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Agenda 
de Natal

COMÉRCIO

Show de Prêmios, concurso 
de decoração e Papai Noel na 
Praça movimentam dezembro
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PALAVRAS DO PRESIDENTE

Renato Zacarias dos Santos
PRESIDENTE DA ACIAR

Passaram–se os dias, semanas, meses, e 
finalmente de forma tão rápida, chegou o mês 
de dezembro. As lojas estão preparadas para o 
Natal. Estantes decoradas, estoque abarrotado e 
vitrines chamativas. Tudo feito para atrair mais e 
mais clientes em uma das épocas mais lucrativas 
do comércio brasileiro. Com o final de ano se 
aproximando, começamos a fazer um balanço das 
nossas vidas. Primeiramente, nos perguntamos 
se as nossas metas estabelecidas foram parcial 
ou totalmente cumpridas. Concomitante a esta 
análise, nos adiantamos a planejar  as metas 
e objetivos para o próximo ano, pois todo  
empresário que se preze tem que ter um bom 
planejamento para alcançar o sucesso em todos os 
âmbitos: empresarial, profissional e familiar.
 
Na ACIAR, em grande parte dos projetos 
planejados ao longo do ano de 2012, junto aos 
nossos parceiros e associados, tivemos de forma 
brilhante, com profissionalismo e competência, 
resultados significativos em crescimento junto 
a nossa área de atuação. Dentre várias ações de 
suma importância, registro aqui duas importantes 
ações da ACIAR que no mês passado tiveram ótimo 
desfecho:

1º) Para atender a antiga reivindicação dos 
associados em adesões a planos de saúde, a ACIAR 
depois de uma  longa negociação e pesquisa 
junto a diversas corretoras, assinou contrato de 
convênio com a Corretora de Seguros San Marino. 
Aumentamos assim nosso leque de opções neste 
segmento podendo o associado obter um plano 
de saúde que melhor satisfaça suas necessidades;

2º) No final de novembro , foi publicado em 
jornais de âmbito Federal e Estadual, o edital de 
convocação para assembleia geral de fundação 
do SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DO VALE 
DO RIBEIRA. Este é um antigo sonho da ACIAR 
de trazer para Registro um Sindicato Patronal, 

para que a classe tenha uma representatividade 
mais fortalecida dentro da nossa realidade e 
também para poder investir em nossa região os 
recursos oriundos das contribuições que hoje são 
destinados à Federação dos Sindicatos sediada em 
São Paulo. Demos assim os primeiros passos para 
que em breve esse sonho torne-se realidade.

A Diretoria da ACIAR não tem medido esforços 
para alcançar seus objetivos de melhoria e 
fomento comercial. Temos trabalhado arduamente, 
porém temos a consciência de que ainda podemos 
fazer muito mais, pois nossa cidade é intitulada 
Capital do Vale, continuaremos sempre na busca 
de inspirações e ações para fortalecimento desse 
título.

Despeço-me aqui desejando aos meus caros 
colegas do ramo empresarial, votos de boas 
vendas, e a todos associados desejo um Feliz Natal 
e uma passagem de ano com muita paz, saúde, 
fé e sabedoria e que no ano que vem estejamos 
todos juntos em busca dos nossos sonhos e 
projetos. Gostaria de agradecer imensamente 
a todos que nos apoiam, principalmente aos 
colaboradores, diretores, associados e empresas 
parceiras da ACIAR. Muito Obrigado!

Um grande abraço a todos.

Renato Zacarias dos Santos
Presidente da ACIAR

Prezados Associados,
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Akira Uematsu
NOSSA HISTóRIA, NOSSA GENTE

Quando desembarcou do na-
vio Rio de Janeiro Maru no Porto 
de Santos, Akira Uematsu trouxe 
consigo o sonho de prosperar no 
Brasil, como propagava o gover-
no japonês em sua campanha de 
incentivo à migração. Akira che-
gou ao País no dia 2 de outubro 
de 1933, acompanhado da esposa 
Tsune e dos filhos Rita Chieko, 
Anita Teruko e Shigueo (falecido).

A convite do conterrâneo Em-
pei Hiraide, o imigrante se instalou 
em Sete Barras, onde trabalhou 
no cultivo de arroz por quase dois 
anos. Em Registro, a família morou 
alguns dias no Hotel Komatsu, até 
que Akira comprou uma espaçosa 
casa na então Rua Félix Bialé – hoje 
Joaquim Marques Alves. 

O pai de Akira era um empre-

Incentivador do 
baseball e do 
judô, imigrante 
confeccionava 
calçados

sário de posse no Japão, mas o filho 
também queria prosperar por conta 
própria. O jovem resolveu investir 
no comércio e abriu uma loja de cal-
çados em Registro. Com a grande 
dificuldade de acertar a numeração 
dos calçados – já que naquela época 
não havia padronização e nem tec-
nologia como hoje -, o imigrante foi 
a São Paulo para aprender o ofício 
de sapateiro. Assim, Akira passou a 
confeccionar os calçados sob medi-
da para seus clientes. “Vinha gente 
de todo lugar para comprar sapatos 
e sandálias com meu pai”, lembra a 
filha Lilian Massumi. 

No Brasil, Akira e Tsune tive-
ram mais cinco filhos: Inês Set-
suko, Hideaki, Massumi, Elza Mi-
dori e Arnaldo Takehide.  Como 
gostava muito de esportes e se 
preocupava com a educação, Aki-
ra construiu um espaço ao lado de 
sua casa para servir como escola. 
À tarde, as crianças aprendiam a 
língua japonesa e, durante a noite, 
havia aulas de judô ministradas 
pelo professor voluntário Nobuo 
Ogawa. Fruto desta iniciativa, mais Akira Uematsu 

com a esposa 
Tsune e os filhos 

tarde surgiu a Associação Regis-
trense de Judô (Arju). 

Como naquela época não ha-
via atividades sociais organizadas, 
a escola acabou se transformando 
em um ponto de encontro, onde 
alunos, pais e amigos conversavam 
sobre os mais diversos assuntos de 
interesse da comunidade. 

Dedicado ao ofício de sapatei-
ro, Akira Uematsu também dire-
cionava seus esforços ao incentivo 
da educação e do esporte. Prati-
cante de baseball, Akira participou 
ativamente da fundação do Regis-
tro Base Ball Clube (RBBC).

Além de seu envolvimento com 
a colônia japonesa de Registro, ele 
gostava de reunir a família e os vi-
zinhos. “Todo ano a gente tinha a 
festa junina, com show pirotécnico e 
muita animação. Nós convidávamos 
os vizinhos e os amigos, todos já fi-
cavam esperando pela festa”, conta 
Massumi. Como pai, Akira sempre 
demonstrou muito carinho pelos fi-
lhos. “Cada vez que ia para São Paulo 
nos trazia um presentinho”, revela. 

Para a família, Akira Uemat-
su deixou um grande exemplo de 
honestidade e dedicação ao volun-
tariado. Ele morreu em 26 de no-
vembro de 1972, aos 68 anos. Dona 
Tsune, que participava ativamente 
do grupo de senhoras da colônia 
japonesa, foi se juntar ao marido 
em outubro de 1974. Em home-
nagem ao imigrante, o município 
ganhou a Rua Akira Uematsu no 
Jardim Caiçara. 

