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Clube de Descontos

ACIAR lança cartão de
descontos exclusivo
para associados

Stand-up reforça importância do atendimento humanizado

PALAVRAS DO PRESIDENTE

Natal! Expovale!
Bom dia comércio!
Caros amigos do comércio, inicio
este editorial com a Expovale, o valor
da feira e sua importância a Registro
e região, pois é onde se expressa
todo o trabalho e dedicação das
empresas e seus empreendedores.
Toda tecnologia e aperfeiçoamento
dos produtos gerados em nossas
terras tendem a ser comercializados
e até exportados. Sem dúvidas
é o ápice industrial, comercial e
agrícola de toda a nossa gente.
Dando seguimento à feira, devemos
acompanhar o desenvolvimento
cultural que a mesma nos
proporciona, com seus pratos
típicos, com os shows de bandas
e conjuntos regionais, com seu
artesanato. Enfim, um conjunto de
atividades que valorizam e apoiam
o crescimento do nosso Vale do
Ribeira.
Crescimento, esta palavra soa
bem em nosso dia a dia, e
acompanhando este norte, devemos
nos manter atentos à data de mais
giro econômico da nossa cidade
e região, o Natal. Sem dúvida a
economia regional vai estar em alta,
mas não podemos nos esquecer
de nossas responsabilidades como
comerciantes, pois devemos nos
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Henrique Rodrigues Wolf
PRESIDENTE DA ACIAR

preparar com relação aos nossos
estoques, equipe de colaboradores
e o horário alternativo que a data
sugere.
Nós da ACIAR disponibilizamos
um Papai Noel todas as tardes do
mês de dezembro na Praça dos
Expedicionários para receber os
filhos dos nossos clientes, porém,
na manutenção de nossa ponte
econômica que a data sugere,
devemos voltar os olhos também
à ponte religiosa, que é o principal
objetivo desta data. Unindo famílias
em razão da força maior que é o
nascimento de Cristo.
Sem mais, deixo aqui meu fraterno
abraço e desejo a todos um Feliz
Natal com o Cristo filho de Deus.

Henrique Wolf

dezembro 2011

3

ÍNDICE

6.

Nossa História, Nossa Gente
Cisenando de Carvalho

8.

PERFIL
Dona Sayoko e o filho Hélio, do Posto Sassaki

9.

SAÚDE
Pele bonita exige hábitos saudáveis

10.

Sua empresa
É momento de pedir...

11.

STAND-UP
Gente feliz atende com o coração

Rua José Antonio de Campos, 455 | Sobreloja 1
Centro | Registro | SP | Cep 11900.000
Tel.: (13) 3828.6800 | SCPC: (13) 3828.6801
URA: 0800.771.6800 | FAX: (13) 3828.6803
Cel.: (13) 8818-8687
E-mail: aciar@aciar.com.br
Site: www.aciar.com.br

Diretoria da ACIAR
BIÊNIO 2010 / 2011

PRESIDENTE
Henrique Rodrigues Wolf
1º VICE-PRESIDENTE
João Del Bianco Neto
2º VICE-PRESIDENTE
Hélio Borges Ribeiro
1º TESOUREIRO
Marcelo Rodrigues
2º TESOUREIRO
Waldir Neif Cugler
1º SECRETÁRIO
Renato Zacarias Santos
2º SECRETÁRIO
Rodrigo Wolf Mendes

4

12.

CAPA
ACIAR cria Clube de Descontos

14.

JURÍDICO
Zona Azul

15.

RURAL
Produtores de hortaliças e os desafios para
atender à crescente demanda

16.

NATAL
Papai Noel recebe as crianças na Praça

17.

ENCONTRO ANUAL
Palestra sobre Certificado Digital e Conectividade Social
Bom dia, Comerciante
Eleições na ACIAR

18.

EVENTOS
Lei que aumenta os limites do Supersimples é sancionada

19.

ORIENTAÇÕES
Nota Fiscal Eletrônica

20.

BELEZA
Concurso elege Miss Comerciária 2011

21.

NA MÍDIA
Empresário de Registro é entrevistado pela “Time”

22.

GERAL
Agenda, ranking e estatísticas do SCPC

dezembro 2011

CONSELHO DELIBERATIVO
Luciano José Borges
Rogério Portela Kikuchi
Edson Silva Cunha
Carlos Issao Tamada
Marcelo Ribeiro Dias
Jefferson M. Marques Filho
Rogério Ramponi
Sueli Tiomi O. Odake
Ricardo C. Bertelli Cabral
Benedito Gregório dos Santos
Sérgio Luis da Cunha
Clóvis Mendes
Irineu Florêncio Júnior
CONSELHO CONSULTIVO
Salvador Campanucci
Olvino Batista de Oliveira
Elói Ribeiro
João Camilo Neto
Manoel Raimundo R. de Oliveira
Lázaro Gomes da Silva
Pedro Dias
Edson Antonio de Oliveira
Benedito Gregório dos Santos
Ana Lourdes Fideles de Oliveira

Órgão de informação oficial da
Associação Comercial, Industrial e
Agropecuária de Registro
CONSELHO EDITORIAL:
Valda Arruda
Mônica Bockor
PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO:
Márcio Lima
JORNALISTA RESPONSÁVEL:
Mônica Bockor
TIRAGEM: 1.000 exemplares
PERIODICIDADE: mensal
IMPRESSÃO: Gráfica Soset
PARA ANUNCIAR: (13) 3828.6800

www.aciar.com.br

BEM VINDOS

Novos associados
Joá Calçados
Localizada na Av. Pref.
Jonas Banks Leite, 715.
Tel.: 38215334. Registro
e região conta com mais
uma opção na hora
de comprar calçados
e acessórios. Possui
produtos de qualidade,
com atendimento
diferenciado.

Garagem Auto Center
Localizada na Rua Joaquim Marques Alves, 345. Tel.: 38222265. A Garagem é sinônimo de qualidade e confiança
para seus clientes. Com equipamentos de última geração e
equipe altamente qualificada, garantimos a excelência no
atendimento que você merece!

Marmoraria HM
Empresa atuante no
mercado desde 1994,
trabalha com linha
diversificada de granitos,
quartzos e mármores de
alta qualidade. O resultado
constitiu na agilidade e
no alto padrão de seus
produtos e serviços.
Situada na Rua Manaus,
145 .Tel.: 3821-6342.

