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Oportunidades e 
homenagens marcam 
6º Happy Hour

Adesão para Campanha Show de Prêmios deve ser feita até 31 de agosto



Pai é aquele que conduz
No caminho da luz

É aquele que ensina,
Acompanha, compreende

Orienta, dá o norte
É ombro, é suporte

Dá carinho, educação,
Dá colo e segurança

Pai é e sempre será
Sinônimo de
Amor
E confiança

FELIZ
DIA PARA 
TODOS OS

PAIS 
DO VALE DO RIBEIRA!

Uma homagem



Registro vive um momento peculiar de sua 
história pois pode tornar-se pólo educacional, 
atraindo estudantes de fora que, morando 
durante o período de estudos em nossa 
cidade, vão contribuir para fomentar as 
atividades comerciais e aquecer a economia. É 
uma ideia do 2º vice-presidente,  Bianco, que 
a nossa entidade encampou e vai estimular 
pois essa pode ser, de fato, uma vocação da 
nossa cidade, que não tem grandes atrativos 
turísticos, embora o Rio Ribeira possa ser 
melhor explorado para pesca artesanal e 
passeios náuticos, e tem sérias restrições para 
instalação de indústria.

Recentemente, o deputado Samuel Moreira 
nos informou que Registro poderá ter uma 
FATEC. Já temos, em construção, o SESI, SENAI 
e o SENAC. Temos ETEC, Unesp e as faculdades 
particulares que também atraem alunos de 
outras localidades.

De qualquer forma, o prefeito Gilson, 
com quem também nos reunimos, está 
preocupado em buscar a vocação econômica 
do município e, para tanto, vai criar uma 
Agência de Desenvolvimento que atuará 
nos quatro pilares da economia municipal – 
comércio e serviços, indústria, agricultura e 
turismo -, implantando políticas públicas que 
determinem a vocação de cada setor e como 
desenvolvê-la.

Este mês tivemos vários eventos importantes 
na nossa Associação, entre os quais, a sexta 
edição do Happy Hour, com o tema “Boteco 
do Comerciante” em homenagem ao Dia 
do Homem. Foi um momento especial 

Prezados associados,

EDITORIAL

pois mais de 200 empresários participaram 
ativamente do evento, trocaram informações, 
confraternizaram e, mais uma vez, ficou claro 
que precisamos estar sempre juntos para 
fortalecer as nossas ações conjuntas e as 
nossas empresas.

Uma Palestra com o Procon pôde esclarecer 
várias dúvidas nas relações de consumo e, 
certamente, possibilitará aos participantes 
se adequarem ao Código de Defesa do 
Consumidor de forma a não serem autuados, 
muitas vezes, por falta de informação.

Essas parcerias, com o Procon e com as 
empresas que patrocinam e apoiam os 
eventos da ACIAR, têm sido fundamentais 
para as conquistas que a nossa entidade tem 
garantido aos associados.

Tudo que é bom para o comércio é bom para 
a ACIAR. Esse será sempre o nosso objetivo.

Desejo um ótimo agosto a todos e deixo um 
abraço carinhoso aos Pais pela comemoração 
do seu dia que ocorre neste mês.

Renato Zacarias dos Santos
Presidente da ACIAR
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Novos associados
BEM-VINDOS

J CENTRO 
RESPONSÁVEL : IARA MARIA LEITE FRANCA FREITAS 
ENDEREÇO: PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 105
TELEFONE: (13) 3871-2042
CIDADE:  ELDORADO – SÃO PAULO

ORANGE CONVENIêNCIA
RESPONSÁVEL : FATIMA RAzA
ENDEREÇO: AV. PREFEITO JONAS BANKS LEITE, 179.
TELEFONE: (13) 3822-4595
CIDADE: REGISTRO – SÃO PAULO

AUTO CENTER JOTA CAR
RESPONSÁVEL:JURANDIR DOS SANTOS FREITAS / JOSEVAL DOS SANTOS FREITAS
ENDEREÇO: AV. CASTELO BRANCO, 1840.
TELEFONE: (13) 3821-7666

VOLTS MULTI _ SERVICE
RESPONSÁVEL : GIRLAINE CATIA DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: RUA NELSON BRIHIBADUR, 727
TEFEFONE:(13) 98144-1779 / 3821-6495
CIDADE: REGISTRO – SÃO PAULO

MOINHO PRINCESA DO VALE 
RESPONSÁVEL : DANILO GOUVEIA 
ENDEREÇO: AV. VICTORIO COLAU, 265 – 
DISTRITO INDUSTRIAL
TELEFONE: (13) 3844-3698 
CIDADE: JUqUIÁ – SÃO PAULO
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NOSSA HISTóRIA, NOSSA GENTE

EIICHI TASHIRO: O único 
prefeito nissei de Registro

Eiichi Tashiro nasceu no dia 30 de maio 
de 1922 na cidade de Iguape que, àquela 
época, incorporava várias localidades que, 
posteriormente, como Registro, se torna-
ram municípios.  Seus pais, Eizo Tashiro e  
Riku Tashiro, vieram do Japão já casados,  
na época da colonização, para trabalhar na 
agricultura e se tornaram bananicultores.

Casou-se com Nobuye Tashiro em 5 
de abril de 1941, em Registro. Inicialmente 
trabalhou na agricultura, depois veio para 
a área urbana onde sua liderança junto à 
Colônia Japonesa despertou nele a voca-
ção política. Elegeu-se vereador e cumpriu 
mandato de 1952 a 1955, na segunda legis-
latura da Câmara Municipal após a eman-
cipação político-adminsitrativa do municí-
pio.

Em 1956,  Wild José de Souza foi elei-
to prefeito e Eiichi Tashiro tornou-se vice-
prefeito.  Wild morreu em 1959, último 
ano de mandato, e Eiichi assumiu a vaga, 
tornando-se o único prefeito nissei de Re-
gistro e sendo responsável por algumas im-
portantes realizações daquele período. 

Eiichi Tashiro foi responsável, por 
exemplo, pela implantação do sistema de 

telefonia na cidade. Em 5 novembro de 
1959, ele assinou o edital da concorrência 
pública para concessão dos serviços de tele-
fonia, colocando Registro entre as cidades 
que tinham, na época, esse moderno siste-
ma de comunicação.

Eiichi foi uma das lideranças da região 
a discursar quando o presidente Juscelino 
Kubistchek e o governador Ademar de Bar-
ros estiveram em Registro, em 24 de agos-

Ele assumiu o cargo de 
prefeito no último ano 
do mandato em razão 
da morte de Wild José 
de Souza.

to de 1961, para inauguração da BR 2, que 
mais tarde passou a chamar-se BR-116.

Depois de um longo período sem cargo 
eletivo, Eiichi Tashiro foi novamente eleito 
vereador entre 1983 e 1988. Nesse perío-
do ocupou cargo na Mesa Diretora ao ser 
eleito por seus pares como 1º secretário da 
Câmara Municipal.

