: 09, 12, 16, 19 e 23 – Curso Na 
Medida – Planejamento Estratégico 
(Sebrae/ACIAR).  Local: Auditório da 
ACIAR às 18h30 - Vagas limitadas!!!
Dia: 17 (3ª feira) - Curso do APAS – 
Tema: Como se preparar para receber 
a visita da Vigilância Sanitária - Local: 
Auditório da ACIAR às 9h - Vagas 
limitadas!!! Gratuito
Dia: 26 (5ª feira) - Corpus Christi / 
Feriado (Comércio Fechado)
Dia: 30 (2ª feira) – Último dia da Expo-
sição do Prêmio ACIAR de Fotografia.
Dia: 31 (3ª feira) - Último dia das 
adesões ao Calendário 2017

“Nosso partido é o Brasil”, 
diz Renato Zacarias na 
manifestação

Com a frase “Empresário, apareça antes 
que você desapareça” estampadas nas cami-
setas e o objetivo de demonstrar, de forma 
ordeira e pacífica, que a classe empresarial 
está descontente com os rumos da economia 
e da política, o presidente da ACIAR, Rena-
to Zacarias,  vários diretores, conselheiros e 
colaboradores participaram, em Registro,  do 
movimento contra a corrupção, realizado em 
todo o país no dia 13 de março. 

Em discurso no evento, Renato 
Zacarias mostrou a sua preocupação 
em que o Brasil volte a ter investi-
mentos. “Se não há investimento, 

Diretores e colaboradores 
da ACIAR participaram da 

manifestação

não há emprego; se não há emprego, não 
há poder de compra; se não há poder de 
compra, o país quebra”, afirmou, ressaltan-
do o caráter apartidário do movimento que 
reuniu mais de mil pessoas na Praça dos 
Expedicionários. “Nosso partido é o Brasil”, 
assegurou. “Mostramos nossa indignação 
contra a recessão, aumentos e criação de no-
vos impostos pois as empresas não supor-
tam mais”, finalizou o presidente da ACIAR.

Também discursaram, durante o 
evento, o presidente da Câmara Muni-

cipal de Registro, Osvaldo Machado, o 
vereador Marcelo Comeron, Lauria-

no dos Santos, Soninha Castro e a 
professora Cristina Hirota.

Renato Zacarias: 
discurso contundente 
em favor do 
empresariado
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tes. A gripe virou pneumonia e, em 30 de 
maio de 1935, Aurora Coelho morreu.

Os imigrantes japoneses tinham mui-
to carinho por Aurora, que ensinava seus 
filhos, e a homenagearam construindo 
para ela um túmulo japonês no cemitério 
de Registro, onde foi enterrada.

A professora Cinira Alves da Silva foi 
diretora entre 1993 e 1998, quando a es-
cola ainda funcionava no antigo prédio, 
no Carapiranga . Em 1998, ela se afastou 
para a diretoria de ensino, mas continuou 
como professora efetiva até 2013. Ela con-
ta que a escola foi criada para atender as 
crianças das famílias que se mudaram 
para o conjunto habitacional Jardim Xan-
grilá.  Antes, a escola teve sede no bair-
ro Carapiranga e no Agrochá, e diversas 
denominações. A professora Cinira, que 
conhecia a história da professora que le-
cionou no início da colonização japonesa 
em Registro, indicou seu nome para bati-
zar a escola.  “Achei que a história da Au-
rora Coelho foi muito importante para as 
crianças japonesas e para o Bairro Taqua-
ruçu. Ela teve uma contribuição educacio-
nal de maneira extrema, portanto, achei 
que deveria permanecer como nome da 
escola em que um dia foi diretora, embora 
não fosse no bairro Carapiranga”, afirma. 

A nova escola Aurora Coelho, no bairro 
Xangrilá, foi construída em 1997 pelo go-
verno do Estado, e foi inaugurada em 1998.

PRofeSSoRa auRoRa Coelho

Dedicação à educação 
na zona rural

A professora Aurora Coelho nasceu em 
16 de junho de 1896, em Botucatu, filha 
de José Luiz Coelho e Joana Guedes. Es-
tudou na Escola Normal do Brás, em são 
Paulo. Em 1923, foi nomeada diretora da 
Escola Mista da Fazenda Sant’ana, em Ja-
cupiranga, no Capinzal,  bairro rural que 
atualmente pertence a Registro.  Casou-se 
em Iguape, naquele mesmo ano, com Gas-
par Santana Ferreira. Em 1926, foi remo-
vida para a escola que posteriormente foi 
batizada com seu nome, no bairro Cara-
piranga.

Aurora e Gaspar tiveram sete  filhos. 
“A primeira escola Aurora Coelho ficava 
na Estrada das Areias onde, naquele tem-
po, os imigrantes japoneses formavam a 
maioria dos moradores. Eles plantavam 
chá e tinham tido seus primeiros filhos no 
Brasil, que eram os alunos da escola”, con-
ta a professora Ticiana Marques Scherma-
ck de Lima, neta de Ana Santana, profes-
sora leiga que deu aula na mesma escola.

Aurora Coelho morava perto da esco-
la. Certo dia, um grupo de japoneses foi 
visitar a escola. Chovia e, apesar de estar 
com uma gripe muito forte, a professora 
Aurora Coelho acompanhou os visitan-

Ela nasceu em Botucatu,
formou-se em São Paulo
e lecionou em Registro

Aurora Coelho  
morreu aos 39 anos 

em decorrência de 
pneumonia

NOSSA HISTÓRIA, NOSSA GENTE
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BeleZa NaTuRal 

Um novo conceito de estética e 
primeiro SPA urbano de Registro

Ana Paula Calazans Moretto tem o em-
preendedorismo na veia. Ainda adoles-
cente, aos 17 anos, ela começou a vender 
bolsas e lingeries. O negócio prosperou até 
que Ana Paula viu a necessidade de mudar 
pois, além da timidez que tornava difícil li-
dar com o público, ela também enfrentava a 
inadimplência de uma parcela das clientes, 
formada por amigas. “Quando vi, já tinha 
quinze vendedoras”, ela conta.