Art’s Móveis
Localizada na Av. Marechal Castelo Branco, 137.
Tel.: (13) 3871-3307. Eldorado. Loja de tradição
na região, conta com produtos de qualidade
e atendimento atencioso, alegre e amigo,
impresso em seu perfil desde os primeiros dias
de funcionamento.

Panificadora Baquete
Pizzaiolo
Situada na Av. H. Matsuzawa, 220.
Tel.: 3821-3783. Registro. A pizzaria
conta hoje com um ambiente
amplo, porém mantendo a mesma
dedicação. Quem conhece sente,
em cada detalhe, preciosas receitas
de pizza.

A panificadora foi fundada em 1994, e ao longo
de todos esses anos sempre caracterizada pela
tradição, variedade de produtos e atendimento
impecável. Na Rua Julio Prestes, 949. Tel.: (13)
3872-2240. Sete Barras.

Adega do
Luciano
Quando pensar em
bebidas em geral, procure
a Adega do Luciano. Lá
você encontra produtos
de qualidade, com preço
especial. Localizada na
Rua Dr. Nuno Silva, 621 –
Centro de Eldorado. Tel.:
3871-3172. Em destaque
na foto, o Luciano.

www.aciar.com.br
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NOSSA HISTÓRIA, NOSSA GENTE

Sisenando de
Carvalho
Primeiro prefeito
eleito de Registro,
é nome de rua
no Jardim das
Palmeiras
Com 1.443 dos 1.649 votos válidos, o iguapense Sisenando de Carvalho foi o primeiro prefeito eleito
de Registro. Candidato único, ele
assumiu a Prefeitura em 1º de janeiro de 1948, quando tinha 44 anos
de idade. Filho de Claudino da Rocha Carvalho e Ana Rita Carvalho,
Sisenando nasceu em Iguape aos 16
de julho de 1903. Foi secretário da
Prefeitura do município até 1932,
quando se alistou para lutar na Revolução Constitucionalista.
Terminada a Revolução, no
mesmo ano casou-se com Philomena Maria de Carvalho, com quem
teve cinco filhos: Rolando Irapuan,

Edmundo Gilberto, Ronaldo Mauro, Lygia Anna Rita Carvalho e Romero Evandro Carvalho (que mora
atualmente em Araraquara). Em
1934, mudou-se com a família (os
dois primeiros filhos nasceram em
Iguape) para Registro, onde ajudou
a implantar o Cartório de 1º Ofício
no Fórum, hoje Cartório de Notas
e Anexos. Sisenando era tabelião e
foi atuando nesta profissão que ele
se aposentou após 44 anos de trabalho.
Como prefeito de Registro, Sisenando de Carvalho foi responsável
pela melhoria da energia elétrica
na cidade ao adquirir um gerador
da Alemanha, pela implantação da
Agência dos Correios, pela construção do Colégio Fábio Barreto e
início da chamada escola “Normal”
(com aulas de 5ª a 8ª série). Além
disso, inaugurou o primeiro posto
de saúde e adquiriu a primeira máquina “plainadeira”, utilizada para
abrir estradas.

No dia da transmissão do cargo de prefeito para Jonas Banks Leite
(5º da esq. p/ dir.). Sisenando é o terceiro da esq. p/ direita
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Sisenando trabalhou como
tabelião por 44 anos

Terminado o mandato, bem
que tentaram convencê-lo a continuar na política, mas Sisenando
apoiou o compadre e vizinho Jonas
Banks Leite, que venceu as eleições e assumiu a administração em
1953. Depois, Sisenando acabou se
afastando da política para se dedicar aos ofícios de tabelião.
A filha Lygia, conhecida como
Pitaca, lembra que, apesar de reservado, o pai vivia sempre bemhumorado. “Meu pai gostava muito
de ler, de estudar astrologia. Passava tempo olhando para o céu,
examinando as estrelas”. Quando
jovem, Sisenando jogou muito futebol. Mais velho, incentivava os
filhos como uma espécie de técnico
da equipe.
Com muita influência na comunidade, inclusive japonesa, Sisenando de Carvalho foi escolhido
para ser o primeiro presidente do
Registro Base Ball Clube (RBBC),
assim que foi fundado em 1947.
Como estavam em plena Segunda
Guerra Mundial, era preciso escolher um brasileiro para não chamar
a atenção das autoridades.
Sisenando de Carvalho faleceu
no dia 12 de julho de 1987, poucos
dias antes de completar 84 anos de
idade, em consequência de uma
pneumonia. Em homenagem, o
município emprestou seu nome a
uma das ruas no Bairro Jardim das
Palmeiras. A esposa, Dona Philomena, morreu no dia 1º de abril
de 1997. Ela era nove anos mais
nova que Sisenando. Quando tinha
apenas 9 anos, Sisenando a viu em
frente de casa e disse: “Vou me casar com essa menina”. A menina virou mulher, casou com Sisenando e
com ele viveu por 55 anos.
www.aciar.com.br
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PERFIL

A força do trabalho
Viúva e com
sete filhos,
Sayoko Sassaki
consolidou posto
de combustível
após anos de muito
trabalho
Dona Sayoko Sassaki nasceu no
Japão, na noite de Natal de 1931.
Com apenas dois anos, veio para
o Brasil com a família. Cresceu e
estudou em Salto Grande (na região de Ourinhos). A mãe morreu
quando ela ainda era criança e, em
1947, mudou-se para Adamantina,
quando a região ainda era de mata
virgem. Foi lá que Sayoko casouse com Issamu Sassaki, com quem
teve sete filhos.
Em busca de melhores condições de vida, o casal veio para
Registro em 1966, aconselhado
por um corretor de imóveis. No
mesmo ano, abriram uma pequena auto-elétrica na Avenida Jonas
Banks Leite (em frente onde hoje
é o RBBC). Nove anos mais tarde,
reabriram um posto que estava desativado, na mesma avenida (hoje
Pernambucanas). O Posto Paulistano tinha apenas duas bombas de
combustível e, ao lado, funcionava
a auto-elétrica.
Em 1977, Issamu Sassaki morreu em decorrência do diabetes.
Sem empregada e com sete filhos
– o mais velho de 21 anos e o mais
novo de 9 -, dona Sayoko se viu
obrigada a assumir os negócios
sem a mínima noção de administração. “Eu acordava às 5 horas
para fazer o chá e deixar o almoço
pronto e às 6 ia abrir o posto”, lembra ela, que aprendeu na prática a
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Sayoko com o filho Hélio: vencendo
desafios à frente do Posto Sassaki