Eiichi Tashiro morreu em 19 de agosto 
de 2007. 

Eiichi Tashiro (de terno branco) discursa na inauguração 
da BR-116, que teve presenças do presidente Juscelino 
Kubistchek  e do governador Ademar de Barros
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Eventos
AGENDA

AGOSTO
De 01 a 31: Período de adesão dos Calendários do 15º Prêmio 
Aciar de Fotografia 2015

De 01 a 31: Período de adesão à Campanha Show de Prêmios 
de Natal 

De 01 a 29: Período de adesão à Campanha Acertando suas 
Contas (maiores informações, departamento do SCPC)

Dia 06 (Quarta): Dia do Bom Jesus de Iguape

Dias 08 e 09 (Sexta e Sábado): Comércio aberto até às 20h 
(Dia dos Pais)

Dia 10 (Domingo): Dia dos Pais 
(FECHADO)

Dia 11  (Segunda): Inicio da 
comercialização e reserva dos 
estandes da 26ª Expovale – 
Vagas Limitadas! 

De 11 a 14 (Segunda  a 
Quarta): Treinamento: 
Alexandra Ramos – Curso: 
Gerente Treinador Nível II – 
horário: das 19h às 22h - reservas 
até o dia 07/08 (quinta-feira) – Vagas 
Limitadas!

Dia 16 (Sábado): 54º Bon Odori 

Dia 29 (Sexta): 1º Congresso Estadual da Mulher Empresária –
Local: Hotel Renaissance (São Paulo/SP) – maiores informações 
no site www.congressomulher.com.br

Dia 30 (Sábado): 18º Festa do queijo e Vinho 

SETEMBRO
Dia 07 (Domingo): Independência 
do Brasil – Feriado Nacional 
(FECHADO)

De 09 a 13 (Terça a Sábado): 
12ª Feira Liquida Estoque 
– Projeto: Núcleo Vestir e 
Calçar – Local: Salão do ACER 
(antigo RBBC) das 9h às 20h  

Dia 13 (Sábado): quermesse 
da Primavera da Catedral São 
Francisco Xavier e Matriz Nossa 
Senhora Aparecida – Local: Ginásio 
do ACER (antigo RBBC) às 19:30h

Dia 15 (Segunda): Dia do Cliente -EXPEDIENTE NORMAL 

Dia 26 (Sexta): 16º Encontro dos Empresários e Lojistas 
– Local: Salão do ACER (antigo RBBC) às 20h - Ingressos 
limitados.   

Este mês, devido ao Encontro dos Empresários, não haverá o 
Happy Hour da ACIAR!

CAMPANHA

SHOW dE PRêmIOS 
vai aNimaR O 
cOméRciO 

Até dia 31 de agosto é o período 
de adesão dos comerciantes de Re-
gistro para a tradicional campanha 
show de prêmios, que visa estimu-
lar as compras de final de ano. Isso 
porque a ACIAR tem prazo para 
pedir autorização junto à Caixa 
Economica Federal. Os prêmios 
são de responsabilidade da ACIAR. 
“Somente os comerciantes que ade-
rirem à campanha poderão distri-
buir os cupons que dão direito aos 
prêmios”, explica Renato Zacarias, 
presidente da ACIAR.

Para aderir à campanha, os co-
merciantes poderão adquirir paco-
tes de cupons, de acordo com suas 
necessidades e disponibilidades.

Os consumidores do comércio 
de Registro vão concorrer ao sorteio 
de quatro prêmios principais - uma 
moto e três televisões LED 32´ - e 
quinze vales compras no valor de 
R$ 200,00 cada. Os funcionários 
que venderam os produtos que de-
ram direito aos cupons dos prêmios 
principais também ganharão vales 
de compra no valor de R$ 100,00.

7agosto 2014
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Consultora em 
Recursos Humanos
dmoreiraamaral@uol.com.br

DÉBORA AMARALSUA EMPRESA

TAl PAI, TAl fIlHO. 
FilhO de Peixe, PeixiNhO é? 
Tal frase tão bem difundida em nosso cotidia-
no faz referência à igualdade entre duas pessoas, 
seja por características físicas ou habilidades que 
ambos apresentam. Mas será que no mundo cor-
porativo essa é a forma de nos referirmos a aqueles 
que juntos conseguem manter, obter ou agregar 
habilidades comportamentais e técnicas em seus 
empreendimentos?

 Acaba que por ser um fardo muito grande ter 
que ser exatamente o que o outro é, pois cada um 
de nós apresenta características próprias e manei-
ras muito individuais de executar nossas ações na 
vida, mesmo que os resultados sejam os mesmos. 
Talvez por esta questão seja que no universo cor-
porativo preferimos nos referir a uma aprendiza-
gem que se passa de pai para filho, e neste caso não 
estamos apenas nos referindo a uma questão ge-
nética. Muitas corporações são compostas de cola-
boradores extremamente competentes que acabam 

por obter um posiciona-
mento tal qual o gestor e/ou 
criador do empreendimen-
to. O valor de cada pessoa 
é mensurado pelo seu em-
penho e desenvolvimento 
dentro da empresa. 

Mas há sim, histórias 
de sucesso onde a sucessão 
deu-se de pai para filhos, 

onde a vocação foi reconhecida e o ensinamento 
veio pela dedicação de um pai para com seu filho, 
dia a dia, sol a sol, como se costuma dizer. Ensinar 
para um filho não e fácil, visto que não estão liga-
dos apenas fundamentos técnicos e metas especifi-
cadas como empresariais mas, sim,  as expectativas 

emocionais de ver um herdeiro como sucessor.
 Um empreendimento que se passa de pai para 

filho ém na realidade ,ver a todo o momento a edu-
cação, o crescimento, a evolução pessoal e profis-
sional de um ser ao qual você deu a vida. É enca-
rar as dificuldades, trabalhar com as expectativas 
de perfeição inerentes a todos quando falamos de 
procriação, é saber ir para casa e não questionar 
inadequações encontradas na aprendizagem na 
empresa. 

É saber ser humano.
 É entender a dificuldade de ambos os lados, 

de quem ensina e de quem recebe a aprendizagem. 
Um pai não é um professor. O que ele tem é a boa 
vontade e a motivação para ensinar com o coração 
e não apenas com a razão. 

A meta principal de uma empresa é o sucesso 
financeiro e o reconhecimento no universo corpo-
rativo, mas quando falamos da relação entre pais 
e filhos em uma empresa, estamos nos referindo a 
algo que vai além desta descrição. Estamos falando 
do Orgulho em ver um empreendimento ter conti-
nuidade através das mãos de um filho e de um filho 
poder se Orgulhar do caminho percorrido até ali 
ao lado de seu pai.