Há trinta anos, acompanhando os pais, 
Ana Paula mudou de Santos para Registro 
e  continuou com as vendas domiciliares. 
Mais tarde, já casada, passou a acumular as 
vendas domiciliares com o gerenciamento 
da Esperança Materiais para Construção, 
empresa que está há 16 anos no mercado. 
Há cinco anos, por sugestão de amigas, ela 

montou o salão Beleza Natural, que trouxe 
para Registro o conceito de SPA urbano.

Mesmo sem conhecer nada do mercado 
de beleza, Ana Paula não teve medo quan-
do decidiu entrar no ramo. Foi sozinha para 
São Paulo e comprou os equipamentos ne-
cessários para iniciar o negócio. Depois, foi 
aprendendo com os colaboradores que ad-
mitiu como parceiros. Inicialmente, o Beleza 
Natural funcionou na rua Tamekishi Takano 
e, há dois anos, transferiu-se para instalações 
mais amplas, na Rua Sinfrônio Costa.

De uma feira de produtos de beleza, Ana 
Paula trouxe a ideia de montar o SPA urba-
no, que tem como conceito proporcionar 
um dia agradável, bem-estar físico, psíquico 
e emocional num ambiente tranquilo, com 
música relaxante e serviços de estética, tanto 
faciais como corporais. No Beleza Natural 
há, ainda, sauna e hidromassagem.

É o único espaço em Registro que per-
mite à noiva passar o dia do casamento, 
com atendimento de diversos profissionais,  
e sair apenas no momento de ir para o altar. 
O serviço inclui almoço e lanche da tarde, 

Além do atendimento 
estético, salão dispõe de 
SPA onde a noiva pode 
passar o dia do casamento

Ana Paula começou 
a empreender na 

adolescência, vendendo 
bolsas e lingeries

PERFIL

além de todos os quesitos de beleza, como 
penteado e maquiagem.  

Ana Paula conta que no SPA tem havi-
do procura também para despedida de sol-
teiro, mãe e filha, casal, grupo de amigas e, 
até mesmo, debutante. “O cliente faz o pa-
cote que ele quiser”, informa a empresária. 

Para manter o salão com todos os ser-
viços e mais o SPA, Ana Paula conta com 
doze colaboradores. E se divide entre as ta-
refas do mundo da beleza , que a obrigaram 
a deixar um pouco a timidez de lado pois o 
contato com o cliente é pessoal e frequente, 
e o mundo da construção civil, na Esperan-
ça, onde tem pouco contato com o público. 

Além das duas atividades que ocupam 
o dia, a empresária ainda tem a casa e duas 
filhas para cuidar – Rafaela Moreto, de 21 
anos, que estuda Engenharia de Infraestru-
tura e Monique Moreto,  de 13 anos, que 
mora com ela. Como conciliar tudo isso? 
“A gente se acostuma com atividades dife-
rentes”, diz Ana Paula, que faz questão de 
elogiar seus colaboradores. “São excelentes 
profissionais”, assegura.
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za que precisamos fazer a nossa parte, 
contribuir efetivamente pelo desenvolvi-
mento do setor produtivo”, afirmou.

Demétrio Amono Netto, diretor co-
mercial da TV Tribuna, falou sobre a re-
cente decisão da emissora de transferir a 

TV Tribuna fala sobre 
potencial da emissora  

O primeiro happy hour do ano foi reali-
zado na noite de 8 de março, no auditório 
da ACIAR, e reuniu prefeitos e lideran-
ças da região, mulheres empreendedoras 
e representantes da TV Tribuna (afiliada 
da TV Globo na Baixada Santista e Vale 
do Ribeira), que aproveitaram a oportu-
nidade para mostrar um levantamento 
com informações sobre a relação dos três 
principais produtos da emissora – o por-
tal G1 Santos e Região, a TV Tribuna e 
Globo Esportes – e os consumidores do 
Vale do Ribeira e mostrar o potencial da 
emissora. 

Na abertura do encontro o presidente 
da ACIAR, Renato Zacarias dos Santos, 
aproveitou a presença de diretores e as-
sociados para falar  sobre a recente reelei-
ção da diretoria para o terceiro mandato, 
ressaltando que o trabalho da diretoria 
é voluntário. O que nos move é a certe-

Evento foi realizado dia 
8 de março e teve ainda 
homenagem às mulheres

HAPPY HOUR

operação comercial para Santos. “O que 
poderia parecer inicialmente um distan-
ciamento é justamente o contrário, a re-
gião passa a contar com toda a estrutura 
da TV Tribuna de Santos, de forma mais 
ágil e integrada com todos os departa-

ACIAR promoveu sorteio 
de brindes e homenageou 

mulheres presentes ao evento

Renato Zacarias e prefeito 
Gilson Fantin com pessoal dos 
departamentos comercial e de 
marketing da TV Tribuna
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Diretor comercial da TV:
“A comunicação é uma

ferramenta poderosa para o
desenvolvimento dos negócios”

mentos da emissora. Os clientes do Vale 
passam a ter acesso direto a todas as fer-
ramentas de marketing e  inteligência de 
mercado para assessorá-los na escolha 
da melhor estratégia de comunicação”, 
esclareceu.

Amono Netto reafirmou o compro-
misso da TV Tribuna com o Vale do 
Ribeira e informou que o departamento 
comercial da emissora oferece consulto-
ria aos clientes, com base em estudos  e 
pesquisas, visando atingir os melhores 
resultados possíveis. “A comunicação 
é uma ferramenta poderosa para  o de-
senvolvimento dos negócios. Em épocas 
de crise como a atual, a comunicação 
faz ainda mais diferença porque as mar-
cas fortes são as que sofrem menos; em  
épocas difíceis também vale lembrar que 
quanto mais uma empresa se expande, 
mais barata fica a comunicação e conse-
quentemente mais benefícios ela presta 
aos negócios”, observou.