fazer os serviços de banco e escritório, administrar os recursos e a
família. “Ainda bem que meu pai
valorizava muito os estudos e nos
fez estudar, mesmo com dificuldade. Meu pai foi um herói!”, ressalta
dona Sayoko.
Foram anos de muitos desafios
à frente do Posto. Com o aumento
de imóveis e residências, o centro da
cidade não comportava mais o posto. “As pessoas reclamavam muito
do barulho e a Prefeitura nos pediu para sair”. Assim, dona Sayoko
comprou o terreno às margens da
BR-116 e financiou a construção do
Auto Posto Sassaki, inaugurado em
1985 com a bandeira Atlantic (hoje
Ipiranga). Ao lado do posto, ergueu
a Auto-Elétrica Sassaki, comandada pelos filhos Jorge e Celso.
O posto é administrado pelo
filho Hélio e possui seis funcioná-

rios. O frentista Nilton Ribeiro é o
mais antigo e está na empresa desde que abriu na avenida. Até dois
anos atrás, Hélio ainda contava
com a ajuda preciosa da mãe. Mas
dona Sayoko decidiu que era hora
de se aposentar. “Agora venho aqui
só para passear”, brinca ela. Para os
filhos, ela deixa mais que uma empresa consolidada. Dona Sayoko é
exemplo da força do trabalho feminino, que consegue conciliar filhos,
casa e sucesso profissional sem
abrir mão da dignidade.
Além de Jorge, Celso e Hélio,
que cuidam dos negócios em Registro, dona Sayoko também se orgulha de Margarida, professora em
São Paulo; Sérgio, engenheiro em
Guaratinguetá; Orlando, proprietário de uma auto-elétrica em Guaratinguetá; e Marina, atualmente
vivendo no Japão.
www.aciar.com.br

SAÚDE

Cuidados com a pele
Rugas e cabelos
brancos podem
ser adiados com
hábitos saudáveis
Envelhecer faz parte da nossa história, mas cuidados básicos podem suavizar seus efeitos. Rugas e cabelos brancos
podem ser adiados com uma vida saudável, boa alimentação, bastante água,
prática de exercícios físicos e proteção
do sol. A pele envelhecida se caracteriza
por ser fina, sem elasticidade, apresentar rugas finas e aprofundamento das
linhas de expressão. O envelhecimento
pode se dar pelas características genéticas que herdamos ou devido a fatores
ambientais e hábitos de vida. Confira os
principais fatores relacionados ao envelhecimento da pele:
Radiação solar: Atua na pele causando desde queimaduras até foto
envelhecimento e aparecimento dos
cânceres de pele. Várias alterações
de pigmentação da pele são provocadas pela exposição solar, como as
manchas, pintas e sardas. A pele foto
envelhecida é mais espessa, por vezes
amarelada, áspera e manchada. Pessoas com pele envelhecida pelo sol têm
maior probabilidade de desenvolver
câncer e lesões pré-cancerosas.
Cigarro: Pessoas fumantes possuem
marcas acentuadas de envelhecimento

www.aciar.com.br

na pele. O calor da chama e o contato
da fumaça com a pele provocam o envelhecimento e a perda de elasticidade
cutânea. Além disso, o fumo reduz o
fluxo sanguíneo da pele, dificultando
a oxigenação dos tecidos. A redução
deste fluxo parece contribuir para o
envelhecimento precoce da pele e para
a formação de rugas. Rugas acentuadas ao redor da boca são muito comuns em fumantes.

provocam a degradação do colágeno
(substância que dá sustentação à pele)
e a acumulação de elastina, que é uma
característica da pele fotoenvelhecida.

Álcool: O consumo de álcool influi
no metabolismo. Altera a produção
de enzimas e estimula a formação de
radicais livres, que causam o envelhecimento. A exceção à regra é o vinho
tinto, consumido moderadamente,
que contém flavonóides, que têm ação
antioxidante.

Alimentação: Assim como a ingestão de líquidos é importante para a
saúde geral e também para a hidratação do organismo, a dieta é importante para manter a pele saudável. Existem elementos que são essenciais e
devem ser ingeridos para repor perdas
ou para suprir necessidades, quando
o organismo não produz a quantidade diária suficiente. São eles: água em
abundância, vegetais, frutas, peixe,
carnes magras.

Movimentos musculares: O movimento repetitivo e contínuo de alguns
músculos da face aprofunda as rugas,
causando as chamadas marcas de expressão, como as rugas ao redor dos
olhos. Já a atividade muscular é importante para o organismo como um
todo, tornando a pessoa mais disposta, melhorando seu físico e também a
sua saúde.
Radicais livres: São uns dos maiores
causadores do envelhecimento cutâneo.
Os radicais livres se formam dentro das
células pela exposição aos raios ultravioleta, pela poluição, estresse, fumo,
etc. Acredita-se que os radicais livres

Bronzeamento Artificial: A Sociedade Brasileira de Dermatologia condena formalmente o bronzeamento
artificial que pode causar o envelhecimento precoce da pele (rugas e manchas) e formação de câncer de pele.

Tratamento: Sabendo-se do papel do
sol no envelhecimento da pele, qualquer tratamento de rejuvenescimento
obrigatoriamente começa com filtro
solar! Como regra “básica” devemos
preferir os filtros com FPS 15 ou maior,
que protejam contra os raios UVA e
UVB. Outros tratamentos podem ser
indicados pelo dermatologista, como
técnicas de preenchimento, cirurgias e
a aplicação de medicamentos.
Fonte: Sociedade Brasileira de Dermatologia – SBD
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SUA EMPRESA

É momento
de pedir...
Avaliar os feitos.
Regenerar a alma.
Buscar a felicidade.