Imigrante veio do Japão em 1933
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Apaixonado 
por Eldorado

PERFIL

Ele podia seguir carreira numa 
grande empresa de engenharia e 
participar da construção de obras 
importantes pelo país afora. Mas 
depois que se apaixonou pela El-
dorado do Vale do Ribeira, Valmir 
Júlio de Oliveira ouviu a voz do 
coração e se tornou um próspe-
ro comerciante. Mineiro de Santo 
Hilário, dos 7 aos 12 anos de idade 
Valmir trabalhou na roça de milho, 
café e arroz. 

Só foi alfabetizado com 12 anos, 
depois que a família se mudou para 
Guapé, ainda em Minas. Além de 
estudar, o menino vendia picolé 
e trabalhava de engraxate. Com 
apenas 14 anos, foi chamado para 
trabalhar na Barragem de Estreito, 
construída por Furnas Centrais Elé-
tricas. Na empresa de engenharia 
responsável pela obra, Valmir pas-
sou por vários setores até chegar a 
assistente administrativo. 

Após seis anos em Estreito, foi 
convidado para participar do proje-
to de uma ferrovia no Rio Grande 
do Sul. Dois anos depois, o jovem 
veio parar em Eldorado, para a obra 
de uma barragem que nunca saiu do 
papel. Foi em 1974 e Valmir estava 
com 22 anos. “Ficamos cinco anos 
aguardando a obra ser liberada. En-
quanto isso, trabalhei na ferrovia 
Juquiá a Registro e na obra de uma 
Siderúrgica em Pindamonhangaba. 
Mas sempre morando em Eldora-
do”, conta Valmir, que já veio casado 
com a professora Orimar. 

Em 1979, o governo desistiu da 

barragem em Eldorado e rescindiu 
o contrato com a empresa. Valmir 
foi convidado, então, a ir para a 
Nigéria, onde seria construído um 
porto. Na mesma época, Cézar Lei-
te – que havia comprado a estrutu-
ra deixada pela empresa em Eldo-
rado -, queria vender um mercado 
para Valmir. “Meu próprio chefe na 
época me incentivou a sair da firma. 
Ele disse: agora você precisa fazer 
sua vida. Aí virei comerciante! E 
deu tão certo que, seis meses, resol-
vi comprar outro mercado”, revela 
Valmir. 

No prazo de um ano, o comer-
ciante já tinha três mercados peque-
nos. Em 1986, vendeu os três e abriu 
o Supermercado Mini Custo. No piso 

Valmir Júlio de Oliveira 
é proprietário dos 
Supermercados Epa e 
Mini Custo

superior funcionava ainda a Lancho-
nete e Restaurante Parati, em socieda-
de com Cézar Leite.  Em 1991, vendeu 
sua parte no restaurante e entrou no 
ramo atacadista de alimentos. 

Cinco anos mais tarde, abriu o 
Supermercado Epa e, em 2003, o Su-
permercado Mini Custo (novamente). 
Atualmente, Valmir conta com o auxí-
lio dos filhos – Marcelo e Júnior – na 
administração dos supermercados. 
Apaixonado pelo município, foi o ide-
alizador do Clube Recreativo de Eldo-
rado, inaugurado em 1986, e também 
diretor administrativo da Prefeitura. 

Apesar dos desafios que enfren-
tou no comércio, Valmir destaca 
que jamais se arrependeu das esco-
lhas que fez. “Sou muito feliz aqui”.

 Valmir posa 
para foto no 

Supermercado 
Epa
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SUA EMPRESA

Debora Amaral, 
Consultora em 
Recursos Humanos 
dmoreiraamaral@uol.com.br

Eu prometo... 
Comprometimento

Mãos levantadas ou não, de joe-
lhos dobrados ou não, fazendo con-
tinência ou não, escrevendo ou não, 
falando ou não, o mais importante 
é o que se promete de pensamento, 
pois este envolve o sentimento do 
querer e não apenas o do preciso. Eu 
quero prometer e jamais eu preciso 
prometer algo, pois este segundo se 
desenvolve de forma automática sem 
prazer ou satisfação pelo mérito.

Conheço pessoas que fazem 
listas em agendas, colam recados 
em geladeiras, verbalizam a outras 
pessoas suas promessas, e também 
empresas que incluem sistemas de 
metas aos Colaboradores. Nada se 
torna eficaz se não houver compro-
metimento e para que isso aconteça 
é preciso querer.

Querer algo é entender seu 
beneficio pessoal ou do grupo. É 
como plantar uma árvore para po-

Nada se torna eficaz 
se não houver 
comprometimento 
e, para que isso 
aconteça, é preciso 
querer

der admirar seu crescimento, com 
a consciência de benefício próprio 
e coletivo para uma humanidade 
melhor. É como economizar água 
pensando na própria conta e tam-
bém no benefício do planeta. É 
como executar um trabalho o fa-
zendo como benefício próprio no 
fator tempo e o tempo investido da 
empresa em cada atividade. Maior 
ainda é pensar que se queremos 
algo bom, com certeza beneficiare-
mos a quem nos rodeia. 

Então já que estamos à beira de 
um novo ano, uma nova etapa, um 
novo querer surge. E o que você 
pretende prometer? 

Sugestões de comprometimento:
Com suas ações. Pense mais.
Com as ações de terceiros, afi-

nal somos um todo na vida pessoal 
e profissional.

Com o fato de que obter conhe-
cimento enobrece o ser humano. 
Leia mais.

Com ações voluntárias indivi-
duais ou coletivas. As pessoas sem-
pre precisam de ajuda.

Com o bom humor. Nada mais 
contagioso que ele. Sorria.

Com a certeza de que haverá mo-
mentos bons e ruins, e a escolha de 
como valorizá-los compete a você.

Com a fé. Ore.
Com o querer, afinal ele vai te 

impulsionar na vida. E se não en-
tender algo, pergunte, porque do 
contrário você apenas ficará no que 
é preciso fazer na vida.

Com a Humanidade. Ela precisa 
de esforços coletivos para sobreviver. 
Divulgue suas verdades, seus conhe-
cimentos. Debata suas vontades. Tudo 
na vida começou pelo desejo de uma 
única pessoa, uma ideia, um ideal.

Respire. Perceba que está vivo e 
que a importância que você dá a tudo 
depende de você mesmo e não de 
padrões pré-estabelecidos, que nem 
sempre condizem com a realidade e 
a necessidade pessoal e coletiva.

Desacomode diante de um 
novo tempo que está para chegar.

Somos todos Colaboradores 
deste mundo, cada um exercendo 
sua função em pró de uma Huma-
nidade melhor e mais digna de se 
viver. Não maior objetivo do que 
o de ser feliz e acreditar que pode-
mos. É um grande começo.

Eu me comprometo então com 
a FELICIDADE e em estar atenta 
em como ajudá-lo na sua.

E você? Compromete-se com o 
que?