O departamento comercial mostrou 
um mapa da cobertura dos 27 municípios 
da região de abrangência da TV Tribuna e 
pesquisa que mostrou que os moradores 
da região estão mais conectados. Também 
participaram da reunião Rosângela Bar-

reiro, diretora de marketing,   Leila Mota, 
coordenadora de marketing internet, e 
Vitor Nascimento (executivo de vendas).

O evento, em que a ACIAR também 
homenageou as mulheres com sorteios 

de brindes, foi prestigiados pelos pre-
feitos Gilson Fantin (Registro), Merce 
Hojeije (Juquiá), Rejane Santos (Itariri), 
Décio Ventura (Ilha Comprida) e Lumi 
Cabral (Iguape).
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A manhã de 8 de março realizada por 
várias empresas, entre as quais a ACIAR, 
foi diversificada e certamente ampliou o 
universo de conhecimento das cerca de 
150 mulheres que participaram do evento. 
Foram realizadas palestras, depoimentos, 
pitch e dinâmica de grupo, além de farto e 
saboroso coffee break, além de rodada de 
negócios.

“Temos muitas coisas a aprender com 
os homens, mas temos algumas vanta-
gens competitivas com relação a eles que 
temos que explorar mais”, disse Cláudia 
Bilche, gerente do escritório regional do 
Sebrae-SP e responsável pela primeira 
palestra da manhã  dedicada às mulheres 
empreendedoras. Ela fez uma comparação 
entre homens e mulheres na pré-história 
– enquanto eles saiam para caçar e trazer 
a comida, elas cuidavam da prole, de fazer 
a comida, de ficar perto e manter relacio-

namento com os filhos.
Atualmente, segundo Cláudia Bilche, 

53% dos empreendedores brasileiros são 
do sexo feminino. “A gente precisa ocupar 
mais espaço na política pois tem um olhar 
mais humano”, recomendou Claudia Bil-
che. Na palestra, intitulada “Minha maior 
vaidade? Minha Empresa”,  ela aconselhou 
a não colocar “nem um tostão” na empre-
sa antes de se ter em mãos um minucioso 
planejamento. Em seguida, ela enumerou 
as características da mulher empreende-
dora e seus pontos fortes no empreende-
dorismo.

“Colocando o bloco na rua” foi tema 
da relações públicas Soraya Hirota, dona 
de empresa de comunicação batizada com 
seu nome. “Tem gente que acaba se aco-
modando com a crise e não faz nada para 
mudar isso”, observou, lembrando a neces-
sidade de se ter fé, foco e coragem e esti-

mulando as empreendedoras a investirem 
em comunicação.

Soraya Hirota também homenageou 
a obaatian Ume Shimada, 89 anos, única 
produtora de chá artesanal em Registro. 
“Deus deu essa coragem para nós: temos 
que trabalhar”, disse a obaatian, que rece-
beu flores no evento.

A primeira dama de Registro, Maria 
Amélia Fantin, também participou do 
evento. “Enquanto tivermos certeza que 
podemos melhorar o mundo, valerá a 
pena sempre”, disse ela.

Organizado pela Associação Comer-
cial (ACIAR), Soraya Hirota Assessoria de 
Comunicação, Bem Viver e Desenvolver, o 
encontro contou com  apoio e parceria de 
2Marias Cerimonial e Eventos, Blogueira 
Thamy Rodrigues, Daniela Almeida De-
coração e Consultoria e Escritório Regio-
nal do SEBRAE-SP.

Palestras, depoimentos e 
pitch marcam comemorações 
em Registro

Evento reuniu cerca de 
150 empreendedoras 
no Rotary Club

Organizadoras do 
Encontro Mulheres 

Empreendedoras

DIA DA MULHER
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Ao primeiro olhar qualquer pessoa diria que as jovens 
Ana Luisa Monteiro e Katherine Pavloski trabalham em 
escritórios bem montados, com ar condicionado e todo o 
conforto. Na verdade, as duas moças são proprietárias da 
Mana´s, empresa paulistana de serviços de manutenção e 
reparos residenciais exclusivamente para atender mulheres.

A Mana’s nasceu quando, certo dia, Ana Luisa chamou 
um homem para determinado serviço doméstico e se sentiu 
constrangida com o assédio. Decidiu montar a empresa 
e logo criou uma página no Facebook para divulgação. 
Katherine, formada em arquitetura, também enfrentava 
as difiduldades de  trabalhar num mercado dominado por 
homens e decidiu contatar a nova empresa. Tornou-se sócia.

A Mana’s nasceu em agosto do ano passado e tem 
duas funcionárias. “A gente bota a mão na massa . Coloca 
piso, mexe com cimento, assenta tijolo, fura concreto, faz 
gesso, faz tudo numa obra”, assegura Katherine. “É muito 
incrível ver um monte de mulheres se juntando. A gente 
precisa deixar de se ver como concorrentes. Quando a gente 
se une, é maior e mais forte”, afirmou Ana Luisa.

Soraya também comandou um pitch de 
trinta segundos. Pitch é uma apresentação su-
mária com objetivo de conquistar o interesse 
de investidor ou cliente pelo seu negócio. 

Alguns recados que foram dados: 

“Fotografia é o que fica e estou à 
disposição para registrar o amor da 

família de vocês”.  -Lê MURAtA, FótogRAFA

“Realizo sonhos”. - VeRA CheRUbInI (bALão 
MágICo FestAs)

“Temos uma equipe preparada para 
realizar os sonhos de vocês”. -  MARIA 
CRIstInA DAIkUbARA (PRojetA MóVeIs).

 “Meu carvão é o melhor que tem. Final 
de semana: Carvão Longa Vida”. - LUCILene 

thoMAs.

“Faço assessoria jurídica”. - PAULA 
PetRonILho, ADVogADA.

Pitch: 
30 segundos 
para vender o 
seu negócio

Mulheres que fazem consertos e 
reparos em residências

Empreendedoras
tiveram trinta segundos
para um recado eficaz

Ana Luisa e 
Katherine põem 
a mão na massa

“Convido todas para conhecer a Solar 
Lavanderia”. - tânIA MARCoLIno.