Debora Amaral,
Consultora em
Recursos Humanos

dmoreiraamaral@uol.com.br
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Viver independente da chuva
ou do sol. Ver a graça de tudo sem
preconceitos.
Abraçar quando desejar.
Criticar quando tiver conhecimento para tal.
Fazer crescer laços de amizade.
Dedicar um tempo a si mesmo,
para ter forças para ajudar aos outros.
Olhar a vida com graciosidade.
Você está vivo.
Ser responsável pelos erros e
acertos.
Sonhar. Sonhos impulsionam a
vida.
Traçar metas pessoais e profissionais. O trabalho enobrece o ser
humano.
Sorrir sempre. A vida é feita de
momentos bons e ruins. Basta escolher o qual vai exaltar.
Reconhecer diferenças e usu-
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fruir delas. Complementar sempre.
Orar. Orações são nobres e alimentam a vida.
Admirar as conquistas. Dividilas. Ninguém age sozinho.
Ser Colaborador sempre. Dividir liderança. Acreditar na responsabilidade de cada um.
Ter esperança. A vida é mutável. Você é mutável.
Tentar. Tentar. A busca é o grande segredo. Ocupe o tempo com
tentativas. Elas se tornam fatos.
Rir de si mesmo. Risos são contagiantes e agregam emoções.
Apagar as palavras se, mas,
porém, quem sabe, nunca do vocabulário. Elas atrasam o desenvolvimento, geram dúvidas e criam
medos.
Falar sobre sentimentos. As
pessoas têm o direito de saber e
você tem o direito de falar.
Repensar os valores. Valores

e conceitos ditam uma vida. Nem
sempre nos servem como já o foram um dia.
Agradecer pelo hoje. Não cultivar o ontem com dores e lamentos.
O ontem compõe uma história de
vida.
Ser disciplinado com a própria
vida. Ter controle sobre ela e nunca
jogar responsabilidades a outros.
Alimentar o corpo e a mente de
forma saudável.
Seus pedidos podem estar em
uma cartinha ou em suas orações,
seja no Natal ou na passagem do
Ano Novo. O que importa é a responsabilidade sobre eles. Grandes
feitos são provindos de pedidos levados a sério.
Não apenas deseje, mas execute
a mudança. Comprometa-se consigo mesmo.
Bom Natal e uma linda mudança neste novo ano.

www.aciar.com.br

STAND-UP

Gente feliz atende
com o coração
Apresentação de
stand-up mostra
importância
de humanizar
atendimento
Olhar nos olhos do cliente, prestar atenção no que ele diz, ser gentil. Qualidades fundamentais não
só para obter uma boa venda, mas
também para melhorar a qualidade
de vida no ambiente de trabalho.
Esta foi uma das principais mensagens que a dupla Gustavo Becker
e Jordan Antunes ensinou para
uma plateia de aproximadamente
450 pessoas que assistiram à apresentação de Stand-up na noite de
quinta-feira, 24/11, na sede social
do RBBC.
Promovido pela ACIAR em
parceria com as associações comerciais de Cajati, Pariquera-Açu,
Miracatu, Juquiá e Jacupiranga, o
treinamento sobre as “10 necessárias maneiras de atender com o
coração” aliou humor aos ensinamentos básicos para promover a
humanização do atendimento nos

www.aciar.com.br

setores de comércio e serviços. Em
dez situações diferentes, os atores
mostraram que desburocratizar e
agilizar o atendimento, acompanhar o cliente na venda e no pósvenda, valorizar os colaboradores
com salário compatível e treinamentos são atitudes essenciais para
conquistar o sucesso nos negócios.
Um cliente irritado fala mal do
estabelecimento a 12 pessoas. Já
um cliente satisfeito indica a loja
a apenas quatro pessoas. Por isso,
antes de fazer “cara feia” a um consumidor, é bom lembrar que ele vai
propagar o péssimo atendimento a
muitos amigos e conhecidos.
“Vender é mostrar. Se você não
acredita no produto que está vendendo, não irá convencer o cliente
a comprá-lo”, destacou Gustavo. Ao
mostrar o produto, o vendedor cria
o desejo e a necessidade de compra.
Dependendo da evolução do atendimento, a decisão do cliente será
pela aquisição do produto.
Os atores Gustavo Becker e Jordan Antunes são da Artbis Comunicação e Treinamento, a mesma
produtora dos espetáculos A Loja 1
e 2. O Stand-up Empresarial é uma
nova ferramenta de comunicação

Público se diverte durante apresentação

usada em palestras e eventos. De
um jeito bem natural, o público
se identifica com as situações propostas, aprendendo enquanto se
diverte. Além de colaboradores do
comércio da região, a apresentação
contou com a participação do prefeito de Cajati, Luiz Koga, que veio
acompanhado de funcionários da
Prefeitura, e funcionários do Hospital São João/Apamir e Consaúde.

dezembro 2011
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CAPA

ACIAR lança cartã
de descontos par
Empresas
já podem
fazer adesão
para oferecer
descontos e
conquistar novos
clientes

Alianças estratégicas tornamse cada vez mais importantes para
pequenas e médias empresas, como
resposta à globalização dos negócios. Desta forma, elas suprem suas
necessidades, aprendem e se adaptam, na busca de novas oportunidades de aperfeiçoamento. É por
isso que a Associação Comercial,
Industrial e Agropecuária de Regis-

tro existe: para fortalecer cada vez
mais o setor comercial, agregando
conhecimento e oferecendo serviços que beneficiem diretamente
seus associados.
Visando promover uma integração cada vez maior entre os
empresários, a ACIAR acaba de
criar o Clube de Descontos, com
cartão especial de descontos aos

Cartão de descontos será
válido para os proprietários e
sócios dos estabelecimentos,
além de seus cônjuges

12

dezembro 2011

www.aciar.com.br

ão especial
ra associados
associados. A partir deste mês de
dezembro, as empresas associadas
já podem fazer sua adesão ao clube, para aceitar o cartão e oferecer
descontos a quem é associado da
ACIAR. A ideia é simples: o associado que comprar nos estabelecimentos associados à ACIAR pode
ganhar descontos ao apresentar o
cartão.
Além de atrair novos associados, a ACIAR quer promover o
aquecimento das vendas no comércio e a integração entre quem
é sócio da Associação. O cartão
de descontos será válido para os
proprietários e sócios dos estabelecimentos, além de seus cônjuges.
Quem já é associado, receberá o
cartão a partir de janeiro de 2012.
Assim como os novos associados
receberão o benefício automaticamente. Da mesma forma, quem
deixar de ser sócio terá que devolver o cartão de desconto.
As empresas que quiserem
aceitar o cartão do Clube de Descontos da ACIAR já podem fazer
sua adesão. O percentual de desconto será negociado em conjunto
com a Associação e dependerá de
cada ramo de atividade. Para aderir, a empresa precisa estar associada há pelo menos um ano, não
ter restrição de crédito e estar em
dia com suas mensalidades.
Além de fidelizar sua clientela, o lojista que aceitar o cartão de
descontos terá mais uma oportunidade de potencializar sua carteira de clientes. Os nomes dos
www.aciar.com.br

estabelecimentos
conveniados
também serão divulgados mensalmente na revista InformAciar,
para que os associados possam se
informar sobre os locais que aceitam o cartão.
“A ACIAR busca constantemente promover ações para fortalecer o comércio. Criar o Clube
de Descontos foi uma forma de
incentivar a valorização do associado pelo próprio associado,
para que prestigiem os comércios
e serviços uns dos outros”, destaca
o presidente da ACIAR, Henrique
Rodrigues Wolf. O cartão do Clu-

be de Descontos será uma maneira
de identificar quem está unido por
meio da Associação.
O Clube de Descontos será
mais uma vantagem para os associados da ACIAR, que já contam
com inúmeros serviços, como
o cartão ACCredito, o Serviço
Central de Proteção ao Crédito
(SCPC), o Programa Empreender, além de cursos e treinamentos, campanhas promocionais,
certificação digital, confecção do
calendário e lista telefônica, entre
outros trabalhos desenvolvidos ao
longo do ano.
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JURÍDICO