Feliz 2013.
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SAÚDE

Depressão X euforia

Conhecido no passado pelo 
nome de psicose maníaco-depres-
siva, o transtorno bipolar é uma 
doença psiquiátrica caracterizada 
por alternância de fases de depres-
são e de hiperexcitabilidade ou ma-
nia. Nesta fase, a pessoa apresenta 
modificações na forma de pensar, 
agir e sentir e vive num ritmo ace-
lerado, assumindo comportamen-
tos extravagantes, como sair com-
prando compulsivamente o que vê 
pela frente, investir em empreendi-
mentos acreditando que renderão 
lucros vertiginosos ou se envolver 
em experiências perigosas sem le-
var em conta o risco que corre.

Os transtornos bipolares estão 
associados a algumas alterações 
funcionais do cérebro, que possui 
áreas fundamentais para o processa-
mento de emoções, motivação e re-
compensas. Outro componente en-
volvido é a produção de serotonina 
no tronco-cerebral, uma substância 
imprescindível para o funciona-
mento harmonioso do cérebro.

Obviamente que, em alguma 
fase da vida, todos passarão por 
fases de grande euforia ou grande 

Alterações de 
humor podem 
indicar sintomas de 
transtorno bipolar

tristeza. O que chama a atenção no 
caso de quem apresenta transtor-
no bipolar é a desproporção entre 
as circunstâncias e as reações, ou 
seja, o comportamento é despro-
porcional aos fatos ou inadequado 
ao ambiente. Como sua autocrítica 
está comprometida, age como se 
estivesse (e não está) sob o efeito de 
álcool ou drogas. 

De acordo com a Associação 
Brasileira de Transtorno Bipolar, 
a doença se manifesta em vários 
graus. O TB tipo I se caracteriza pela 
presença de episódios de depressão 
e de mania e ocorre em cerca de 1% 
da população geral. Considerando-
se os quadros mais brandos do que 
hoje se denomina “espectro bipolar”, 
como o Transtorno Bipolar tipo II 
(caracterizado pela alternância de 
depressão e episódios mais leves de 
euforia - hipomania), a prevalência 
pode chegar a até 8% da população. 
Assim, estima-se que de 1,8 a 15 
milhões de brasileiros sejam por-
tadores do TB, nas suas diferentes 
formas de apresentação. 

Cerca de 50% dos portadores 
apresentam pelo menos um fami-
liar afetado, e filhos de portadores 
apresentam risco aumentado de 
apresentar a doença, quando com-
parados com a população geral. O 
TB acarreta incapacitação e grave 
sofrimento para os portadores e 
seus familiares. Segundo a Asso-

ciação, estimativas indicam que 
um portador que desenvolve os 
sintomas da doença aos 20 anos de 
idade, por exemplo, pode perder 9 
anos de vida e 14 anos de produti-
vidade profissional se não for trata-
do adequadamente. 

O início dos sintomas na infân-
cia e na adolescência também é cada 
vez mais comum e, em função de 
peculiaridades do TB, o diagnóstico 
é difícil. É importante que a família 
esteja atenta e procure ajuda profis-
sional o mais rápido possível para 
evitar o agravamento do quadro. 

Atualmente, há tratamentos 
eficazes que possibilitam, em pou-
cas semanas, reverter um quadro 
grave de euforia. A doença não tem 
cura, mas as pessoas melhoram e 
podem reassumir suas atividades 
normalmente. O risco de recaída 
ou de evoluir para depressão existe, 
por isso é necessário também estar 
atento ao uso de medicamentos an-
tidepressivos que, embora eficazes, 
podem precipitar uma virada inde-
sejável para a euforia ou acelerar a 
frequência das crises. O acompa-
nhamento médico é fundamental.

Para saber mais:
Associação Brasileira de Transtorno Bipolar (www.abtb.org.br) 
Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores 
de TB (www.abrata.org.br)
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O Juizado 
Especial Cível

JURÍDICO

Carla Groke 
Campanati, 
Advogada
OAB-SP 262.898
carla@campanati.adv.br

O acesso à Justiça hoje é caro 
e moroso. Taxas são cobradas a 
cada ato processual e recolhidas 
aos cofres do Estado. Para facilitar, 
a Lei 9.099 de 1995 criou o Juiza-
do Especial que trata das causas de 
pouca complexidade e de valores 
baixos.

Assim, de acordo com o Art. 
3º. da Lei, o Juizado Especial Cí-
vel pode julgar: i) causas que não 
excedam 40 salários-mínimos; 
ii) as enumeradas no Art. 275, II, 
do CPC, que correspondem a: a) 
arrendamento rural e de parceria 
agrícola; b) cobrança ao condômi-
no de quaisquer quantias devidas 
ao condomínio; c) ressarcimento 
por danos em prédio urbano ou 
rústico; d) ressarcimento por da-
nos causados e acidente de veículo 
de via terrestre; e) cobrança de se-
guro, quanto aos danos causados 
em acidente de veículo, exceto os 
casos de execução; f) cobrança de 
honorários de profissionais libe-
rais, salvo o disposto em legislação 
especial; g) todos os demais casos 

previstos em lei; iii) ação de despe-
jo para uso próprio; iv) ações pos-
sessórias sobre bens imóveis até o 
limite de 40 salários-mínimos.

Com isso, o cidadão, e por isso 
entenda apenas pessoas físicas ou 
Micro Empresas, podem compa-
recer diretamente ao balcão do 
cartório do Juizado Especial, em 
Registro localizado dentro do fó-
rum da nossa Comarca, e executar 
um título de sua posse, ingressar 
com pedido indenizatório ou até 
mesmo efetuar um despejo.

O processo no Juizado é regi-
do por princípios de direito que 
visam simplificar, quais sejam: 
a oralidade, pois só são escritos 
os atos que exijam essa forma. A 
simplicidade e informalidade, que 
têm assegurado o objetivo de re-
solver o problema, não importan-
do a forma como é feito. A econo-
mia processual, que é um mínimo 

de atos para a abrangência de um 
grande rendimento. E celeridade, 
que é a rapidez de solução do ato. 
O objetivo é por regra, a concilia-
ção ou a transação.

A presença de um advogado, 
embora benéfica, não é obrigató-
ria, e existe a isenção de custas e 
taxas a serem recolhidas. O pro-
cesso tem trâmite mais rápido e 
menos burocrático em razão da 
facilidade da causa.

O Juizado Especial tem como 
consequência trazer às camadas 
menos favorecidas a Justiça. Mui-
tas vezes por falta de informação, 
medo, dificuldade ou em razão do 
valor, muitos problemas ficam à 
margem do Poder Judiciário, o que 
em um estado Democrático de Di-
reito não poderia ser admitido.

A Justiça é para todos. O Jui-
zado Especial contribui com esse 
necessário acesso.

Objetivo é facilitar 
o acesso dos 
cidadãos à Justiça
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Produção Agroecológica 
Integrada e Sustentável 

Estimular a prática da agricul-
tura orgânica por meio de um 
processo produtivo sustentável e, 
ao mesmo tempo, oferecer ferra-
mentas para que os agricultores 
familiares tenham acesso ao mer-
cado convencional e institucional 
(prefeituras, por exemplo). Este 
é o objetivo da  Produção Agro-
ecológica Integrada e Sustentável 
(PAIS), uma iniciativa apoiada 
pelo Sebrae-SP que chega ao Esta-
do de São Paulo. O Vale do Ribeira 
será a primeira região do Estado a 
ter uma unidade demonstrativa e 

Vale será a primeira 
região do Estado 
a ter uma unidade 
demonstrativa e 
produtiva do projeto 

produtiva do projeto na Cidade de 
Juquiá, resultado de uma parceria 
com o Departamento de Agricul-
tura da prefeitura local.