“Estamos aqui para resolver problemas 
jurídicos”. - DAyse FAbIAno, ADVogADA.

“O cantinho de vocês é a Associação 
Comercial”. - VALDA ARRUDA, geRente 

ADMInIstRAtIVA DA ACIAR.

“Fazemos eventos e convidamos vocês para 
conhecerem a nossa empresa.” – kAssIAne 

otobonI e RoseMeIRe MeDeIRos (2 MARIAs).

“A Quadromídia Outdoors é uma empresa 
de mídia exterior, que atua em Registro 
e no Vale do Ribeira, há 18 anos” - CARLA 

tAkAkI.

DIA DA MULHER

www.aciar.com.br 13abril 2016

A empresa de eventos 
2Marias, de Kassiane 

e Rosemeire, foi 
responsável pelo 

delicioso café
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Uma das realizadoras do evento “Mu-
lher Empreendedora” que, dia 8 de março, 
no Rotary Club Registro, comemorou o 
Dia Internacional da Mulher, a ACIAR ho-
menageou as empreendedoras Maria Stela 
Monteiro Fernandes (Comtécnica) e Anita 
Teruko Ishikawa Oki (Salão da Anita). “Em 
nome dessas empreendedoras queremos ho-
menagear todas as empreendedoras do Vale 
do Ribeira”, observou Sueli Tiiomi Okamoto 
Odake, 1ª secretária da Associação. Tam-
bém participaram da homenagem a gerente 
administrativa Valda Arruda e a conselheira 
Maria Helena Caminha Marques.

Maria Stela é reconhecida por aliar o 
trabalho na empresa, ao lado do marido 
José Carlos e do filho Ricardo, com ativi-

dades sociais. Foi a primeira presidente do 
Rotary Club Registro e duas vezes coman-
dou a Creche Nosso  Ninho, além da Casa 
da Amizade. “Ela nasceu com DNA para 
assistente social, quer resolver os problemas 
do mundo”, afirma José Carlos, sem escon-
der a admiração pela esposa. Ela também 
foi diretora da ACIAR e tem como lema de 
vida “Mais se beneficia quem melhor serve”.

Anita Teruko é proprietária do Salão 
da Anita, um dos maiores do gênero na 
região e o segundo instalado em Registro e 
o primeiro a trabalhar em parceria com as 
profissionais do setor. Atualmente o salão 
conta com 35 profissionais, entre manicu-
res, cabelereiras e esteticistas. 

Filha caçula de um casal de imigrantes 

japoneses, Anita Teruko também atuou 
como professora de química de cabelo no 
Centro Supletivo “Ricardo José Poci Men-
des”  e, atualmente, auxilia várias entidades 
sociais para fazer jus ao lema de sua vida – 
“Sempre ajudar os outros”. Ela também es-
tuda inglês e japonês como forma de man-
ter a mente ativa.

“Sinto-me lisonjeada com a homena-
gem e maravilhada com a obaatian de 89 
anos e as jovens de 27 anos”, disse Maria 
Stela Fernandes, referindo-se à produtora 
de chá artesanal Ume Shimada que, octage-
nária, continua atuante.  Anita, por sua vez, 
ofereceu a homenagem “a todas as cabelei-
reiras de Registro e Vale do Ribeira pois sei 
como é sacrificada a vida delas”.

ACIAR homenageia empreendedoras da região

A gerente administrativa
da ACIAR, Valda Arruda,

Anita, Sueli Tiiomi, Maria
Stela e Maria Helena

DIA DA MULHER
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A tradicional campanha Show de Prê-
mios, que visa estimular o comércio de 
Registro, inclusive atraindo mais consu-
midores de outras cidades da região, terá 
novo formato este ano. O prêmio princi-
pal continua sendo uma moto zero qui-
lômetro e haverá, também, 33 sorteios de 
cupons, cada um no valor de R$ 300,00, 

Quem perdeu o prazo das inscrições 
no 17º Prêmio ACIAR de Fotografia pode 
ficar tranquilo. A pedido de fotógrafos, as 
inscrições foram prorrogadas até dia 15 de 
abril. O tema do concurso é “Turismo no 
Vale do Ribeira”.  Podem participar fotó-
grafos profissionais ou amadores, com até 
cinco fotografias. 

O júri, indicado pela ACIAR e forma-
do por profissionais da área, selecionará 
por intermédio de nota de 0 a 10 de acor-

para compras apenas nas lojas partici-
pantes.  

O vendedor do cupom da moto ganha-
rá Vale- compras no valor de R$ 200,00. No 
total, serão R$ 10.100,00 em vale- compras 
que vão ficar nas lojas participantes da pro-
moção. A adesão ao Show de Prêmios deve-
rá ser feita até dia 30 de maio. “É a principal 

do com quesitos como criatividade, técni-
ca e beleza.  As 12 fotos que receberem as 
maiores notas irão compor o calendário 
do comércio 2017 e, entre essas, o autor da 
foto que receber a maior nota ganhará um 
notebook. O regulamento do concurso 
pode ser obtido no site da ACIAR – www.
aciar.com.br 

A exposição das  fotos participantes do 
concurso ficará no hall do Shopping Plaza 
de 27 de abril a 30 de maio.

campanha que realizamos no ano e a maio-
ria das pessoas procura só comprar nas lojas 
participantes. Por isso é importante parti-
cipar”, observa a gerente administrativa da 
ACIAR.

A adesão à campanha vai até dia 30 de 
maio. Maiores informações podem ser obti-
das na ACIAR, telefone (13) 3828-6800.