Zona Azul
Será que à
concessionária
cabe apenas
multar e fiscalizar
o estacionamento
rotativo?

Carla Groke
Campanati,
Advogada
OAB-SP 262.898

carla@campanati.adv.br
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Há alguns anos a cidade de Registro conta com o regulamento
do estacionamento rotativo denominado Zona Azul. Recordo-me
que à época da instituição desse
serviço, as pessoas ficaram divididas entre elogios e críticas, algumas
fundamentadas, outras nem tanto.
Ao meu ver, o balanço é positivo. Hoje, é possível encontrar vagas
na Avenida principal em horários
de pico. As pessoas passaram a usar
mais as caminhadas. O estacionamento ficou mais solidário e atendendo mais aos clientes do que os
comerciantes. Definitivamente influenciou na melhora da satisfação
da clientela com as compras.
Mais recentemente observamos
que a quantidade de fiscais aumentou, facilitando a compra dos tíquetes e a multa dos veículos irregulares.
E foi observando aquela quantidade
de papeizinhos amarelos colados
nos paineis que pensei comigo sobre

dezembro 2011

a contraprestação desse serviço.
Será que à concessionária de
administração da Zona Azul cabe
apenas multar e fiscalizar o estacionamento rotativo? E se acontecer alguma coisa com o meu carro
estacionado naquele local? Alguém
pode se responsabilizar?
Em algumas pesquisas de jurisprudência, julgados dos tribunais,
encontramos
posicionamentos
interessantes sobre o assunto. O
Tribunal de Justiça de São Paulo
já entendeu por diversas vezes que
a contratação do serviço de Zona
Azul é apenas uma regulamentação de estacionamento rotativo e
detém esse caráter.
No entanto, entendimentos
contrários já foram proferidos no
sentido de que embora a empresa
admita que a cobrança se preste a
garantir a rotatividade dos veículos
nos estacionamentos públicos, tal
fato restringe direito fundamental
de ir, vir e permanecer previsto na
Constituição, ao impor ao cidadão
a obrigação de arcar com determinado preço para ter a permissão de
estacionar em via pública. “E como
cada obrigação deve corresponder
um direito, o Poder Público (ou
aquele que lhe faz as vezes), porque
aufere vantagem econômica, deve
suportar um ônus correspondente”,

afirma o desembargador Orli Rodrigues.
Com esse argumento, em Santa
Catarina, uma concessionária foi
obrigada a arcar com a indenização
de um veículo furtado enquanto
estava estacionado nesse tipo de
local. Da mesma forma, muitos
juízes no estado de São Paulo já
estão revendo seu posicionamento. É o que destaca o eminente Juiz
de Direito de São Paulo, Dr. Leonel
Carlos da Costa: “No caso das vias
e logradouros públicos, convém
lembrar que tais são bens públicos
de uso comum do povo (art. 66, I,
do CC) e, portanto, sujeitos à proteção pela guarda municipal. Não é
justo, pois, que o particular pague
pelo estacionamento em ‘zona azul’,
na via pública, sob pena de multa
pela fiscalização (constantemente
mantida), pague as contribuições
de melhoria municipais, e, ainda,
quando tem seu veículo furtado,
ou danificado no referido estacionamento, fique sem ressarcimento,
quando o Município não vigiou a
guarda do veículo.”
Portanto, mais um aspecto positivo sobre a existência da Zona
Azul na cidade de Registro, que,
inclusive repassa parte dos seus ganhos para importantes instituições
sociais.

www.aciar.com.br

RURAL

Mercado crescente
Produtores
de hortaliças
enfrentam série
de desafios para
atender à demanda
de novos mercados
Mercado não é problema para
quem produz hortaliças. Além de
pontos tradicionais de venda como
feiras, sacolões, supermercados, restaurantes e entrepostos atacadistas,
políticas públicas recentes como o
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional
de Alimentação Escolar têm gerado
novas demandas e impulsionado a
cadeia produtiva da olericultura no
Vale do Ribeira, composta em sua
maioria por agricultores familiares.
O desafio é enfrentar a intensidade
do clima, a falta de mão de obra e
de assistência técnica no campo e
a necessidade de investimento em
tecnologia.
“Agora, com a chegada do verão, começa a fase mais complicada
para a produção das folhosas. O calor e a umidade queimam tudo”, comenta Edmilson Muniz de Oliveira, do Sítio Rancho das Palmeiras,
localizado no bairro Indaiatuba em
Registro, onde ele e a esposa Lindalva cultivam uma área de dois alqueires, agora coberta com culturas
mais propícias para a época, como
berinjela (comum e japonesa), pimentão, pepino e pimenta cambuci, entre outras, comercializadas
tanto na Feira do Produtor como
na Ceagesp.
Em outra área de dois hectares do mesmo sítio, o jovem casal
Ednei Muniz de Oliveira e Andreia Gomes fez um cronograma
de plantio para garantir produção
o ano todo, de acordo com as condições impostas pelo clima. Atualwww.aciar.com.br