 Filho de peixe, peixinho é, quando através de 
uma relação de respeito com a aprendizagem, po-
demos reviver os primeiros ensinamentos, onde 
foram retiradas as rodinhas que sustentaram a 
primeira bicicleta e a voz firme de um pai disse: 
AGORA VAI QUE VOCÊ CONSEGUE. E você 
conseguiu. 

Sempre a referência de aplausos aos empresá-
rios que reconhecem o valor de seus filhos e aos 
filhos que sabem dar o mérito a esses grandes pais. 

“Ensinar para um filho 
não e fácil, visto que não 
estão ligados apenas 
fundamentos técnicos e 
metas especificadas.

”



www.aciar.com.br 9agosto 2014

DIA DOS PAIS

Se o Brasil não fosse o país dos impos-
tos, o presente que você vai dar para o seu 
pai pesaria bem menos no seu bolso. Os 
percentuais de impostos sobre os preços 
dos presentes vão de 25% a 78%, de acordo 
com pesquisa realizada pelo Instituto Brasi-
leiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Se você decidir comprar um perfume 
importado, você pagará 78,43% de tributos 
que vão para os cofres dos governos federal, 

estaduais e municipais. É o produto com 
maior carga tributária entre as opções mais 
cogitadas pelos filhos na hora de presentear 
os pais. Mas se você optar pelo perfume na-
cional, pagará um pouco menos – 69,13% 
de impostos.

Um almoço ou jantar em família custará  
32,31%  a mais no total da conta. Caso você 
presenteie o pai com aparelho de  MP3, gas-
tará com encargos tributários 49,45% sobre 
o preço do produto; o barbeador elétrico,  
48,11%; e o televisor, 44,94%; DVD, 44,20%; 
sapatos, 36,17%; calça jeans, 38,53%.

Recentemente, o IBPT pesquisou os 
trinta países com maior carga tributária do 

O governo ganha 78,43%
sobre o preço de um
perfume importado.

impostos encarecem presentes

mundo e constatou que apesar dos tribu-
tos tão altos, no entanto, o Brasil ficou em 
último lugar em um ranking que mediu o 
retorno dos impostos pois oferece os piores 
serviços à população em termos de saúde, 
educação, transporte, segurança, sanea-
mento, pavimentação das estradas e outros.

Pelo quinto ano consecutivo, o Brasil fi-
cou na última posição, atrás de países como 
EUA, Coréia do Sul, Argentina e Uruguai. 

Mas os altos impostos embutidos nos 
preços dos produtos e serviços certamente 
não impedirão que, no Dia dos Pais, você 
faça uma bela homenagem ao homem mais 
importante da sua vida.
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DIA DOS PAIS

Pais e filhos na mesma profissão
Confiança, aprendizado. Exemplo. São 
essas palavras que mais ocorrem quando 
filhos empresários refletem sobre o fato 
de terem seguido a profissão dos pais, seja 
conduzindo a empresa, seja como profis-
sionais liberais. 

Kelly Nuño, diretora administrativa, e 
Eslei Nuño Moreira, conferente de caixa da 
Disvep/Fiat, classificam o pai Ilson Nuño 
como um homem enérgico. “Trabalhar 
com ele é um aprendizado”, assegura Kelly. 
“O funcionário tem direito, o filho não tem 
direito nenhum, tem que dar exemplo”, 
completa Eslei. 

Mas a admiração pelo pai é enorme. 
“Eu estou para ver outra pessoa que tenha a 
visão que ele tem, uma pessoa que começou 
como engraxate e chegou aonde ele che-
gou”, observa Eslei. Kelly concorda.

Renato Junqueira, fundador da Federal 
Invest ao lado do pai Celso Junqueira, ad-
mite que também no campo profissional há 
conflitos entre pais e filhos que trabalham 
juntos pois representam culturas diferentes 
e, ao mesmo tempo, há uma grande liberda-
de entre eles. “Ultrapassar isso é difícil”, diz. 

A confiança, porém, supera as dificul-
dades no relacionamento. “É alguém que te 
ama tanto que você não perde tempo che-
cando informações. A confiança te permite 
voar porque se ele (o pai)  falou, você tem 
certeza que é verdade”, completa Renato. 

Renato diz que, no ambiente familiar, 
é importante ter sempre alguém que faça 
a mediação quando há discordâncias. “Mi-
nha mãe sempre foi mediadora quando eu 
e meu pai brigávamos, mas isso acontecia 
sempre pela vontade de jogar o barco pra 
frente”, afirma.

Renato considera que é preciso sabedo-
ria do pai para perceber a hora de passar 
o bastão. Ele, aliás, já se prepara para que 
a administração da Federal Invest chegue 
à terceira geração da família, representada 

por seu filho, Felipe André Junqueira, de 
20 anos. “Para uma empresa continuar evo-
luindo é preciso sangue novo”, observa. Ele 
diz que é sempre mais duro com Felipe por 
estratégia pois, muitas vezes, é difícil brigar 
com funcionários. “Tudo que aprendi foi 
vendo meu pai acertando e errando”, re-
sume Felipe que, no ambiente profissional, 
chama o pai pelo nome.

Há vinte anos o advogado Marco Auré-
lio dos Santos Pinto decidiu seguir a mesma 
profissão do pai, Durval Pinto. Atualmente, 

Marco Aurelio 
e Durval Pinto

 Ilson Nuno com 
os filhos Kelly, 
Eslei e Helder

Celso, Renato e Felipe
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Pais e filhos na mesma profissão
A falta da mãe na família vai deixar sempre um vazio porque, mesmo 

se desdobrando, pai nunca preencherá a ausência dela. Com a morte da 
esposa, Carmem Helena, há quase quatro anos, Cláudio de Assis entendeu 
isso na prática. Estava sozinho para cuidar dos filhos Bhárbara e Cadu, 
respectivamente, com 7 e 4 anos à época. Ele diz que se preocupou em dar 
continuidade à mesma educação que o casal praticava: “Muita dedicação e 
sem medo de errar”.

Com apoio do colégio Andersen, onde os filhos estudam, e dos familiares 
dos dois lados, ele garante que não tem sido difícil prosseguir. “A mãe 
está sempre presente na vida deles”, assegura Cláudio. Durante o dia, 
ele delega tarefas para a empregada da casa e, à noite, os dois ficam sob 
sua responsabilidade. “Para mim foi quase impossível assistir a primeira 
apresentação de balé da Bharbara depois da morte da Carmem”, ele 
relembra.  

Cláudio diz que, do ponto de vista emocional, a ausência da mãe 
deixa um vazio que não dá para preencher. “Mas tento demonstrar para 
meus filhos que eles não devem se sentir inferiores porque não têm mãe”, 
completa. “O dia das mães ainda é o momento mais difícil”, revela.

Embora tenha ficado três anos se organizando internamente para tentar 
preencher o vazio que ficou,  Cláudio diz que sempre mostrou aos filhos que 
a vida segue seu curso.  E é assim que ele vai comemorar o terceiro Dia dos 
Pais sem Carmen Helena para ajudar os filhos a comprarem presentes.