ESTÍMULO AO COMÉRCIO

show de prêmios 2016 vai  
premiar 35 consumidores

Ainda dá tempo de participar 
do Prêmio ACIAR de Fotografia

SAIBA O DIA DE COLETA SELETIVA DE LIxO NO SEU BAIRRO EM REGISTRO
SEGUNDA E qUARTA
Vila Romão:  7h00
Jardim Caiçara: 7h30
Jd. São Mateus: 8h30
Jardim hatori: 8h40
Jardim Paulista: 9h00
Jardim Planalto: 9h20
Vila Ipê: 9h30
Vila fátima: 9h40
Vila S. Nicolau: 11h00
Vila Tupi: 11h30
Vila S. francisco: 11h40
Jd. Primavera: 11h50
Vila Nova Ribeira: 12h00

TERÇA-FEIRA
Jd Valeri: 7h00
Vila alay Correa: 7h30
*Centro: 8h00
Vila Nova Ribeira: 9h00
Vila Cabral: 9h30
Jd Belas artes: 10h00
Jd. américa: 10h20
Vila Yoshida: 11h00
Vila Ribeirópolis: 11h30
Vila Ponce: 11h40

qUINTA-FEIRA
Jd. esperança: 7h00
Jd das Palmeiras: 7h30
Conj. eiji Matsumura: 8h00
Conj. alzira P.l. Kotona: 8h30
Jardim Brasil: 9h00
Nosso Teto: 10h00
Jd. São Paulo: 11h00
Jd. Paulistano: 11h30

SExTA-FEIRA
Jd. leblon: 7h00
Jd. San Conrado: 7h30
Jd. Ipanema: 8h00
Jd. Xangrilá: 8h30
arapongal: 9h00
Serrote: 10h00
agrochá: 11h00
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TURISMO

Plano Diretor é debatido em 
audiência pública

Em audiência pública realizada no Te-
atro Wilma Bertelli, no KKKK, dia 11 de 
março, foi apresentado oficialmente o Pla-
no Diretor de Turismo, etapa fundamental 
para a candidatura do município a integrar 
o grupo de municípios de interesse turísti-
co. Durante o evento foram apresentados 
dados estatísticos sobre o município, uma 
pesquisa mostrando o perfil dos visitantes 
e informações sobre o Museu da Imigração 
Japonesa. 

O governo do Estado selecionará 140 
municípios paulistas que preencherem 
requisitos como cidades de interesse tu-
rístico. Cada uma delas receberá anual-
mente R$ 600 mil para serem investidos 
exclusivamente em turismo, com autori-
zação do COMTUR (Conselho Munici-
pal de Turismo). A ACIAR é membro do 
COMTUR.

Para se candidatar o município precisa 
preencher alguns requisitos: ter potencial 
turístico; dispor de infraestrutura básica, 
capaz de atender à população fixa e flutuan-
te quanto ao abastecimento de água potável 
e coleta de resíduos sólidos; possuir expres-

sivos atrativos turísticos; ter conselho mu-
nicipal e plano diretor de turismo.

O plano diretor tem como objetivo nor-
tear a atuação da administração municipal 
e da iniciativa privada assegurando o fo-
mento do turismo em todos os segmentos 

Durante o evento foi 
Também apresentada 
Pesquisa sobre o tema

Na abertura da audiência, prefeito Gilson Fantin, 
Rubens Shimizu (presidente do COMTUR), Osvaldo 
Machado (presidente da Câmara Municipal ) e 
Renato Zacarias (presidente da ACIAR)
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PROPOSTAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
TURÍSTICO DE REGISTRO
A Curto Prazo (6 meses a 2 anos):
- Estimular o cicloturismo: Criação do 
roteiro da Rota do Chá.
- Desenvolver um aplicativo para 
smartphones e tablets que proporcione 
ao turista, acesso à informações 
de pontos turísticos, hospedagem, 
alimentação, acesso.
-  Promover cursos de qualificação 
na área de Turismo em parceria com 
Instituições como ETEC e SENAR.
- Concluir a manutenção do PIT- Posto 
de Informação Turística e torná-lo ativo.

A médio prazo (2 a 5 anos)
- Elaborar plano de marketing – 
divulgação dos atrativos em Feiras 
Nacionais de Turismo.
- Realizar sinalização turística – melhorar 
comunicação turística.
- Incentivar o associativismo empresarial.
- Realizar manutenção programada de 
atrativos e monumentos turísticos.

A longo prazo (5 a 10 anos)
- Criar um Centro de Eventos com 
capacidade de atender eventos de 
pequeno, médio e grande porte. 
- Instalar píer (antigo porto)- Transformar 
antigo porto, aproveitando a estrutura 
já existente, em um píer iluminado para 
lazer e pesca esportiva e estrutura para a 
prática de caiaque.

e visando a melhoria da qualidade de vida 
da população.

Para a comprovação que Registro é mu-
nicípio de interesse turístico a prefeitura 
e o COMTUR estão realizando uma série 
de levantamentos. Um dos dados é o livro 
de visitas do Memorial da Imigração Japo-
nesa. Em 2014, o Memorial recebeu 3.487 
visitantes, oriundos de 233 municípios bra-
sileiros, de 21 Estados e 19 pessoas de oito 
diferentes países – Argentina, Colômbia, 
Escócia, Estados Unidos, Itália, Japão, Ho-
landa e Uruguai.

A pesquisa mostra, ainda, que a cidade 
dispõe de quinze hotéis e pousadas com 
cerca de 2.100 leitos e 34 restaurantes com 
capacidade de atender mais de 2.000 pes-
soas, além de nove panificadoras, seis sor-
veterias e docerias, 23 bares, lanchonetes e 
pastelarias.

Foram listadas doze pontos turísticos 
urbanos – conjunto arquitetônico KKKK, 
Praça Beira Rio, Monumento Guaracuí, 
Torii, Templo Budista, Praça Nakatsugawa, 
Bosque Municipal, monumentos do artista 
plástico Yutaka Toyota, Memorial da Imi-
gração Japonesa, Kartódromo, Obelisco 
do Centenário da Imigração Japonesa e 

Mercado Municipal (Projeto Arte da Ter-
ra), além de oito atrações rurais – Igreja 
Anglicana (Bairro Manga Larga), Fazen-
das de Chá Preto – Rota do Chá (total de 
13 patrimônios tombados pelo IPHAM), 
Fazenda de Chá Artesanal (Sítio Shimada), 
Pesqueiro Paraíso, Pesqueiro União,  Pes-
queiro Curva do Gole, Fábrica de Esteira 
Yoshimoto e Quilombo Peroupava. 