Nos meses de outubro e no-
vembro foram realizadas ações de 
capacitação teórica e capacitação 
prática para técnicos de institui-
ções públicas e entidades privadas. 
O objetivo é o de preparar estes 
profissionais para implantar a me-
todologia e possibilitar a multipli-
cação do conhecimento no Vale do 
Ribeira e em todo o Estado de São 
Paulo. 

O modelo da PAIS busca re-
duzir a dependência dos pequenos 
produtores dos insumos vindos de 
fora da propriedade; diversificar a 
produção; utilizar com eficiência 
e racionalização os recursos hídri-
cos; alcançar a sustentabilidade em 
pequenas propriedades; e estimu-
lar a produção em harmonia com 
os recursos naturais para gerar 
renda. “Um aspecto de destaque 
deste projeto é a possibilidade de 
levar os conceitos de planejamento 
produtivo aos agricultores familia-
res. Com isso, poderão investir em 
sequências produtivas e fornecer, 

com mais eficiência para a meren-
da escolar das prefeituras, facilitan-
do o cumprimento dos contratos, 
por exemplo. Com a tecnologia 
social da PAIS, não vão precisar es-
perar vender o último pé de alface 
para recomeçar o plantio”, explica 
a gerente do Sebrae-SP no Vale do 
Ribeira, Claudia Noemi Gervasio 
Bilche.

Sistema 
O programa funciona da se-

guinte forma: em áreas entre meio 
hectare a 1 hectare são implan-
tados, simultaneamente, círculos 
concêntricos com plantio de grãos, 
frutas, verduras, legumes e criação 
de galinhas. “O resultado é que te-
mos alimentos sem agroquímicos e 
com alto valor nutricional. O pla-
nejamento permite, também, que 
a produção tenha conexão com as 
necessidades regionais. A produ-
ção, com planejamento e qualidade 
nos produtos, permite, que além 
do mercado institucional, possa 
ser atendido o mercado privado, 
pensando no futuro a certificação 
destas unidades”, destaca Claudia 
Bilche.

Unidade 
demonstrativa 

em Juquiá
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Iniciado no ano passado, na ges-
tão do então presidente Henrique 
Rodrigues Wolf, o projeto “Novos 
Rumos: Bom dia, Comerciante” 
está cumprindo seu principal ob-
jetivo: garantir a integração dos 
associados com a ACIAR. A cada 
encontro, os comerciantes se en-
volvem, oferecem sugestões e enri-
quecem a pauta de discussões per-
tinentes ao setor. O encerramento 
do Bom dia Comerciante deste 

ano, realizado no dia 28 de novem-
bro, contou com apresentações do 
SENAC, que patrocinou o café, e da 
empresa Vidro Sistemas no quadro 
“Conte sua História”.

Além da agenda de atividades 
para dezembro, a ACIAR também 
anunciou a vinda do Sindicato do 
Comércio Varejista do Vale do Ri-
beira. O vice-presidente da Asso-
ciação, João Del Bianco Neto, des-
tacou a importância da entidade 
para garantir os direitos dos varejis-
tas e contribuir para o crescimento 
do comércio regional. “Participem 
conosco dessa conquista, venham 
fazer parte do sindicato e ajudar 
a desenvolver mais atividades em 
prol do setor”, enfatizou Bianco. O 
presidente da ACIAR, Renato Za-
carias dos Santos, também ressal-
tou que com a implantação da base 

Último café do 
ano contou com 
apresentações 
do SENAC e da 
empresa Vidro 
Sistemas

“Bom dia Comerciante” encerra encontros 
em 2012 com efetiva adesão dos associados

regional, as contribuições sindicais 
que antes iam para Santos passarão 
a ser revertidas em ações no Vale 
do Ribeira. 

Conte sua História
Com apenas um ano de exis-

tência em Registro, a empresa 
Vidro Sistemas se destaca pelos 
bons exemplos de gestão e valori-
zação de clientes e colaboradores. 
Luiz Augusto Arruda participou 
do “Conte sua História” e revelou 
conceitos utilizados no dia a dia 
dos negócios. Sócio do irmão An-
gelo na empresa, “Gugu” – como 
é conhecido – falou da trajetória 
profissional até abrir a Vidro Sis-
temas, especializada em projetos 
para obras. 

“Não fazemos obras no Vale, 
mas não importa onde fica nossa 
sede. Fazemos o projeto, contrata-
mos pessoal, fornecemos o vidro e 
executamos a obra em qualquer lu-
gar”, explicou Gugu, citando como 
exemplos shoppings em Curitiba 
(PR) e Belém (PA), além do terraço 
da Rede Globo.  

Este ano, em parceria com a 
ACIAR, a Vidro Sistemas trouxe 
treinamento da Escola do Vidracei-
ro a 28 funcionários e também levou 
30 pessoas para conhecer a Feira do 
Vidro em São Paulo. “Os vidraceiros 
não são meus concorrentes, eu for-
neço material para eles. Queremos 
investir na qualidade dos serviços 
e trazer treinamento, informação e 
valorização para o funcionário”, re-
forçou Luiz Augusto.

SENAC
Coordenadora do SENAC-

Sorocaba, Lígia Battistuzo falou 
sobre o programa Jovem Aprendiz 
e apresentou o projeto da escola 

SUCESSO

Vice-presidente 
da ACIAR, João Del 
Bianco Neto (à esq.), 
e presidente Renato 
Zacarias dos Santos 
(à dir.) com a equipe 
do SENAC
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“Bom dia Comerciante” encerra encontros 
em 2012 com efetiva adesão dos associados

do SENAC que será construída 
em Registro. “Sem a ACIAR, com 
certeza não conseguiríamos o ter-
reno (doado pelo município). Esse 
apoio foi muito importante para a 
instalação do SENAC em Registro”, 
destacou a educadora. 

Segundo Lígia, o projeto do 
prédio prevê ambientes adequados 
aos cursos que serão implantados. 
As áreas de atuação foram defini-
das após uma pesquisa que levan-
tou as necessidades e vocações da 
região. O SENAC de Registro terá 
cursos nas áreas de Saúde, Hotela-
ria e Gastronomia, além de geração 
de renda (artesanato, massoterapia, 
moda, jardinagem). “Um dado im-
portante: 80% das vagas serão ofe-
recidas gratuitamente à população”, 
informou a coordenadora. 

A escola terá 11 salas de aula, 
laboratórios de hardware, infor-
mática, cozinha básica, saúde 
(enfermagem), beleza e práticas 

administrativas, além de salas mul-
tifuncionais, auditório para 120 pes-
soas e biblioteca. A licitação para a 

obra será realizada no início do pró-
ximo ano e, assim que concluída, a 
escola começará a ser levantada. 

Café contou com 
a participação de 

aproximadamente 
50 associados

Lígia Battistuzo, coordenadora do SENAC-Sorocaba – que patrocinou o café – 
apresentou o projeto da escola que será construída em Registro

Luiz Augusto falou da trajetória da empresa Vidro Sistemas
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Natal é tempo de alegria, de 
compartilhar esperanças e desejos 
de paz. Para tornar a época ainda 
mais especial, a Associação Comer-
cial de Registro (ACIAR) promove 
atividades que movimentam o co-
mércio e valorizam o consumidor 
que adquire seus presentes no cen-
tro comercial da região. 