Sistema de hidroponia é opção para driblar problemas ambientais

mente, o casal comercializa vagem,
berinjela, pepino e pimentão em
todos os restaurantes de Registro e
em alguns sacolões.
De acordo com os produtores,
outro fator que limita a ampliação
das áreas de plantio de hortaliças
é a falta de mão de obra, de investimento em tecnologia e de assistência técnica no campo. “Não
entramos no mercado da merenda
escolar porque eu e minha esposa,
sozinhos, não conseguimos produzir o suficiente”, comenta Edmilson Muniz de Oliveira, do bairro
Indaiatuba. Além disso, ele admite
que precisa aprimorar o manejo, já
que ainda não possui um sistema
adequado para irrigação das culturas. Por isso, a família tem planos
de investir na implantação de estufas e de um sistema de irrigação
para poder produzir até folhosas
no verão.
O engenheiro agrônomo Mário
Terashima diz que o aumento da
demanda de consumo de hortaliças
para atender o mercado direto está
gerando expectativa de aumento
na produção regional. Técnico especialista em olericultura orgânica
e instrutor de cursos pelo Sindicato
Rural de Registro/SENAR, ele estima que existam hoje cerca de 50
produtores de hortaliças no mu-

nicípio de Registro – 20 dos quais
fazendo a comercialização direta
dos produtos na Feira do Produtor.
“A produção é viável e deve crescer
mais na região, por causa do mercado da merenda escolar”.
Para atender às necessidades do
mercado, produzir com qualidade
e obter bons resultados, o técnico
recomenda que os produtores façam primeiro o planejamento da
propriedade, principalmente da
área de produção. “Preparar bem
o solo, com adubação conforme a
recomendação da análise do solo, e
utilizar adubação orgânica e mudas
de qualidade são outros aspectos
fundamentais”, comentou.
O pesquisador Erval Rafael
Damatto Júnior, da APTA Vale do
Ribeira, confirma que uma opção
de produção nesta época são as
hortaliças-frutos, como pimentão
e berinjela, mais adaptadas ao clima e que têm grande demanda no
mercado local. O cultivo protegido
também é uma alternativa, mas se
o produtor tiver condições de fazer a climatização adequada, o que
aumenta o custo de produção. “A
hidroponia é outro caminho, que
agrega valor ao produto e dribla
problemas ambientais”.
Por:

Margarete Micheletti
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NATAL

Papai Noel recebe
as crianças na Praça

Horário
especial
Importante lembrar
também que o comércio
terá horário especial de
funcionamento até o Natal.
Nos domingos, dias 4, 11
e 18 de dezembro, as lojas
permanecerão abertas até as
17 horas. Entre os dias 5 e 14,
o comércio funcionará até
as 20 horas. Já de 15 a 23/12,
os consumidores terão até
as 22 horas para fazer suas
compras. E na véspera de
Natal (24/12), os atrasados
ainda poderão comprar
presentes até as 16 horas. O
comércio ainda terá horário
especial de funcionamento
no dia 31, quando fechará às
16 horas.

Agenda
As crianças também podem entregar suas cartinhas com pedidos ao Papai Noel

Casa do Bom
Velhinho foi
montada na Praça
dos Expedicionários,
onde ficará até o dia
24 de dezembro
A tradicional chegada do Papai
Noel promovida pela ACIAR no dia 30
de novembro atraiu a criançada à Praça

16
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dos Expedicionários, onde o Bom Velhinho posou para fotos, recebeu carinho e distribuiu muitos abraços.
Até o dia 24 de dezembro, ele continuará recebendo as crianças na Casa
do Papai Noel montada pela ACIAR.
Elas poderão levar também suas cartinhas, com os pedidos de presentes para
o Natal. A visita ao Bom Velhinho pode
ser feita das 17 às 21 horas de terça a
sábado. Aos domingos, ele estará das
14 às 18 horas. Somente às segundasfeiras o Papai Noel irá descansar!

É bom lembrar que a
ACIAR realizará o julgamento
do Concurso de Decoração
Natalina 2011 entre os dias
19 e 23 de dezembro. No dia
26, será o prazo final para
entrega das urnas com os
cupons do Show de Prêmios
Natal, até as 18h na ACIAR.
O sorteio dos prêmios será
realizado no dia 27, às 17h,
na Praça dos Expedicionários.
No dia 28, a ACIAR
divulgará o resultado do
Concurso de Decoração
Natalina, cujos prêmios serão
entregues no dia 30/12. Já no
dia 29, a ACIAR fará a entrega
da premiação do Show de
Prêmios de Natal, às 10h.

www.aciar.com.br

EVENTOS

Certificado Digital
Palestra
esclarece uso
do aplicativo
Conectividade
Social
O professor universitário e
consultor de Produtos e Serviços
da FACESP, Ronaldo de Abreu,
esteve na ACIAR no dia 23 de
novembro para esclarecer como
será feita a aplicação do certificado
digital na conectividade social
e as diferentes maneiras de
sua utilização no novo portal
Conectividade Social ICP-Brasil da
Caixa Econômica Federal.
A palestra orientou
contabilistas e comerciantes
sobre as mudanças geradas com o

novo aplicativo. O Conectividade
Social e seu certificado são
obrigatórios para recolher o
FGTS e para o envio da GFIP –
Guia de Informações do FGTS à
Previdência Social. Serve também
para receber comunicados
genéricos da Caixa com relação ao
FGTS e para envio de informações
do Aplicativo GRRF – Guia de
Recolhimento Rescisório do FGTS.
O uso do Conectividade Social
é obrigatório para a transmissão
do arquivo SEFIP e requer a
certificação digital do usuário,
no padrão ICP-Brasil. A partir
de 31 de dezembro de 2011,
não será permitido acesso ao
Conectividade Social com o uso
dos certificados em disquete,
considerando a obrigatoriedade
legal da substituição pelos
certificados digitais. Pela ACIAR, a
certificação digital é emitida pela
Certisign.

O consultor de Produtos e Serviços da FACESP, Ronaldo
de Abreu, ministrou a palestra na ACIAR

Eleições
na ACIAR

Bom dia, Comerciante
No dia 9 de novembro, foi
realizado o encerramento
do ano do projeto “Bom dia,
Comerciante”. Novamente
a ACIAR reuniu associados

www.aciar.com.br

para um descontraído café da
manhã, onde puderam trocar
informações e sanar dúvidas
sobre os serviços prestados pela
Associação.