Os eventos anuais relacionados no in-
ventário foram o carnaval, Roda de Vio-
leiros, Virada Cultural Paulista, Festa do 
Sushi, Festa da Solidariedade, Bom Odori, 
Feira da Bananicultura (FEI- Banana), Fes-
ta Nordestina, Torneio de Judô Toraichiro 
Suzuki, Exposição Nacional de Orquídeas 
do Vale do Ribeira, Tooro Nagashi, Baile 
da Cidade, Expovale, evento de Natal e Re-
veillon. 

Durante o evento, a turismóloga e 
professora Cássia Massa, da ETEC Paula 
Souza, apresentou a palestra “Turismo e 
Desenvolvimento”, e o secretário de De-
senvolvimento Econômico e Social, Car-
los Alberto Pereira Junior, e a assessora de 
Turismo Maurízia Moura apresentaram 
“Municípios de Interesse Turístico - Uma 
oportunidade para Registro”.

KKKK, Templo 
Budista e Chá 
Shimada estão 
entre os atrativos 
turísticos de Registro
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DÉBORA AMARALSUA EMPRESA

stRess 
Segundo dados da Organização Mundial de Saú-
de (OMS), cerca de 75% da população do Primeiro 
Mundo morrem em consequência de doenças rela-
cionadas ao estilo de vida. De acordo com a pesquisa 
Internacional Stress Management Association, 70% 
dos brasileiros sofrem de stress. Desses, 30% estão 
em nível alarmante de stress. Números preocupan-
tes para todos os profissionais da área de saúde, e um 
alerta a todas as organizações, pois os sintomas po-
dem levar os profissionais à baixa produtividade ou 
mesmo ao afastamento do trabalho.

Vale a pena lembrar que a instabilidade eco-
nômica, nesse momento de transição nacional, é 
outro fator de stress para o trabalhador, seja em-
pregado ou empregador.

A verdade é que qualquer área de traba-
lho apresenta algum tipo de agente de stress 
no ambiente. Podemos destacar a carga de 
trabalho, as responsabilidades, a exigência 
física ou mental para o desenvolvimento 
do trabalho, o status, as variáveis físicas, 
relacionamento humano no ambiente, má 
distribuição do tempo, acumulo de senti-
mentos negativos, falta de descanso e lazer 
e mudanças na rotina de trabalho, entre 
outros. Mas devemos lembrar que não são 
as características de trabalho que nos estres-

sam, mas sim os extremos dessas e como lidamos 
com elas.

Então podemos dizer que o que nos leva ao 
stress é a maneira como percebemos o mundo que 
nos cerca, o modo que pensamos sobre ele e como 

reagimos às situações. Diante do stress há uma 
tendência à inércia, como uma paralisia diante do 
todo (EU Não Sei o Que Fazer}. É nesse momen-
to que precisamos desfragmentar o que nos aflige 
entre verdades e fantasias, estabelecer prioridades 
e buscar ajuda na resolução.

Você pode e deve:
• Arrumar um passatempo
• Pensar no lazer
• Fazer exercícios
• Controlar sua dieta, melhorar seus hábitos 

alimentares.
• Conversar com as pessoas
• Sair de férias
• Procurar direcionar sua vida para um 

STRESS POSITIVO.
Você pode buscar a harmonia entre o que faz e 

o que sente ao fazer. 
Respeitar seu ritmo interno associado ao rit-

mo externo, exigido por sua vida pessoal e pro-
fissional.

• AMAR DESESTRESSA
Amar a você mesmo, as pessoas e sua atividade 

profissional. 
Procure avaliar seu stress. Não somatize seus 

problemas. Seu corpo e sua mente agradecem.

“A instabilidade 
econômica é 
fator de stress 
nesse momento 
para empregado 
e empregador

”
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PReCIFICAÇão
À primeira vista o tema parece bastante com-
plexo mas, como veremos, nada mais é do que a 
colocação de preços nos produtos vendidos; as 
regras usadas para essa colocação de preços.

Vejamos: 
O Código de Defesa do Consumidor determi-

na que os comerciantes têm obrigação de garan-
tir, na oferta e apresentação de produtos e servi-
ços, a informação clara, precisa, ostensiva e em 
língua portuguesa, sobre o preço. A forma de se 
cumprir essa obrigação é detalhada pela Lei Fe-
deral 10.962, de 11 de outubro de 2004, e Decreto 
Federal 5.903, de 20 de setembro de 2006. 

Entretanto, um dos problemas frequentes 
com que nos deparamos é a ausência ou defici-
ência na informação sobre preço dos produtos e 
dos serviços, o que pode gerar transtornos para 
o amigo comerciante, incluindo multas. É certo 

que essa ocorrência se dá, na maioria 
das vezes, por desconhecimento das 
regras estabelecidas, daí nossa inten-
ção de falar sobre o assunto. 

Segundo os manuais legislativos 
e manuais de orientação, a informa-
ção de preço ao consumidor deve se 
dar de forma que seja verdadeira e 
sem enganar o consumidor; clara, de 
fácil e imediata compreensão; legí-
vel, de forma que sua leitura seja as-
similável com rapidez; precisa, para 
não deixar dúvida sobre qual produ-
to ou serviço se refere; e ostensiva, 

ou seja, de fácil visualização 
O comerciante deve saber que PREÇO À VIS-

TA é aquele que deve ser pago de uma só vez, fi-
nalizando o ato de pagamento no momento da 
compra;   PREÇO PARCELADO OU A PRAZO 
é aquele que, seja por concessão de crédito ou fi-
nanciamento, é pago de forma parcelada ou pos-
terior à compra. 