Sozinho mas sem 
medo de errar

eles mantêm um escritório onde trabalham 
onze advogados. “Meu pai representa a luta 
para melhorar como profissional, como pes-
soa e para contribuir para melhorar a socie-
dade”, afirma Marco Aurélio. “Ele saiu de 
uma família humilde e buscou um objetivo 
na vida, sempre pautado em valores éticos”.

ExpERIênCIA E SupORTE
 Os pais, por sua vez, usam a experiên-

cia que adquiriram ao longo da vida para 
transmitir valores pessoais e profissionais 
aos filhos. “Tentei educar meus filhos atra-
vés de exemplos, mostrando como as coisas 
devem ser feitas. E dos exemplos eles foram 
tendo aprendizados, sem muito bla bla bla”, 
afirma o patriarca Ilson Nuño. Ele diz que 
sempre usou o princípio da causa e efeito. 
“Se fizer algo errado, vai ter que corrigir lá 
na frente”, observa.

 “Procurei transmitir para meus filhos 
que a pessoa tem que ter responsabilidade, 
honestidade e carinho em tudo aquilo que 
faz”, reflete Celso que, com Renato, trans-
formou a Federal Invest numa das maiores 
franquias de serviços financeiros do país.

Ter os filhos na mesma profissão para 
muitos pais é também uma forma de re-
conhecimento. “Meu filho ter escolhido a 
minha profissão é a realização de uma vida 
de luta, trabalhando em prol da sociedade”, 
conclui Durval Pinto.

Bharbara, 
Cláudio e Cadu
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NEGóCIOS & OPORTUNIDADES

cOm O “BOTECO dO 
COmERCIAnTE”, 6º haPPy 
hOuR cOmemORa 
“dia dO hOmem”

Sucesso total: os 
convites para o Happy 
Hour se esgotaram 
rapidamente 

Mais de 200 empresários lotaram o salão 
social do Rotary Club de Registro para par-
ticipar do 6º Happy Hour, promovido pela 
ACIAR na noite de terça-feira, 22 de julho. O 
evento, que tem como objetivo confraterni-
zação e rodada de negócios, também come-
morou o “Dia do Homem”  e, por isso, teve 

como tema “O Boteco do Comerciante”. Fo-
ram homenageados Willian Rodrigues de Sá, 
da Ilustrativa, como “Empresário Revelação” 
e Alexsandro Silva Soares, da Cred Já, como 
“Empreendedor”. O prefeito Gilson Fantin, o 
deputado Samuel Moreira, o professor Ga-
briel Marcos e o vereador Osvaldo Machado 
prestigiaram o evento.

Anastácio Teixeira,  dono do  Hotel 
Estoril e do Motel Veneza, foi o “Case de  
Sucesso”. Ele emocionou e fez rir ao contar 
sua trajetória empresarial, desde a saída de 
Portugal,  em 1960, até tornar-se um empre-
sário de sucesso. “A vida toda com enxada 
na mão, nunca achei que teria um carro”,  
contou Anastácio, resumindo as dificulda-
des que enfrentou na caminhada.

Na abertura do evento, o presidente da 
ACIAR, Renato Zacarias, fez um resumo 
das atividades desenvolvidas no primeiro 
semestre e relembrou  reunião da diretoria 
em que o deputado estadual Samuel Morei-
ra  anunciou a implantação de uma Fatec 
em Registro. “Estamos esperançosos e felizes 
com a possibilidade de desenvolvimento do 
município e da região”, observou. Ele tam-
bém disse que, apesar de serem apenas três 
homenageados, todos os empresários de Re-
gistro merecem destaque pela dedicação ao 
comércio e pelo trabalho que realizam.

Ainda durante o 6º Happy Hour foram 
divulgadas as campanhas que a ACIAR vai 
realizar nos próximo meses:  “Acertando 
suas Conta”  (sob responsabilidade do de-

AO fAlAR nA ABERTuRA 
dO EvEnTO, PRESIdEnTE 
REnATO ZACARIAS 
mAnIfESTOu OTImISmO 
COm O fuTuRO dE 
REgISTRO E REgIãO.

12 julho 2014
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PATROCÍNIOS E APOIOS 
Patrocinaram o 6º Happy Hour as 

seguintes empresas:  Acqua lavanderia, All 
Sports, Anglo RH, Andrey & Santiago, Cred 
Já, Estoril Palace Hotel, motovale,  Oriente 
Rotisserie, Raupp Informática e Sulpave.

Apoiaram o Happy as seguintes 
empresas: Absoluta Plus Size, Auto Escola 
Potência, Auto Posto mel, Blue Jeans, 
Casas garotti, Central de Carnes Registro, 
Cliniprev, Compuway, Eletro Rezende, 
guimarães Instalações, Imperium Sushi, 
Infovale Telecom, Colégio lantagi, 
lavanderia Solar, marmoaria Hm, multitec, 
neguinho motos, nR Confecções, O Rei 
do Brigadeiro, Office mobile, Panorama 
Instrumentos, Pingo de Ouro, Pomar, Porto 
fino, Rima Contabilidade, Risk e Rabisk, 
Sorocap. Tibiko’s, Tok lar Baby, vale náutico 
e  vavel veículos.

partamento do  SCPC), em novembro, e 
visa limpar o nome dos  clientes  que estão 
inadimplentes;  “Campanha Show de Prê-
mios” (para estimular as compras de final 
de ano em Registro) e a venda de calen-
dários com espaço para divulgação de sua 
empresa. Também foi anunciada a venda de 
estandes da Expovale.

Os presentes foram informados ainda 
sobre o “Projeto Desenvolvimento Empre-
sarial”, sob responsabilidade da consultora 
Alexandra Ramos, que  já atendeu mais de 
trinta empresas com resultados satisfató-
rios. Os associados têm direito a duas ses-
sões, uma por semestre, gratuitamente nas 
áreas de marketing, recursos humanos, li-
derança e planejamento estratégico de ven-
das, entre outras.

Antes da rodada de negócios, em que 
os comerciantes trocaram cartões e infor-
mações, Alexandra Ramos comandou uma 
breve dinâmica de grupo com os presentes. 
Após sorteios de brindes aos participantes,  
a noite terminou em animada confraterni-
zação ao som da dupla Andrey & Santiago.

Veja mais fotos do evento no site www.
aciar.com.br

O presidente Renato 
Zacarias e a gerente 

Valda Arruda: mestres 
de cerimônia

Willian Rodrigues 
de Sá, da Ilustrativa: 
“Empresário Revelação”

Alexsandro Silva 
Soares foi destacado 
como “Empreendedor”

Patrocinadores expuseram seus 
produtos durante o evento

Anastácio Teixeira: 
“Case de Suceso”
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Registro terá Agência de 
desenvolvimento

BOA NOTÍCIA

Durante recente visita à ACIAR o pre-
feito Gilson Fantin anunciou a criação da 
Agência Municipal de Desenvolvimento, 
cujo projeto de lei deverá ser encaminha-
do ainda este ano para análise dos verea-
dores e a previsão é que, no próximo ano, 
já esteja em pleno funcionamento. Como 
o próprio nome diz, a agência terá como 
objetivo fomentar o desenvolvimento 
do município, identificando as vocações 
em cada setor e a qualificação da mão de 
obra.