A Campanha Show de Prê-
mios deste ano envolveu 110 em-
presas e vai sortear um carro zero 
quilômetro. Além do Fiat Uno 
Vivace, quem comprar nas lojas 
participantes concorre ainda a um 
forno micro-ondas, refrigerador, 
televisão LCD de 32 polegadas, 
notebook, 10 vales-compras de R$ 
300,00 e outros 5 vales-compras no 
valor de R$ 200,00. 

Os prêmios serão sorteados 
pela ACIAR no dia 28 de dezem-
bro, às 18h30, na Praça dos Expe-
dicionários. Portanto, as urnas com 
os cupons devem ser entregues até 
26 de dezembro. Lembrando que o 
lojista e o vendedor apontados no 
cupom sorteado para o carro tam-
bém receberão vales-compras. Por 
isso é fundamental que os cupons 
tenham o carimbo da loja e o nome 
do vendedor. 

Os comerciantes devem estar 
atentos à distribuição dos cupons 
aos clientes e orientar para que o 
preenchimento seja feito de for-
ma correta, legível e com os da-
dos completos. Se houver erros, o 
cupom é desclassificado. 

O presidente da ACIAR, Rena-
to Zacarias dos Santos, enfatiza a 
importância da campanha para o 
marketing das empresas. “O sor-
teio de prêmios não só atrai e valo-
riza os clientes, como é uma ótima 
oportunidade para divulgar a loja. 
A ACIAR promove uma grande 
divulgação da campanha, inclusive 
após o sorteio e entrega dos prê-
mios”, ressalta Renato Zacarias. 

CAPA

ACIAR movimenta o Natal de Registro
Show de Prêmios, 
concurso de 
decoração natalina e 
Papai Noel na Praça 
fazem parte das 
atividades
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ACIAR movimenta o Natal de Registro
Dicas

A partir do dia 4 de dezembro, 
começa o horário diferenciado 
de funcionamento do 
comércio de Registro. As lojas 
ficarão abertas até mais tarde 
para que os consumidores 
possam escolher com calma 
seus presentes. 

Agenda do Noel
Chegada: 10 de dezembro, 

às 17h30

De segunda a sábado: 16 às 22 horas

Domingo: 13 às 19 horas

Dia 24 (véspera do Natal): 13 às 19 horas

A ACIAR agradece à empresa Sorocap, em especial ao gerente Sérgio Terada, que 
auxiliou no 
transporte das peças do presépio na Praça dos Expedicionários

Papai Noel na Praça
Tradicional no Natal de Registro, a che-

gada do Papai Noel promovida pela ACIAR 
será no dia 10 de dezembro, às 17h30, na 
Praça dos Expedicionários. Antes disso, o 
bom velhinho irá desfilar pelas ruas cen-
trais para atrair a criançada. 

O Papai Noel permanecerá na Praça até 
o Natal para atender os pequeninos e rece-
ber as cartinhas com pedidos de presentes. 
Como faz todos os anos, a ACIAR irá sele-
cionar pelo menos 10 cartas para realizar o 
desejo das crianças. 

Além do Papai Noel, a Praça dos Expedi-
cionários também será decorada pela ACIAR 
com o presépio em tamanho natural, árvore 
de 3 metros e luzes coloridas. Tudo para dei-
xar a cidade em clima de Natal!

Agora restrito à categoria comercial, o 
concurso de decoração “Natal Estrelado, Ano 
Novo Iluminado” prorrogou o período de 
inscrições até 10 de dezembro. Além de va-
lorizar a vitrine e a fachada de seu comércio, 
os estabelecimento estão concorrendo à pre-
miação em dinheiro.  O primeiro colocado 

receberá R$ 1.700,00, o segundo lugar levará 
R$ 1.200,00 e o terceiro colocado, R$ 1.000,00. 

O julgamento das decorações será re-
alizado por um júri composto por repre-
sentantes da imprensa local e fotógrafos. 
Eles avaliarão os ornamentos com base nos 
critérios de criatividade, espírito natalino, 

beleza e iluminação, no período de 17 a 20 
de dezembro, das 20h às 23h. 

O resultado será revelado no dia 26 de 
dezembro no site da ACIAR e por conta-
to telefônico. A entrega da premiação está 
marcada para o dia 28 de dezembro, às 
18h30, na Praça dos Expedicionários. 

Decoração Natalina

DEZEMBRO
De 04 a 12 - aberto até às 20h
Dia 09 (Domingo) – até às 16h
Dia 13 a 22 - até às 22h
Dia 16 (Domingo) - até às 16h
Dia 23 (Domingo) - até às 17h
Dia 24 (Segunda-feira) - até às 16h
Dia 25 (Terça-feira) - Natal (FECHADO)

Dia 31 (Segunda-feira) - até às 16h.

Horário especial do comércio
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Relação de lojas participantes 
do Show de Prêmios

NATAL

Vestuários e Calçados
A Barateira Confecções
Ápice Modas
Baby Kids
Bazar Anne
Bazar Lilianne (Sete Barras)

By Joe
Calçados Tanaka
CottonCompany
Joá Calçados
K & K
Kalia Modas (Eldorado)

Kawaii Modas
Loja Anagabri
Loja do Vale (Sete Barras)

Loja Guimarães (Sete Barras)

Loja Viviane (Barra do Turvo)

Lojas Mil
O Esquinão da Economia
O Feirão do Sapato
Pingo de Ouro
Planeta H
Splash
Swagat
Tibiko´s
TokLar Baby
Willirrô Modas

Drogaria e Cosméticos
Delírio Perfumaria
Drogaria Michel
Drogaria Sabrina
Drogaria Silveira
Farmavale

Produtos Agropecuários
AgroSete (Sete Barras)

Corval
Eduardo Prod. Agrop. (Eldorado)

Tec Ban

Materiais para Construção
Almir Mat. p/ Constr.
Anoton
Caiçara Mat. p/ Constr. (Pariquera-Açu)

Carohe Tintas
Casa Sul

Esperança Mat. p/ Constr.
Toyo Joya

Produtos de Informática e 
Papelaria
CD-Home
Infotech
Infovale
Litomaq
Casa Omuro
Papelaria Risk&Rabisk
Lojas de Móveis
Art’s Móveis (Eldorado)

Art’s Móveis (Registro)

Loja Momoyo (Sete Barras)

Loja Senaga
Marilar Móveis (Pariquera)

Comércio de Ferragens
Comercial de Ferro RS
Vis a Vis

Comércio de Alimentos
Cacau Show
Carne & Queijo
Docibra
Mercadinho Paju
Mercado do Jorginho (Eldorado)

Mercado GR
Mercado Luiz Nakajima
Mercado Superdon
Sacolão Kiko
Supermercado Epa (Eldorado)

Supermercado JC (Sete Barras)

Sup. Magnânimo - Pedreira
Sup. Magnânimo – Vila Tupy
Sup. Mini Custo (Eldorado)