Todos devem saber que o preço à vista pode 
ser praticado e informado pelo comerciante 
sempre. Já o parcelamento é uma opção do co-
merciante mas, nesse caso, ele deverá informar, 
junto ao preço à vista, o valor total a ser pago 
com o parcelamento, o número, a periodicida-
de e o valor das parcelas, os juros e os eventu-
ais acréscimos e encargos que incidirem sobre o 
valor do financiamento ou parcelamento. Todas 
essas informações sobre o preço devem vir indi-
cadas da mesma forma, com fonte e tamanho de 
letra iguais. 

Outra importante informação diz respei-

to à forma de precificação. Elas podem ser: a) 
DIRETA OU IMPRESSA NA PRÓPRIA EM-
BALAGEM (Decreto Federal nº 5.903/06, art. 
6º, I) por meio de etiqueta ou similar, o preço é 
afixado diretamente no produto exposto à ven-
da, garantindo a pronta visualização do consu-
midor;  b) CÓDIGO REFERENCIAL (Decreto 
Federal nº 5.903/06, art.6º, II); c) CÓDIGO DE 
BARRAS (Decreto Federal nº 5.903/06, art.6º, 
III)  disponibilizando-se, na área de vendas, 
para consulta de preços pelo consumidor, equi-
pamentos de leitura ótica em perfeito estado de 
funcionamento;  d) RELAÇÃO DE PREÇOS 
(Decreto Federal nº 5.903/06, art. 8º), utilizada 
somente quando impossível a adoção das mo-
dalidades anteriores, a consiste em tabela na 
qual são inseridos os nomes dos produtos e ser-
viços e respectivos preços. 

É fato que o comerciante poderá escolher a 
melhor forma que lhe convier, mas a modalidade 
escolhida deve garantir  precisão, clareza e osten-
sividade da informação onde o consumidor tenha 
acesso direto aos produtos, sem a necessidade de 
intervenção do comerciante.

É isso.
Ótimos negócios a todos!

RONI SÉRGIO DE SOUZA JURÍDICO

Advogado
roniadv@hotmail.com

“Um dos problemas 
frequentes  é a 
ausência ou a 
deficiência na 
informação sobre 
preço dos produtos e 
dos serviços

”
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LITERATURA 

“Um país se faz com homens e livros”. 
A frase do escritor brasileiro Monteiro lobato continua atualíssima se pensarmos que ler traz 
ou reforça o conhecimento. Empreendedores precisam sempre estar atualizados, seja dos 
acontecimentos gerais do dia a dia, seja sobre questões que contribuem para aprimorar a gestão 
das empresas e as vendas. Por isso, selecionamos dez livros que podem ajudar você a alavancar os 
negócios, ampliando a lucratividade e o desempenho geral da empresa.

Estratégia do Oceano Azul (Blue Oce-
an Strategy)

O livro apresenta uma nova maneira de 
pensar sobre estratégia, resultando em uma 
criação de novos espaços (o oceano azul) 
e uma separação da concorrência (o oce-
ano vermelho). Os autores estudaram 150 
ganhadores e perdedores em 30 indústrias 
diferentes e viram que formatos tradicionais 
não explicavam o método dos ganhadores. 
O que eles acharam é que empresas que 
criam novos nichos, fazendo da concorrên-
cia um fator irrelevante, encontram outro 
caminho para o crescimento. 

Startup Enxuta (Lean Startup)
Eric Ries criou uma abordagem revolu-

cionária de administração que está transfor-
mando a maneira pela qual os novos produ-
tos são criados, desenvolvidos e lançados. 
A Startup Enxuta ensina empreendedores, 
administradores e lideres empresariais a 
melhor conduzirem os negócios sem, con-
tudo, desperdiçar tempo e recursos. Na es-
teira da turbulência da economia mundial, 

LIVROS qUE TODO EMPREENDEDOR DEVERIA LER
a inovação é essencial para estimular o cres-
cimento econômico, e o processo criado em 
'A Startup Enxuta' foi desenvolvida para que 
se possa evitar dinâmicas de atualidade. 

Marketing 3.0: as forças que estão de-
finindo o novo marketing centrado no 
ser humano 

Neste livro, Philip Kotler, considerado o 
mestre do Marketing, desenvolve um mo-
delo que trata os clientes não como meros 
consumidores, mas como seres complexos e 
que têm demandado cada vez mais estraté-
gias segmentadas e comprometimento das 
empresas com os valores pessoais.

O lado difícil das situações difíceis: 
Como construir um negócio quando 
não existem respostas prontas

Ben Horowitz, um dos empreendedores 
mais respeitados e experientes do Vale do 
Silício, conta a história de como ele mesmo 
fundou, dirigiu, vendeu, comprou, geriu e 
investiu em empresas de tecnologia, ofere-
cendo conselhos essenciais e normas de sa-
bedoria prática para ajudar os empreende-
dores a resolver os problemas mais difíceis 
– aqueles de que as faculdades de adminis-
tração não tratam.

Zero a Um 
Peter Thiel, fundador do PayPal e inves-

tidor de diversas startups, como o Facebook, 
fala sobre a necessidade de inovar para que 
as empresas construam coisas novas. Se-
gundo ele, o progresso vem do monopólio, 
não da competição e, se você está tentando 
criar um novo sistema operacional, como o 
do Bill Gates, ou um novo sistema de bus-
ca, como Larry Page e Sergey Brin, você está 
indo pelo caminho errado.

Startup: manual do empreendedor
Escrito por Steve Blank e Bob Dorf, o 

livro é um guia para quem quer empreen-
der no mundo das startups. Neste livro, os 
autores descrevem a metodologia de Cus-
tomer Development (Desenvolvimento do 
Cliente) e falam que é necessário deixar o 
escritório e ir às ruas para trabalhar com o 
foco no cliente, pois, afinal de contas, ele é o 
principal público da empresa.

Inovação em Modelo de Negócios 
Produzido por mais de 400 pessoas, o 

livro explica os modelos de negócios basea-
dos nos pensamentos de grandes líderes do 
mercado, com a intenção de ajudar o leitor 
a reinterpretá-los para encaixar no contexto 
que ele vive. O design e a forma como as in-
formações são distribuídas são responsáveis 
pela experiência incrível de leitura.