A estrutura da Agência  será formada 
por uma superintendência e quatro dire-
torias: Indústria,  Comércio e Serviços, 
Turismo e Agricultura, que atuará para 
consolidar cada setor. A diretoria de in-
dústria, por exemplo, se dedicará à pros-
pecção de indústrias para povoar o novo 
distrito industrial, enquanto agricultura 
terá, entre outras tarefas, viabilizar a ins-
talação de boxes na Expovale para venda 
direta da produção agropecuária local.

À diretoria de comércio caberá a bus-
ca de parcerias na FIESP, CIESP, Gover-
no do Estado e em outras instituições 
visando a formação, com certificação, de 
mão de obra qualificada para o comércio. 
A preocupação do prefeito com qualifi-
cação tem  origem numa pesquisa que ele 
encomendou e que mostra que 30% dos 
empreendimentos comerciais da cidade 
contratariam mais um empregado se en-
contrasse uma pessoa qualificada.

“Vamos escolher a dedo o superin-
tendente e os diretores, pagar salário dig-
no e trabalhar”, disse o prefeito.

O prefeito Gilson e o 
presidente da Aciar, Renato 
Zacarias, durante reunião

Objetivo é buscar 
vocações econômicas 
nos setores de indústria, 
comério, serviços, turismo 
e agricultura.

EMpREgOS > Gilson Fantin disse ainda que, 
desde o início de seu mandato, o município já 
atraiu R$ 400 milhões em investimentos, mais 
que o dobro do orçamento anual de Registro 
que é de R$ 117 milhões. Esses investimentos, 
segundo o prefeito, geraram cerca de 1.200 
empregos diretos em obras e serviços. A 
tendência, segundo ele, é que esse número 
de vagas duplique quando todas as obras 
estiverem funcionando, como o Hospital 
Regional de Registro, entre outras.

nATAL ILuMInADO > O presidente 
da ACIAR, Renato zacarias, manifestou 
preocupação com a decoração de Natal de 
Registro. O prefeito Gilson Fantin explicou, 
então, que a Prefeitura já encomendou 
projeto de iluminação no trecho entre a 
Prefeitura e a Praça dos Expedicionários. “Não 
faremos nada sem ouvir a diretoria da ACIAR. 
Faremos parceria”, disse o prefeito.



www.aciar.com.br 15agosto 2014

SAÚDE

“As doenças vasculares estão relaciona-
das com o sistema circulatório, composto 
pelas artérias, veias e linfáticos”, explica a 
cirurgiã vascular Daniela Franco de Souza 
Colombo. “ As doenças vasculares mais co-
muns são as varizes, que consistem em veias 
dilatadas e tortuosas. Trata-se de uma doen-
ça crônica e multifatorial e os principais fato-
res envolvidos são a predisposição genética, 
excesso de peso, sedentarismo, tabagismo, 
uso de hormônios (anticoncepcional e repo-
sição hormonal), gravidez e trabalhar muito 
tempo em pé ou sentado”,  afirma. 

As varizes são doenças crônicas e, por 
isso, necessitam de cuidado contínuo. “Em 
relação à prevenção de varizes devemos fa-
zer atividade fisica regularmente, manter 
peso adequado, usar meia elástica, abando-
nar o tabaco e  evitar uso de hormônios”, 
recomenda a médica.

Em relação às artérias, as maiores ocor-
rências são  a Doença Arterial Oclusiva Pe-
riférica e o pé diabético. “A Doença Arterial 
Oclusiva está relacionada com a ateroscle-
rose (placas de gordura na circulação obs-

truindo a mesma), devido principalmente 
ao tabagismo e ao colesterol elevado”, in-
forma a médica. “Já no pé diabético, pode 
haver comprometimento circulatório e/ou 
nervoso, e a melhor maneira de prevenir é o 
controle rigoroso da glicemia (quantidade 
de açucar no sangue)”, revela. 

A médica explica, ainda, que em rela-
ção ao sistema linfático “o mais comum é o 
Linfedema, que se trata de um tipo de ‘in-
chaço’ e está relacionado mais comumente 
a um quadro prévio de Erisipela, que é um 
quadro infeccioso acometendo a pele e a 
gordura abaixo dela, disseminado pelo sis-
tema linfático”. As causas mais comuns da 

A cirurgiã vascular 
daniela franco de Souza 
Colombo recomenda 
que se evite frituras, 
alimentos gordurosos e 
doces em excesso.

hábitOs saudáveis PReviNem 
dOEnçAS vASCulARES

Erisipela são Tinea Interdigital (micose en-
tre os dedos), picadas de inseto ou traumas 
(cortes) na pele. 

 “Para prevenção das doenças relacio-
nadas à circulação devemos manter hábitos 
saudáveis, com alimentação rica em frutas 
e verduras, evitar frituras e alimentos gor-
durosos, comer pouco mais vezes ao dia, 
evitar consumo de doces em excesso”, acon-
selha a médica Daniela Colombo. “A práti-
ca de atividade física deve ser estimulada, 
respeitando as limitações de cada pessoa 
e sempre que possível supervisionada por 
um educador físico. O tabagismo deve ser 
abolido”, conclui.

Daniela Colombo: 
alimentação saudável 

e abolição ao cigarro  
para prevenir 

doenças vasculares
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CARLA GROKE CAMPANATIJURÍDICO

cRiada a cOmissãO 
de fISCAlIZAçãO dA 
AdvOCACIA em RegistRO 
O Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (EAOAB) instituído pela Lei 8.906, 
completou 20 anos no dia 4 de julho de 2014.

 O EAOAB elenca uma série de prerrogativas e 
obrigações, próprias do exercício da advocacia, ca-
racterizados por um conjunto de direitos e deveres 
que muitas vezes são ignorados.

Esses direitos e deveres são reflexos da mobi-
lização social instaurada após a promulgação da 
Constituição Federal de 1988, época na qual o Bra-
sil deu seus primeiros passos para a consolidação 
do Estado Democrático de Direito.

 A lei dispõe que o advogado é indispensável 
à administração da Justiça, é inviolável por seus 
atos e manifestações e, mesmo em sua atividade 
privada, presta um serviço público e exerce uma 
função social.

 O artigo 1º do EAOAB 
determina que a postula-
ção perante órgãos do Po-
der Judiciário é ato exclusi-
vo da advocacia, incluindo 
a assessoria e consultoria 
jurídicas.

O advogado é neces-
sariamente o Bacharel em 
Direito regularmente ins-

crito nos quadros da Ordem dos Advogados do 
Brasil, após aprovação em prova específica e sub-
mete-se ao Código de Ética.