Supermercado Santa Helena
Supermercado Supremo

Óticas
Ótica Ribeira
Óticas Carol

Panificadoras, Bares, 
Restaurantes e Lanchonetes
Lanchonete Rodo Regis

Panificadora Avenida (Eldorado)

Panificadora Kemer
Pastelaria Oriente
Pikos Bar (Eldorado)

Pizzaiolo

Comércio de Bebidas
Adega do Luciano (Eldorado)

Schin

Comércio de Peças
Auto Peças Rubens
Carohe Som
Ciclo Ribeira
Del Rei
LS Pneus
M.Z Pneus
Servcar
Sorocap

Concessionárias de Veículos
Bicudo
Disvep
Iguauto
Motovale
Sulpave

Postos de Combustíveis
Auto Posto Montana
Auto Posto Oki
Auto Posto Ouro Verde (Sete Barras)

Posto Alvorada
Posto Mel

Outros
Daiyamondo Joalheria
Festolândia
Novvara
Olaria Tijolex
Paulista Tecidos
RegiColor
Relojoaria Jabem
Tame Variedades
Tupy Caça & Pesca
Luzes e Cores
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As colaboradoras da ACIAR, 
Mara Valdoski (coordenadora do 
SCPC), Renata Michele (consul-
tora do SCPC) e Vilma Fontoura 
(consultora) participaram, no dia 
29 de outubro, do treinamento 
promovido pela Boa Vista Servi-
ços em São Paulo.  

Além de oferecer uma revi-
são dos produtos do SCPC já 
utilizados, o treinamento abor-
dou detalhes dos novos produtos 
da Equifax (empresa forte em 
informação de pessoa jurídica) 
que estão sendo incorporados 
ao portfólio da ACIAR. Mara diz 
que o curso foi bastante provei-
toso, especialmente a parte so-

Empresários do Núcleo Vestir e 
Calçar da ACIAR visitaram a Fei-
ra do Empreendedor de São Paulo, 
realizada entre os dias 25 e 28 de 
outubro no Pavilhão Expo Center 
Norte. Promovida pelo Sebrae, a 
feira contou com 354 espaços de 
exposição para oportunidades de 
negócios e soluções inovadoras, 
bem como atendimento e con-
sultoria para as micro e pequenas 
empresas. Mais do que visitar o 
ambiente, quem passou pela feira 
pode aproveitar para se informar 
sobre empreendedorismo e gestão 
empresarial, especialmente nas es-
tações de Atendimento do Sebrae-
SP, que também apresentou a Loja 
Modelo, montada com o que há de 
mais atual no varejo para ajudar o 
empresário a compreender a im-
portância do Visual Merchandising 
do estabelecimento. 

bre as informações dos produtos 
Equifax. “São consultas comple-
xas e que precisam ser bem estu-
dadas antes de serem oferecidas 
aos associados”. 

Segundo a palestrante Myrna 

ACIAR participou de 
curso sobre novos 
produtos da Equifax

Treinamento da Boa Vista

Vestir e Calçar na Feira do Empreendedor

ATUALIZAçãO

www.aciar.com.br 17novembro 2012

Mazzei, há muito tempo a sala 
não ficava tão cheia com pessoas 
de várias regiões do estado de São 
Paulo, o que demonstra o inte-
resse coletivo pelos produtos da 
Equifax. 

Treinamento 
contou 

participantes de 
várias regiões 

do Estado
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CONQUISTA

Região terá Sindicato 
do Comércio Varejista

O ano termina com uma exce-
lente notícia para os comerciantes 
varejistas da região. Está marcada 
para o dia 18 de dezembro (terça-
feira) a assembleia geral para fun-
dação do Sindicato do Comércio 
Varejista do Vale do Ribeira. A as-
sembleia, que acontecerá às 19h30 
no auditório da ACIAR, tratará da 
aprovação do Estatuto e do Regu-
lamento Eleitoral e da filiação à 
Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de 
São Paulo (FECOMÉRCIO-SP) e 
ao Sistema Confederativo de Re-
presentação Sindical (SICOMÉR-
CIO). Além disso, também será 
realizada a eleição da Diretoria, 
Conselho Fiscal e Delegados Re-
presentantes do Sindicato. 

O anúncio sobre a implanta-
ção do Sindicato Varejista na re-
gião foi feito pelo vice-presidente 
da ACIAR, João Del Bianco Netto, 
durante o café “Bom dia Comer-
ciante”, no dia 28 de novembro. 
Para Bianco, trata-se de um sonho 
sendo realizado. Com essa con-
quista, a categoria será melhor de-
fendida e representada e o dissídio 
coletivo poderá ser realizado em 
Registro, de acordo com a reali-
dade local, e não mais em Santos. 

A ACIAR está fornecendo 
todo o suporte e apoio para a im-
plantação do Sindicato no Vale 
do Ribeira. A base territorial da 
entidade é intermunicipal, com 
abrangência nos municípios de 

A ACIAR está 
fornecendo todo 
o suporte para a 
implantação da 
entidade

Registro (sede), Barra do Tur-
vo, Cajati, Cananéia, Eldorado, 
Iguape, Ilha Comprida, Itariri, 
Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, 
Pariquera-Açu, Pedro de Toledo e 
Sete Barras.

São prerrogativas do 
Sindicato:

a) representar, perante as au-
toridades administrativas e ju-
diciárias, os interesses gerais da 
categoria e os individuais de seus 
associados;

b) celebrar contratos, convê-
nios com entidades de classes, 
acordos e convenções coletivas de 
trabalho;

c) eleger ou designar os repre-
sentantes da categoria;

d) colaborar com os Poderes 
Públicos, como órgão técnico, 
consultivo, com eles firmando 
acordos, convênios ou contratos, 
atuando como gestor de negócios, 
no estudo, solução e desenvolvi-
mento de problemas e interesses 
que se relacionam com a categoria 
representada e com a comunida-
de;

e) manter serviços e parcerias 
de interesse dos associados;

f) impetrar, em nome da ca-
tegoria e dos associados efetivos, 
conforme o caso, medidas judi-
ciais na defesa dos interesses de 
seus representados; 

g) fixar, impor e arrecadar dos 
integrantes da categoria as con-
tribuições aprovadas pela Assem-
bleia Geral além daquelas previs-
tas em lei; 

h) instituir Comissões de Con-
ciliação Prévia prevista em lei;

i) exercer todas e quaisquer 
atividades, inclusive de caráter 
econômico-financeiro e cultural, 

respeitadas as normas constitu-
cionais e legais vigentes, além das 
disposições estatutárias;  

j) incrementar a cultura parti-
cipando, direta ou indiretamente, 
de iniciativas que visem a elabora-
ção e execução de projetos afins.

O presidente da ACIAR, Re-
nato Zacarias dos Santos, ressalta 
que a partir da implantação do 
Sindicato Varejista, os recursos 
das contribuições sindicais feitas 
pelos comerciantes da região se-
rão investidos integralmente no 
Vale do Ribeira, em atividades de 
qualificação e defesa dos profis-
sionais da região. 