O mandato da atual
Diretoria da ACIAR,
presidida por Henrique
Rodrigues Wolf, encerra
no dia 28 de fevereiro
de 2012. As eleições
para escolha dos novos
diretores será realizada
em 28 de fevereiro e
os interessados em
concorrer devem
inscrever suas chapas até
27 de janeiro de 2012.
Para isto, é preciso retirar
cópia do estatuto na
sede da ACIAR. Maiores
informações pelo telefone
(13) 3828-6800, com
Eliane.
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TRIBUTAÇÃO

Dilma sanciona lei que aumenta
os limites do Supersimples
Novas regras
começarão a valer
a partir de janeiro
de 2012
Na cerimônia em que sancionou a
lei que amplia os limites do Supersimples, a presidente Dilma Rousseff declarou que as novas regras para
micro e pequenos empreendedores é
uma demonstração de que o governo está preocupado com a economia real do país, em contraposição
aos países que enfrentam grave crise
econômica. A presidente ressaltou
que a sua pauta de trabalho é a do
crescimento do mercado interno e
dos empregos no país.
A medida reajusta em 50% os
limites de faturamento anual das
micro e pequenas empresas, permitindo que mais empreendedores
participem do regime que simplifica
e diminui a tributação. A lei também
permite o parcelamento das dívidas.
Pelas novas regras, o limite de faturamento anual sobe dos atuais R$
240 mil para R$ 360 mil para as microempresas. Para as pequenas empresas, o teto passa de R$ 2,4 milhões
para R$ 3,6 milhões. O teto para os
empreendedores individuais passou
de R$ 36 mil para R$ 60 mil por ano.

18
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Atualmente, 3,9 milhões de pequenas empresas e 1,7 milhão de
microempreendedores individuais
fazem parte do regime simplificado
de tributação. Segundo Dilma, com
a diminuição da carga tributária
para empresas que ingressarão no
novo regime, elas poderão ser mais
competitivas.
Outra novidade prevista na lei
é o aumento do teto de até R$ 3,6
milhões em exportações que poderão ser registradas para fins de enquadramento no Simples Nacional.
Também fica permitido o parcelamento das dívidas tributárias em
até 60 meses para as empresas que
fazem parte do Simples.
As novas regras também facilitam a vida dos empreendedores,
que terão menos problemas com
burocracias. Eles poderão fechar
negócios a qualquer momento por
meio do Portal do Empreendedor.
Na página, eles também poderão
preencher uma declaração única,
em que comprovarão o cumprimento de obrigações fiscais e tributárias
e imprimir o boleto de pagamento.
Segundo o senador José Pimentel (PT-CE), um dos relatores da
proposta no Congresso, a medida
beneficiará mais de cinco milhões
de empreendedores que poderão se

beneficiar das novas regras. Há 560
mil micro e pequenos empresários
que são devedores do Fisco. Se não
houver essa autorização legislativa,
eles serão todos excluídos do Simples Nacional em 1º de janeiro de
2012. Com isso, eles terão de pagar
os impostos anteriores e, em seguida,
os impostos como lucro presumido.
“Essas empresas todas quebrariam”,
afirmou o senador, quando o texto
foi aprovado.
Criado em 2007, em substituição
ao Simples, o Supersimples unificou
oito tributos por meio de uma alíquota global variável de 4% a 17,4%
sobre a receita bruta anual das micro e pequenas empresas. O regime
reuniu, em pagamento único, os seguintes tributos: Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ), Imposto
sobre Produtos Industrializados
(IPI), PIS/Pasep, Contribuição para
o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
contribuição patronal para o INSS,
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Imposto Sobre Serviços (ISS). As novas
regras começam a valer a partir de
janeiro do próximo ano.
Fonte: www.congressoemfoco.uol.com.br

www.aciar.com.br

ORIENTAÇÕES

Nota Fiscal Eletrônica
Palestra reuniu contadores e empresários que enfrentavam dificuldades para emitir a NF-e

Prefeitura realiza
palestra para tirar
dúvidas de usuários
Devido a uma série de dificuldades enfrentadas pelos usuários para
implantar a Nota Fiscal Eletrônica
de Serviços (NFS-e), padrão Sped,
o Departamento Municipal de Finanças da Prefeitura realizou palestra para os contribuintes da cidade,
para ampliar conhecimento e tirar
dúvidas sobre a operação da ferramenta. A NFS-e consiste numa
ferramenta utilizada nas operações
fiscais de prestação de serviço (ISSQN – Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza).
Dois técnicos da Eicon – Inteligência em Controles, empresa
contratada que oferece os serviços
à Prefeitura desde 2008, estiveram

www.aciar.com.br

em Registro no dia 9 de novembro,
para responder aos questionamentos e sanar dúvidas dos mais de 90
participantes da palestra. Entre os
questionamentos levantados, a lentidão do sistema da NFS-e e também problemas com login e senha
do usuário. Além da nota fiscal há
outras duas ferramentas eletrônicas
disponíveis ao contribuinte: Giss
On-Line e ICad-On-Line. Atualmente, o meio de comunicação que
a empresa utiliza para suporte aos
usuários é chat on-line, e-mail e
contato telefônico.
Durante o mês de outubro, a
ACIAR recolheu solicitações e reclamações dos lojistas que enfrentavam dificuldades para emitir a
Nota Fiscal Eletrônica. As informações foram transmitidas para a Prefeitura, que pouco tempo depois
promoveu a palestra para orientar
os usuários.

Foram convidados para a palestra empresas de Registro, contadores, contabilidades e profissionais autônomos. Para ter acesso
à NFS-e, ICad e Giss On-Line, o
contribuinte deve acessar o site da
prefeitura no seguinte endereço:
http://www.registro.sp.gov.br, no
menu lateral (à esq.) onde estão os
nomes das ferramentas.
De acordo com o diretor do
Departamento de Finanças da Prefeitura, Mário Matsumoto, a NFS-e
é uma nova tecnologia que simplifica as obrigações acessórias dos
contribuintes, facilitando as transações entre empresas e contribuindo
para as atividades de fiscalização
sobre as prestações tributadas pelo
ISSQN. “O uso desta tecnologia
diminui a sonegação fiscal, contribui para o aumento de receita do
Município, porém sem aumentar a
carga tributária”.
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BELEZA

Concurso elege
Miss Comerciária 2011

Miss Simpatia Isis Janahina, segunda princesa Andreia Rodrigues, Rosemeire Lara (presidente
do Sincomerciários), primeira princesa Angelica Schulz e a Miss Comerciária Lucileide Diana