O simples Bacharel em Direito não é advoga-
do e não pode atuar como se fosse, pois, praticaria 

exercício ilegal da profissão que, em última análi-
se, é ilícito penal.

 Dentre as conquistas adquiridas com o EAO-
AB, destaca-se a conscientização da cidadania na 
sociedade, pois, ficou assegurado o amplo direito 
de defesa dos interesses de todo e qualquer cida-
dão, principalmente da sua liberdade e do seu pa-
trimônio.

Apesar da existência da lei tem-se observado, 
em nossa Comarca e região, o exercício irregular 
ou ilegal da profissão por pessoas que não são ad-
vogadas, existindo até mesmo empresas prestado-
ras de serviços advocatícios por pessoas sem qual-
quer formação jurídica.

Esses prestadores irregulares de serviços advo-
catícios acabam lesando cidadãos que a eles recor-
rem. Se ilegalmente exercem a profissão, por certo 
também não terão receio de enganar aqueles que 
os contratam como “advogados”.

Assim, com o objetivo de conscientizar a socie-
dade, até mesmo para auxiliá-la no combate a esse 
desvio, a OAB de Registro constituiu a Comissão 
de Fiscalização e Defesa da Advocacia da 54ª Sub-
secção da OAB/SP.

A Comissão fará instaurar as competentes sindi-
câncias ou inquéritos policiais, conforme for o caso, 
colocando-se à disposição não só dos advogados da 
região, mas, de toda a população em geral, para re-
ceber denúncias pessoalmente ou pelo e-mail oab.
rgt.fiscaliza@gmail.com para que providências le-
gais sejam tomadas contra quem praticar ou coope-
rar com o exercício ilegal da advocacia.

“Comissão visa combater o 
exercício ilegal da profissão 
evitando que as pessoas 
sejam lesadas por falsos 
advogados. ”

Advogada
OAB-SP 262.898
carla@campanati.adv.br
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deputado samuel reúne-se 
com diretores da aciaR

REIVINDICAçõES

O deputado Samuel Moreira, presiden-
te da Assembleia Legislativa, reuniu-se na 
manhã de sábado, 5 de julho, com diretores 
da ACIAR e ouviu uma série de reivindica-
ções visando o fortalecimento do comércio 
de Registro. Acompanhado pelo prefeito 
Gilson Fantin, o deputado também falou 
sobre as ações de seu mandato  e informou 
que vai disputar vaga na Câmara Federal.

“A nossa grande preocupação é for-
talecer Registro como centro comercial e 
prestador de serviços do Vale do Ribeira 
e, para isso, é importante que Registro te-
nha um diferencial”, disse o presidente da 
ACIAR, Renato Zacarias, logo no início da 
reunião. Ele pediu a interferência do depu-
tado Samuel para que o governo do Estado 
libere recursos visando que a Avenida Jonas 
Banks Leite seja caracterizada como rua ja-
ponesa, ao estilo das ruas do bairro Liber-
dade, na capital paulista. “Será uma forma 

de atrairmos visitantes e consumidores 
para o comércio de Registro”, argumentou.

O presidente da ACIAR observou ainda 
que a infraestrutura da região está melho-
rando com novos acessos, como a ligação 
entre Sete Barras e São Miguel Arcanjo; a 
duplicação da Serra do Cafezal está acon-
tecendo e, logo, a região receberá mais visi-
tantes. “A gente vê que o progresso está na 
porta e não quer perder a oportunidade de 
fortalecer o comércio para que os visitantes 
parem e consumam em Registro”, analisou.

O 2º vice-presidente da ACIAR, João 
Del Bianco Neto, defendeu que Registro se 
torne um centro educacional atraindo no-
vas escolas de ensino superior e profissio-
nalizante. “O desenvolvimento é inexorável 
e temos que nos preparar”, afirmou Bianco, 
ressaltando que os estudantes, mesmo que 
seja uma população flutuante, consome no 
comércio local e mantém a economia do 
município em movimento. 

O deputado Samuel ressaltou os recur-
sos do governo do Estado na área da saúde, 
com o AME, Centro de Reabilitação Lucy 
Montoro, reforma e ampliação do Hospital 
Regional “Leopoldo Bevilacqua” e implan-
tação de dois CAPs (em Jacupiranga e Ca-
jati). Ele disse, ainda, que a região terá uma 
FATEC e reafirmou sua luta para reativação 
do ramal ferroviário Cajati/Santos. 

Samuel Moreira também falou de polí-
tica: defendeu reforma da Lei Eleitoral com 
voto distrital e maior critério para criação 
de partidos políticos; a redistribuição equi-
tativa de impostos entre federação, Estados 
e municípios (hoje o governo federal fica 
com 62% dos impostos) e disse que preten-
de disputar uma vaga na Câmara Federal 
pois “o deputado federal tem a mesma ou 
mais influência no governo do Estado e 
também tem influência no governo fede-
ral”.

O deputado Samuel e Renato Zacarias 
combinaram uma nova reunião, com todos 
os presidentes de associações comerciais 
dos municípios do Vale do Ribeira e Lito-
ral Sul para discutirem uma pauta única de 
reivindicações regionais. “A ACIAR sempre 
foi uma entidade forte”, disse o deputado ao 
final do encontro.

Além de Renato Zacarias e de João Del 
Bianco participaram do encontro os di-
retores Hélio Borges Ribeiro, Sueli Tiiomi 
Okamoto Odake,  Daniel Muniz de Pau-
lo, Marcelo Rodrigues e   Carlos Massashi 
Hashiguchi,  Almir Gonçalves Correa,  
Ibrain Martins de Almeida,  Josimara Ca-
dilhac, Luciana do Nascimento,  Mauro 
Cesar Vieira de Araújo, Ricardo César Ber-
telli Cabral,  Valdecir de Jesus Leite e    Jane 
Campos Duquinha.

Recursos para uma rua 
em estilo japonês e 
novos cursos técnicos 
e de formação superior 
incluem-se entre as 
reivindicações da ACIAR.

O deputado Samuel Moreira ouviu 
uma série de reivindicações visando o 

fortalecimento do comércio
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ROgER ROdRIguES mARTInS: um 
empreendedor que vê o futuro

PERFIL

uma escola de informática numa peque-
na sala comercial que, 18 anos depois, tor-
na-se pioneira em cabeamento com fibra 
óptica, uma das tecnologias de transmissão 
mais modernas do mundo. A escolinha, 
que nasceu em Jacupiranga e veio para Re-
gistro há treze anos é a Infovale Telecom, 
que agora atua no ramo de telecomunica-
ções, cuja trajetória retrata a visão de futuro 
do empresário Roger Rodrigues Martins.