O Sindicato representa a cate-
goria econômica do “comércio va-
rejista”, independente do porte e 
do local de exercício da atividade 
comercial dos representados, com 
exclusão das categorias específicas 
do comércio varejista de: “carnes 
frescas”, “carvão vegetal e lenha”, 
“combustíveis minerais”, “con-
cessionários e distribuidores de 
veículos”, “derivados de petróleo, 
lava-rápido e estacionamento”, 
“distribuidoras de gás liquefei-
to de petróleo”, “flores e plantas 
ornamentais”, “gêneros alimentí-
cios”, “material elétrico e apare-
lhos eletrodomésticos”, “material 
médico, hospitalar e científico”, 
“material ótico, fotográfico e ci-
nematográfico”, “peças e acessó-
rios para veículos”, “pneumáticos”, 
“produtos farmacêuticos” e “veí-
culos automotores usados”. 

Representantes das demais 
categorias do comércio varejista 
estão convidados a participar da 
assembleia de fundação do Sin-
dicato, independente de serem ou 
não associados da ACIAR. 
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PARCERIA

O presidente da ACIAR, Rena-
to Zacarias dos Santos, assinou 
contrato com a Administradora e 
Corretora de Seguros San Marino 
visando aumentar o leque de op-
ções de planos de saúde para os 
associados. A empresa foi repre-
sentada pelo sócio proprietário 
Marco Aurélio dos Santos Pinto. 
Pelo contrato, a ACIAR e a San 
Marino tornam-se parceiras com 
a finalidade exclusiva de realiza-
rem conjuntamente operações de 
venda de Seguro de Saúde para os 
associados da ACIAR.

A Corretora oferecerá seguros 
de saúde da Bradesco Seguros e da 
Sul América Seguros com atendi-
mento diferenciado para os asso-
ciados. Nesse processo, a San Ma-
rino se compromete a mostrar de 
forma clara o valor das mensalida-
des, rede de atendimento médico e 
demais informações solicitadas no 
momento da contratação, ficando 
a critério do associado da ACIAR 
a livre escolha e contratação pela 
operadora de saúde que mais se 
adapta a suas necessidades.

A ACIAR atuará de forma a 
intermediar a negociação junto 
à San Marino, facilitando as ope-
rações para os associados. Mas o 
contrato de prestação de serviços 
para utilização do seguro saúde 
será fechado diretamente entre o 
associado e a San Marino, portan-
to a ACIAR não terá qualquer res-
ponsabilidade jurídica ou vínculo 

ACIAR assina 
contrato com San 
Marino para atender 
necessidades dos 
associados

Opções de planos 
de saúde

entre as partes contratantes.
Renato Zacarias destaca que a 

ACIAR realizou pesquisas e uma 
ampla negociação junto a diversas 
corretoras para avaliar as propos-
tas e os planos de saúde antes de 
fechar o contrato com a San Ma-
rino. “Estamos atendendo a uma 
antiga reivindicação dos nossos 
associados que sentem falta de 
planos com cobertura nacional. 

Com mais essa parceria, aumen-
tamos as opções neste segmento, 
oferecendo aos associados a pos-
sibilidade de escolher  um plano 
de saúde que melhor satisfaça suas 
necessidades”, reforça o presidente 
da ACIAR.

Para mais informações, en-
tre em contato com a Daniela da 
ACIAR, pelo telefone (13)  3828-
6804. 

Renato Zacarias 
e Marco Aurélio 

dos Santos 
assinam o 

contrato de 
parceria
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NOVIDADES

Realizado em Campos do Jordão 
no período de 7 a 9 de novembro, 
o 13º Congresso da Federação das 
Associações Comerciais do Estado 
de São Paulo (FACESP) destacou 
o tema “Mapeando nosso DNA, 
Construindo resultados”. Com a 
participação de mais de mil pes-
soas, o evento marcou o início de 
uma nova era para todas as 420 as-
sociações comerciais de São Paulo e 
que compõem a federação. Os no-
vos rumos estão baseados em uma 
pesquisa que envolveu e consultou 
todos os segmentos que se relacio-
nam com a FACESP, construindo as 
bases para a atuação das associações 
pelos próximos anos.

A Associação Comercial de Re-

gistro (ACIAR) também esteve re-
presentada no Encontro. Além do 
presidente Renato Zacarias dos San-
tos e da gerente Valda Arruda, par-
ticiparam ainda a assessora jurídica 
Michele Ramponi e as funcionárias 
Mara (SCPC) e Renata (vendas). O 
casal Sueli Tiiomi e Milton Hiroshi 
Odake também representou o Nú-
cleo Vestir e Calçar no 10º Encontro 
Estadual do Empreender, realizado 
paralelamente ao Congresso.

No encerramento do encontro, 
os participantes ouviram emocio-
nados, na voz do ator Paulo Gou-
lart, um manifesto que apontou o 
lema a ser seguido: Nossa Força 
pode Mais. O documento é fruto 
de um estudo de gestão de marcas 
realizado pela Brighthouse Brasil. 
De acordo com Jaime Troiano, res-
ponsável pelo projeto mercadoló-
gico encomendado pela FACESP, a 
missão do projeto foi investigar qual 
a verdadeira razão de ser das asso-
ciações comerciais.

“Cada associação comercial, 
de certa forma, escreve a história 
da cidade na qual está inserida”, 
afirmou. Na mensagem, segundo 
Troiano, cada palavra foi calculada 
cuidadosamente: ‘nossa’ dá a ideia 
de família e integração; ‘pode’ sin-
tetiza a capacidade de realização; 
e ‘mais’ revela que a associação co-
mercial ultrapassa o que foi até hoje, 

projetando-se no futuro. Troiano 
também explicou que a imagem 
das associações está associada ao 
cavalo, por sua imponência, e ao 
leão pela força e poder. 

Além de promover inten-
sos debates sobre as estratégias 
para o fortalecimento da atu-
ação dos conselhos de mu-
lheres empreendedoras e as 
tendências do varejo mun-
dial, o Congresso contou 
com lançamentos de impor-
tantes produtos e atividades 
direcionadas a aprimorar os 

serviços das associações comerciais. 

Prêmio AC Mais
A partir de 2013, a FACESP 

premiará as associações comerciais 
que mais se destacarem no ano. O 
prêmio, chamado AC Mais, é um 
reconhecimento das boas práticas 
aplicadas pelas entidades em cinco 
pontos: gestão, inovação, produtos 
e serviços, cultura de cooperação 
e desenvolvimento local. Para que 
as entidades possam concorrer em 
igualdade de condições, as ACs fo-
ram divididas em três categorias 
– pequeno, médio e grande porte. 
Serão 15 ACs premiadas. O acom-
panhamento será feito pela Pesquisa 
de Desenvolvimento Organizacio-
nal (PDO). Após esta etapa, haverá 
visitas e seleção de finalistas.

Gastômetro
Rogério Amato, presidente da 

ACSP e da FACESP, anunciou a cria-
ção do Gastômetro, um portal que 
mostrará ao contribuinte como os 
governos federal, estadual e munici-
pal gastam o que arrecadam com os 
impostos. “Será uma espécie de Goo-
gle do gasto público. O contribuin-
te poderá procurar, por exemplo, 
quanto uma prefeitura gastou para 
comprar giz para uma determinada 
escola”, detalhou Amato.