Lucileide Diana, de
Cajati, ficou com o
título de mais bela
Em um evento marcado pela
organização e descontração, o
concurso Miss Comerciária 2011
reuniu nove candidatas que representaram a beleza das mulheres
que trabalham no comércio da região. Em desfile realizado no sábado, 5 de novembro, na sede social
do RBBC, a balconista de farmácia
Lucileide Diana, de Cajati, foi eleita
a Miss Comerciária 2011.
Além dos aplausos do público, Lucileide recebeu um cheque
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no valor de R$ 2 mil, presentes e
a oportunidade de representar a
Região no concurso a mais bela comerciária do Estado de São Paulo.
A jovem já foi Miss Cajati e representou a cidade no Miss São Paulo.
Também são de Cajati a primeira
princesa Angelica Schulz e a segunda princesa Andreia Rodrigues
que, junto com a registrense Isis
Janahina (miss simpatia), completaram o time das mais belas comerciárias da região.
Promovido pelo Sindicato dos
Comerciários do Vale do Ribeira (Sincomerciários), o evento faz
parte do calendário da entidade representante da categoria. Este ano,
a festa contou com torcidas orga-

nizadas, gerentes das lojas, comerciantes e representantes governamentais. A gerente administrativa
da ACIAR, Valda Arruda, também
prestigiou o evento.
Os jurados Nelsinho Rodrigues,
Mônica Bockor, Jackson Souza Lopes, Marili Correa, Eder Sumikawa
e Izadora Brunelli tiveram trabalho
em avaliar as candidatas, já que todas tinham condições de representar bem a comerciária da Região no
concurso paulista. Nos intervalos
dos desfiles, o público ainda foi
brindado com a apresentação do
cantor cover de Elvis Presley, Renato Carlini, campeão do concurso
de melhor imitador do Brasil, realizado pela TV Globo.
www.aciar.com.br

NA MÍDIA

Empresário de
Registro é entrevistado
pela Revista “Time”

A história de Renato Junqueira,
que fundou há 17 anos a Federal
Invest - empresa de factoring com
sistema de franquias, chamou a
atenção da Revista “Time”, a maior
e mais conceituada publicação de
negócios do mundo. No dia 4 de
novembro, o empresário recebeu,
no escritório da empresa em São
Paulo, o jornalista Miguel de Rojas,
correspondente da “Time” inglesa,
para uma entrevista. Acompanharam a reportagem ainda a diretora
de projetos da revista, Ana Arnal, e
o assistente de produção Francisco
de Vasconcelos.
A equipe da “Time” esteve no
Brasil durante cinco meses fazendo
uma série de reportagens sobre a
expansão da economia do País nos
últimos anos, para ser publicada em
uma edição especial de final de ano.
Para isso, entrevistou alguns empresários e colheu histórias de sucesso,
empreendedorismo e superação. Em
uma de suas pautas, ligada ao setor
financeiro, consultoria e abertura de
novos mercados, se interessou em
produzir uma reportagem com a
Federal Invest Factoring Franquias,
www.aciar.com.br
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Equipe da revista
esteve no Brasil
para fazer série de
reportagens sobre
a expansão da
economia no País

O presidente da Federal Invest, Renato Junqueira,
durante entrevista para a Revista ”Time”

abordando os pontos principais
nesse segmento de atividade.
Mais do que mostrar o modelo
de franquias de factoring, a “Time”
quer apresentar ao mercado europeu um novo modelo de gestão administrativa, que preza pelo resgate
de valores tradicionalmente “interioranos”, como conceitos de amizade, lealdade, confiança e respeito.
“A Europa passa por um momento
delicado economicamente. Vamos
mostrar as fórmulas do mercado
brasileiro, o “jeito” de ser dos empresários daqui, esse novo Brasil
que vem conquistando espaços
importantes no cenário internacional”, disse a diretora de projetos da
“Time”, Ana Arnal.
A matéria na Revista “Time”
possivelmente será publicada numa
edição do mês de dezembro, que
todo ano traz uma seleção com as

maiores personalidades mundiais.
A revista, que normalmente é semanal, ficará nas bancas da Europa
e Reino Unido durante duas semanas e provavelmente trará na capa o
empresário Steve Jobs, falecido recentemente. Nessa edição o Brasil
terá um olhar especial. O Ministro
da Fazenda Guido Mantega, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab,
e a presidente Dilma Roussef compõem a série de reportagens.
“Sem dúvida é uma das maiores
oportunidades não só para a Federal Invest, mas para todos os empresários parceiros e colaboradores
que fomos construindo ao longo de
nossa história. Isso mostra acima
de tudo que a região do Vale do Ribeira, em especial Registro, tem um
enorme potencial de crescimento e
desenvolvimento”, comentou Renato Junqueira.
dezembro 2011
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Eventos e horários
DEZEMBRO

Dia 01 a 04 (quinta-feira a domingo): 23ª Expovale;
Dia 03 (sábado): Feriado Municipal - Padroeiro da cidade de Registro (FECHADO);
Dia 04 (domingo): Comércio aberto até 17h;
- Papai Noel na Praça dos Expedicionários das 14h às 18h
De 05 a 14: Comércio aberto até 20h;
Dia 11 (domingo): Comércio aberto até 17h;
- Papai Noel na Praça dos Expedicionários das 14h às 18h
De 15 a 23: Comércio aberto até 22h;
De 19 a 23: Julgamento do Concurso de Decoração Natalina 2011;
Dia 18 (domingo): Comércio aberto até 17h;
- Papai Noel na Praça dos Expedicionários das 14h às 18h
Dia 24 (sábado): Comércio aberto até 16h;
Dia 25 (domingo): Natal (FECHADO);
Dia 26 (segunda-feira): Entrega das urnas do Show de Prêmios Natal até as 18h na ACIAR;
Dia 27 (terça-feira): Sorteio Show de Prêmios Natal às 17h na Praça dos Expedicionários;
Dia 28 (quarta-feira): Divulgação do resultado do Concurso de Decoração Natalina 2011, através do site www.aciar.
com.br e contato telefônico;
Dia 29 (quinta-feira): Entrega da premiação Show de Prêmios Natal às 10h na ACIAR;
Dia 30 (sexta-feira): Entrega da premiação Concurso de Decoração Natalina 2011, na sede da ACIAR às 10h;
Dia 31 (sábado): Comércio aberto até 16h.
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Estatísticas SCPC
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www.aciar.com.br

IMPRESSOS EM OFF-SET

“Boa Impressão e
parceria com o Vale”
Cartazes, Folders,
Folhinhas, Jornais,
Livros, Panfletos e
Revistas.
Formulários Planos
e Contínuos
E-mails: soset@uol.com.br

/

soset@soset.com.br

Fone: (13) 3841-1142 / Fax: (13) 3841-2028
Rua Tte. Cel. Zacarias, 88 - Iguape - SP

a revista do comerciante.
Coloque a sua marca em
evidência. Anuncie!

tel.: (13) 3828.6800

www.aciar.com.br
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