Roger foi um empreendedor precoce. 
Começou a trabalhar aos 7 anos de idade. 
Foi engraxate, vendedor de cocada e de pei-
xe que pescava e a mãe, solidária, limpava. 
Cortou capim, limpou curral e entregou 
leite em fazenda de gado. Não deixava es-
capar nenhuma oportunidade de ganhar o 
próprio dinheiro. 

Após concluir cursos de informática, 
ainda na época do Windows 3.1 e do sis-
tema operacional DOS, Roger viu a esco-
la de informática como a possibilidade de 
um bom negócio. E foi numa pequena sala, 
com dez alunos em Jacupiranga, que aos 20 
anos de idade, ele  iniciou a Infovale .

Depois de algum tempo, também tor-
nou-se coordenador pedagógico de uma 
grande escola de informática – a Conceito 
Informática, em Cajati, que tinha 500 alu-
nos. Mantinha outras atividades paralelas,  
mas sempre com a Infovale aberta para 
manter o sonho de consolidar sua empresa.

Em 2001,  já casado,  Roger mudou-
se para Registro, onde instalou a escola e 
uma loja de informática. Em 2005, a Info-

vale passou a atuar no ramo de telecomu-
nicações e tornou-se provedor de internet, 
mantendo ainda a loja de equipamentos de 
informática. Sempre atento às necessidades 
de mercado, Roger entrou no mercado de 
fibra óptica e CFTV (câmaras de seguran-
ça), sendo um dos pioneiro na implantação 
dessa tecnologia na região. A Infovale é a 
empresa mais completa na região em fibra 
óptica pois, além de fazer fusões, projetos, 
lançamento de cabo aéreo e subterrâneo, 
também os interliga com rede de acesso a 
internet, dados, voz e imagem.

 A Infovale foi responsável pela interli-
gação de todos os pedágios, com rádio co-
municação, na Régis Bittencourt (BR-116), 
entre São Paulo e Curitiba, e atualmente faz 
manutenção na rede de fibra óptica nesse 
trecho da rodovia.

Mas Roger não vai parar na fibra óptica, 
seu próximo projeto será fornecer serviço 
de TV à Cabo em Registro, disponibilizan-
do assinaturas com as mesmas emissoras 
que as grandes empresas do ramo ofere-
cem. “É um projeto grande. O primeiro 
passo é cabear a cidade e fornecer internet 
em fibra óptica”, informa Roger.

Devido a grande demanda de serviços 
em Telecom, há cerca de quatro meses  Roger 
parou com venda de equipamentos de infor-
mática e conserto de computadores, ficando 
apenas com a empresa focada em serviços de 
telecomunicações. Sempre atento ao merca-
do, ele compreendeu que equipamentos  de 
informática hoje podem ser comprados nos 
grandes supermercados e magazines . “A pes-
soa põe arroz, feijão e um micro no carrinho 
e paga em 18 vezes”, observa. 

Foi com essa atenção às inovações do 
mercado que ele foi agregando valor ao seu 
empreendimento, trabalhando com prove-
dor de internet à rádio, depois incorporan-
do a fibra óptica e, agora, entrando na área 
da TV à Cabo. “Cresci minha empresa com 
internet via rádio, e para se realizar nosso 
sonho de Internet + TV a Cabo, somente 
com fibra óptica”, completa. Para começar 
a vender TV a cabo, Roger aguarda apenas 
a licença da Anatel, que já está a caminho.

A  Infovale Telecom esta com quase vinte 
funcionários e escreve sua historia com de-
terminação e pioneirismo. Será a primeira 
empresa do Vale do Ribeira a fazer cidade 
digital em Registro. “Nossa equipe está dire-
to na rua passando fibra óptica”, comenta o 
empresário, que será responsável pela inter-
ligação das secretarias municipais de Regis-
tro e pela interligação de todas as unidades 
municipais de Saúde urbana e rurais. 

E com os olhos sempre voltados o futu-
ro, aos 38 anos de idade, Roger sonha em 
ter a maior parte da população de Registro 
usando a tecnologia de fibra óptica em TV 
e internet por intermédio de sua empresa. 
Para que o sonho torne-se realidade, ele in-
veste sempre na melhoria da qualidade dos 
serviços buscando também a longevidade 
da empresa. 

O bom empreendedor, na opinião de 
Roger, tem que perseverar muito, amar o 
que faz, se preparar no presente para o fu-
turo e manter-se atento às mudanças e às 
necessidades do mercado. “Gosto de pensar 
que não existe sorte, existe a ajuda de Deus.  
E você deve estar preparado para quando a 
oportunidade bater à porta”, conclui o em-
presário, relembrando a frase que ouviu de 
um amigo. 

Ele foi engraxate, vende-
dor, professor e dono de 
escola de informática. 
Hoje sua empresa atua na 
área de telecomunicações 
e trabalha com fibra 
óptica, a tecnologia de 
transmissão mais moderna 
do mundo.

Roger diz que 
a receita para 
ser um bom 
empreendedor 
é perserverar e 
amar o que faz
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VOCAçÃO

bianco defende  que Registro 
seja pólo educacional para 
ativar a economia

Após analisar todas as possibilidades 
econômicas para alavancar o desenvolvi-
mento de Registro, e avaliando que Registro 
não tem grandes atrativos turísticos e tem 
sérias restrições para instalação de indús-
trias,  o empresário João Del Bianco Neto, 
2º vice-presidente da ACIAR, concluiu que 
uma alternativa será a transformação do 
município num pólo educacional, que con-
centre escolas de ensino profissionalizante 
e universidades para atrair estudantes de 
outras regiões e, até mesmo, de outros esta-
dos.  Ele levou essa pauta para a Associação 
Comercial e já conversou sobre o assunto 
com o deputado Samuel Moreira e o prefei-
to Gilson Fantin.

Em cada unidade educacional, seja pro-
fissionalizante, seja de nível superior, são 
injetados recursos na economia da cidade 
com salários de professores e funcionários, 
custeio e investimentos em obras e equipa-
mentos, além do recurso que cada estudan-
te investe para sua manutenção durante o 
período em que estuda.

Na opinião de Bianco,  esse dinheiro novo 
ativará o comércio e, após conclusão do cur-
so, os estudantes retornam para suas regiões  

e vêm outros, mantendo a economia sempre 
em movimento. Como os estudantes formam 
uma população flutuante, a cidade não sofre-
rá pressão de desemprego que o excesso de 
mão de obra normalmente acarretaria se os 
estudantes fossem da cidade e da região

Além disso,  os estudantes também pro-
moverão intercâmbio com os moradores 
locais, enriquecendo ainda mais a cultura 
do Vale do Ribeira.

A cidade oferece condições que são ne-
cessárias ao bom desempenho dos estudan-
tes: a tranquilidade de uma cidade do in-
terior, a proximidade com grandes centros 
e uma boa segurança pública. “A cidade 
também é muito receptiva”, observa Bianco.