 O Empreendedor Viável – Uma men-
toria para empresas na era da cultura 
startup

Escrito pelo jornalista Carlos Matos e 
pelo publicitário André Telles, o livro tenta 
desvendar o segredo do sucesso e o motivo 
do fracasso de algumas empresas. Os auto-
res mostram o conjunto de variáveis capazes 
de definir o sucesso de uma startup. Desde 
a escolha da equipe até a confiança na apre-
sentação para investidores, passando por 
momentos de ajuste onde a escolha de men-
tores, a pivotagem e as mudanças estruturais 
vão garantir a saúde de sua empresa.

A menina do Vale: Como o empreen-
dedorismo pode mudar a sua vida

Bel Pesce conta, com uma linguagem 
clara e simples, o que tem aprendido com a 
sua jornada empreendedora no Vale do Silí-
cio, além de apresentar diversos casos de su-
cesso. Para ela, “ser empreendedor é colocar 
a mão na massa” e o foco está sempre volta-
do em aprender cada vez mais sobre como 
se constrói uma empresa.
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CLUBE DE DESCONTOS

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 associados da aCIaR pode ganhar descontos ao apresentar o cartão. o cartão de descontos é válido para os proprietários e sócios dos 

estabelecimentos, além de seus cônjuges. Informações pelo telefone 3828-6800.

Descontos especiais nos 
planos regulamentados.  Tel. 

(13) 3828 6804 – Vanessa.

Descontos de 5% no valor de suas 
mercadorias e 10% no valor dos 

serviços. Tel.: (13) 3821-8080.

Descontos de 20% no valor em roupas às 
3ª, 5ª, 6ª e sábados, à vista ou nos cartões 

Visa e Mastercard. Tel.: (13) 3821-4372.

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

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

3821-2920.
Desconto de 30% nas matrículas e 
mensalidades dos cursos de inglês 
e espanhol básico, intermediário e 

avançado.  Tel. (13) 3822-2122.

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

Descontos de 10% no valor de seus produtos 
e serviços. Av. João Batista Pocci Jr, 305 – 

Centro – Registro/SP – Fone: (13) 3821-7091.

O objetivo é disponibilizar ao empresário associado, linhas de crédito para 
capital de giro, antecipação de recebíveis e crédito pessoal para reforma 

de fachada e espaço interno. E também ampla linha de prestação de 
serviços com taxas e tarifas reduzidas. Tel.: (13) 3821-5530.

Descontos de 5% (cinco por cento) no valor 
de suas mercadorias e produtos, podendo ser 

efetuado pagamento com cartão de crédito ou 
débito.  Fone: (13) 3822-5994.

Descontos de 15% no valor das 
mensalidades para os cursos 

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

Fone: (13) 3821-8007

Seguro Saúde Nacional com atendimento 
diferenciado para associados. Tel. (13) 3828 6804 

– Vanessa.

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

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

Av. Clara Gianotti de Souza, 863 – Vila 
Nova Ribeira

Fone: (13) 3822-2263

Descontos de 20 % ( vinte por cento) no valor de seus 
cursos (todos de nossa grade). 

Rua João Batista Pocci Junior, 288 - Tel: (13)  3822-6203

Programa de estágio
Taxa Administrativa para

Associados: R$ 78,80
Não associados: R$ 174,00

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

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

CONFIRA AS EMPRESAS QUE ACEITAM O CARTÃO DO

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

material didático é inteiramente GRÁTIS. 
Fone (13) 3821-3089.

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

Tel: (13) 3856 1232.

“Desconto de 40% em todos os cursos 
oferecidos e isenção da taxa de Matrícula”

Rua : Amapá, 348 – Vl. Cabral – 2º A –Sl 06 - 
Fone: (13) 3821.2648

Descontos de 04 a 22% no valor do automóvel utilitário escolhido 
(conforme tabela vigente). Telefone: (13) 3828-9000

Desconto de 20% sobre o valor da Taxa 
de Registro do Procedimento Arbitral, de 

Mediação e/ou Conciliação. Tel: (13) 3828-6800
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INDICADORES

MARÇO / 2016

FEVEREIRO / 2016

MARÇO / 2016

FEVEREIRO / 2016

972

1.450

1.050

1.027

INCLUSõES  |  Queda de 32,96% em relação a fevereiro de 2016  |  R$ 164.902,95

EXCLUSõES  |  Crescimento de 2,23% em relação a fevereiro de 2016  |  R$ 118.046,39

0

0

400

400

800

800

1.200

1.200

1.600

1.600

2.000

2.000

2.400

2.400

2.800

2.800

3.200

3.200

3.600

3.600

4.000

4.000

4.400

4.400

estatísticas sCPC

Ranking de consultas

FEDERAL INVEST
REGICRED
O FEIRÃO DO SAPATO
EMPRESA (2)
LAVIZOO
OTICAS CAROL
BAZAR TANAKA
LADINHO VEICULOS
FRIGONEPI
ART’S MÓVEIS REGISTRO

1.163

1.089

793

347

292

231 208
190 186 184

0

100

200

300

400

500

600

900

700

1.000

800

1.100

1.200

1.300



soset@uol.com.br   /  soset@soset.com.br
Fone: (13) 3841-1142 / Fax:  3841-2028

Rua Tte. Cel. Zacarias, 88 - Iguape - SP

IMPRESSOS EM OFF-SET
“Boa Impressão e parceria com o Vale”

Cartazes, Folders, Folhinhas,  
Jornais, Livros, Panfletos e Revistas.

Formulários Planos e Contínuos

e-mail: soset@uol.com.br   /  soset@soset.com.br
Fone: (13) 3841-1142 / Fax:  3841-2028  Rua Tte. Cel. Zacarias, 88 - Iguape - SP

Cartazes, Folders, 
Folhinhas,  Jornais, 
Livros, Panfletos e 

Revistas.Formulários 
Planos e Contínuos

IMPRESSOS EM OFF-SET
“Boa Impressão e 

parceria com o Vale”

Anuncie.
Ligue: (13) 3828-6800