A chegada da Unesp, há dez anos, 
mostra que Bianco está no caminho cer-
to e Registro pode encontrar sua vocação 
econômica  como pólo educacional. Pes-
quisa realizada pela própria Unesp, no ano 
passado, mostrou que os alunos de fora 
injetaram R$ 2,5 milhões na economia do 
município, contabilizando-se aluguel, ali-
mentação, manutenção, lazer e transportes. 
Soma-se isso o orçamento de custeio da 
universidade e salários.

Realizada na quarta-feira, 23 de julho, a 
palestra proferida por Wesley de Mendon-
ça de Rodrigues, do PROCON, mobilizou  
cerca de 40 empreendedores interessados 
em conhecer direitos e deveres nas relações 
de consumo de acordo com o Código de 
Defesa do Consumidor (CDC). No início 
do evento presidente da ACIAR, Renato 
Zacarias, agradeceu a parceria com a Fun-
dação PROCON e explicou que os comer-
ciantes têm diversas dúvidas, principal-
mente sobre etiquetas de preços. 

Entre outros temas, Wesley esclareceu 

que a garantia legal de troca de produtos e 
serviços para bens e serviços não duráveis 
é de trinta dias, enquanto os duráveis têm 
90 dias. As informações para o consumidor 
devem ser prévias (não pode haver surpre-
sa após a compra ou contratação), corre-
tas (expressão da verdade), claras (de fácil 
compreensão), precisas, ostensivas (fácil 
visualização e percepção), indeléveis (que 
não se apagam) e em língua portuguesa.

Durante a palestra, Wesley esclareceu 
diversas dúvidas acerca de situações práticas 
vivenciadas pelos empresários presentes.

Palestra do PROCON esclarece dúvidas
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Bianco considera 
que Registro pode 
encontrar na Educação 
sua vocação econômica

Várias dúvidas práticas dos 
comerciantes foram esclarecidas 

durante a palestra
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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 5% no valor de suas 
mercadorias e serviços. 

Tel.: (13) 3821-4399 / 3822-3837

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 15% nas mensalidades 
dos cursos de graduação, graduação 

tecnológica e pós-graduação. 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% em todos os serviços, podendo ser 
efetuado pagamento com cartão de crédito ou débito. Rua 

Sinfrônio Costa, 895 – sala 03 – Centro-Registro/SP. 
Fone: (13) 3821-1452.

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

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.

pET CuRSOS
Isenção da taxa de matricula e 50% 

de desconto nas mensalidades.
Novas instalações: Rua Meraldo 
Previdi, 540 – Centro - Registro

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: (013) 3821-3452

Programa de estágio
Taxa Administrativa para 

Associados: R$ 72,40
Não associados: R$ 160,00

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.
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liquida Estoque terá descontos de até 70%
Em sua 13ª edição a Feira Líquida Esto-
que, realizada pelo Núcleo Vestir e Calçar 
da ACIAR, promete vendas de  roupas,  
calçados e acessórios com até 70% de des-
conto. O evento, que ocorre este ano de 9 a 
13 de setembro, das 9 às 20 horas, no salão 
social da ACER (antigo RBBC), no centro 
cidade, terá participação de 19 lojas. O ob-
jetivo das participantes é renovar estoques 
para receber as novas coleções femininas e 

masculinas, adulto e infantil.
A Feira Liquida Estoque atrai consu-

midores de todos os municípios do Vale 
do Ribeira pois vende peças novas, de boa 
qualidade, praticamente a preço de custo. 

O Núcleo Vestir e Calçar integra o pro-
jeto Empreender, desenvolvido pela ACIAR 
em parceria com o SEBRAE- SP, e está em 
atividade desde 2003. Seu objetivo é que os 
participantes compartilhem experiências e 

Calendário ACIAR/2015: 
um brinde aos clientes
Se você quer presentear seus clientes 
com um ótimo brinde, personalizado com 
a marca da sua empresa e que, além dessas 
vantagens, seja também uma declaração de 

amor ao município de Registro e ao Vale do 
Ribeira, você não precisam ficar quebrando 
a cabeça por aí. A ACIAR está disponibi-
lizando o Calendário/2015, com as fotos 
vencedoras do Prêmio ACIAR de Fotogra-
fia que, este ano, teve “esportes no Vale do 
Ribeira” como tema central.

A compra de lotes de calendários pode 
ser parcelada.

Confira as quantidades e preços:

Juntar  devedores e credores no mes-
mo lugar e promover negociações que tem 
como objetivo reduzir o prejuízo dos empre-
sários e possibilitar que os devedores saíam 
da condição de inadimplentes, limpem seus 
nomes e voltem a ter crédito. Esse é o obje-
tivo da campanha “Acertando suas Contas”, 
que será  promovida  em parceria com a Boa 

scPc promove campanha para 
acertar vida de devedores

Vista, de 27 a 29 de novembro, na ACIAR.  
Trata-se da maior campanha de renegocia-

ção de débitos do país. Desde que foi iniciada 
pela Boa Vista mais de 285 mil renegociações 
foram realizadas com sucesso e segurança

Durante a campanha há distribuição da 
Cartilha do Orçamento Doméstico (Consu-
midor Positivo), um instrumento de edu-

cação financeira que fornece as orientações 
básicas sobre planejamento financeiro, con-
trole de gastos e organização do orçamento 
doméstico visando que os sonhos de consu-
mo possam ser realizados com equilibro e 
responsabilidade.

A adesão à campanha “Acertando suas 
Contas” deve ser feitas até o dia 22 de agosto.

busquem o aperfeiçoamento dos negócios, 
consolidando-se no mercado.

Além das sete lojas do Núcleo Vestir e 
Calçar – Tok Lar Baby, Blue Jeans, Cotton 
Company, Pingo de Ouro, Tibiko´s, Galpão 4 
e NR Confecções – participam da 13ª Líquida 
Estoque as seguintes lojas:  Kalu Modas, Swa-
gat, Le.Lie. Co, Espelho D´Água, Loja Bárba-
ra, 1ª Opção Fashion, Fascínio Modas, Estilo 
By Marcela, Stock Surf, Lojas Mil e Willirrô. 

Quantidade unitário Total
200 R$ 3,00 R$    600,00
400 R$ 2,60 R$ 1.040,00
600 R$ 2,25 R$ 1.350,00
800 R$ 1,95 R$ 1.560,00
1.000 R$ 1,65 R$ 1.650,00

 Obs.: não associado tem 20% em cima do valor.

PROMOçõES
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INDICADORES

JULHO / 2014

JUNHO / 2014

1.622

1.831

JULHO / 2014

JUNHO / 2014

2.673

2.493

ExCLuSõES  |  queda de 11,41% em relação a junho de 2014  |  R$ 215.348,58

InCLuSõES  |  Aumento de 7,22% em relação a junho de 2014  |  R$ 394.323,39
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COlOquE A SuA 
mARCA Em EvIdênCIA. 

ANUNCIE!
3828.6800 A revista do comerciante.

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”
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