O Gastômetro irá funcionar, 
inicialmente, em caráter de teste, 
podendo ser acessado por jorna-
listas e membros de universidades. 
Ainda não já previsão para a aber-
tura para a população. A ferramenta 
foi criada para atuar em conjunto 
com o já conhecido Impostômetro, 
o painel eletrônico que estima a ar-
recadação tributária diária das três 
esferas governamentais. 

ACCelular
A ferramenta ACCelular, rede 

móvel de comunicação empresa-
rial voltada às associações comer-

ACIAR participa do 13º Congresso da FACESP
Encontro reuniu 
mais de 1.000 
representantes de 
200 associações 
comerciais do Estado 

Renato Zacarias 
com o presidente 
da FACESP, 
Rogério Amato

20 dezembro 2012
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ACIAR participa do 13º Congresso da FACESP

ciais  e suas filiadas, foi detalhada 
no último dia do Congresso. A 
plataforma promete trazer econo-
mia e atrair novos associados para 
as entidades. De acordo com Luís 
Miguel Mendes, responsável pelo 
desenvolvimento tecnológico do 
ACCelular, mesmo sem ter ainda 
uma operadora definida, sabe-se 
que a economia irá variar de 25% 
a 40%. “São muitas as vantagens. O 
cliente, em caso de problemas, será 
atendido pela própria AC de sua 
cidade. O atendimento será mais 
rápido. Também não haverá fideli-
zação de linhas e a tarifa será fixa”, 
apontou.

Com o ACCelular, os associa-
dos poderão falar sem custos entre 
si e com suas associações. A opera-
ção será estadual, assim as ligações 
não ficam restritas aos municípios 
de origem. A fatura virá bem deta-
lhada e será possível consultar on-
line os detalhes da conta. O novo 
produto entrará em funcionamento 
no segundo semestre de 2013 em 
três cidades. Já estão definidas São 
Paulo e Guarulhos. 

Centro de pesquisas 
A Boa Vista Serviços fechou 

parceria com o Centro Universitá-
rio Eurípides de Marília (Univem) 
para a criação de um centro de pes-
quisas e inovações tecnológicas. A 

parceria envolverá 400 profissionais 
que trabalharão no desenvolvimen-
to de softwares que darão acesso aos 
produtos e serviços da Boa Vista 
por meio de tablets, smartphones e 
outros meios eletrônicos. O Centro 
de pesquisa trabalhará em três fren-
tes. Será estruturada uma fábrica 
de softwares, um departamento de 
pesquisa de programas de modela-
gem estatística – uma das principais 
apostas da empresa para se destacar 
no mercado – e um departamento 
de desenvolvimento de plataformas 
de mobilidade, como programas 
para smartphones. 

Leão Amigo
A Campanha do Leão Amigo, 

que defende a doação de parte do 
Imposto de Renda para o Fundo 
Municipal do Direito das Crian-
ças e dos Adolescentes (Fumcad), 
foi lançada durante do Congresso 
da FACESP e já está nas ruas. Pela 
iniciativa, aproximadamente R$ 2 
bilhões que vão para a União po-
deriam ser destinados para projetos 
sociais, voltados a crianças e ado-
lescentes nas cidades. O programa 
possibilita que até 6% do IR devido 
de pessoas físicas e 1% de pessoas 
jurídicas sejam abatidos e destina-
dos ao Fumcad, órgão que recebe 
e redistribui os recursos vindos do 
incentivo fiscal. 

Projeto Empreender
Nos painéis do 10º Encontro 

Estadual do Empreender, as associa-
ções comerciais puderam conhecer a 
história do programa e as novidades 
para 2013, além de sua versão mais 
avançada, o Empreender Competiti-
vo. O Projeto Empreender foi lançado 
há dez anos pela FACESP em parceria 
com o Sebrae-SP. Atualmente está im-
plantado em 80 ACs no Estado. 

O Empreender Competitivo, 
por sua vez, surgiu em 2010 e, di-
ferentemente do Empreender tra-
dicional, tem um prazo definido 
de dois anos para ser implantado. 
As empresas devem apresentar um 
projeto mais completo, com come-
ço, meio e fim, indicar suas necessi-
dades e os valores necessários para 
seu crescimento. Para fazer parte 
do Empreender Competitivo, as 
empresas já devem ter passado pela  
modalidade tradicional do projeto. 
Nos últimos dois anos, 32 ACs e 807 
micro e pequenas empresas passa-
ram pelo programa, por meio de 37 
projetos, que geraram ótimos resul-
tados: o faturamento delas aumen-
tou quase 30%, enquanto o número 
de postos de trabalho cresceu 25%. 
O convênio com o Sebrae nacional 
venceu em julho, mas a FACESP já 
apresentou outro projeto, visando a 
renovação por mais dois anos.

FONTE: Diário do Comércio

Equipe da ACIAR 
presente ao 

Congresso: Dra. 
Michele, Renata, Sueli 

Tiiomi e Hiro Odake, 
Renato Zacarias, 

Valda e Mara
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A ACIAR possui parceria com a 
empresa ASPLEN – Assessoria e 
Consultoria SST, com objetivo de 
facilitar o acesso dos associados à 
elaboração de Programas de Me-
dicina e Segurança do Trabalho, 
em conformidade com as Normas 
Regulamentadoras do Ministério e 
Emprego.

Pelo contrato, a ASPLEN será 
responsável pela elaboração dos 
trabalhos do PPRA – Programa 
de Prevenção de Acidentes do Tra-
balho e/ou Programas, Serviços e 
Documentos pertinentes à área de 
Segurança do Trabalho. Os asso-
ciados terão desconto de 6% sobre 
a tabela de serviços da empresa, 
sendo que os exames médicos 
ocupacionais serão realizados por 
médico do trabalho indicado pela 
ASPLEN, que cobrará honorários 
pela realização dos mesmos.

Já a emissão do Programa de 
Controle Médico em Saúde Ocu-
pacional (PMCSO) será do res-

Parceria facilita 
acesso à elaboração 
de programas 
de medicina e 
segurança do 
trabalho

BENEFÍCIOS

Segurança do Trabalho

ponsável médico indicado pela 
ASPLEN e não haverá cobrança, 
constituindo em mais uma facilida-
de ao associado. Caso o associado 
opte por contratar serviço médico 
do trabalho sem a intermediação 
da ASPLEN, o PCMSO deverá ser 
tratado diretamente com o profis-
sional que cobrará ou não o custo 
do programa, a seu critério.

O Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais (PPRA) é 
obrigatório para empresas que 
oferecem qualquer tipo de risco 
ambiental aos funcionários. Já o 
Programa de Controle Médico em 
Saúde Ocupacional (PMCSO) é 
para monitoramento dos traba-

lhadores expostos a qualquer tipo 
de risco, como ruídos, luz intensa, 
poeira, frio ou calor intenso. Esses 
programas auxiliam o médico do 
trabalho, oferecendo informações 
que orientarão, por exemplo, sobre 
os tipos de exames complemen-
tares que o funcionário precisa 
realizar, dependendo dos riscos a 
que ele fica exposto em seu local de 
serviço.

As empresas que não oferecem 
os exames trabalhistas a seus em-
pregados e não cumprem o PPRA 
ou o PMCSO estão sujeitas a multas. 
Interessados em obter mais detalhes 
podem entrar em contato com a 
ACIAR pelo telefone 3828-6800.
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Os comerciantes do Núcleo Ves-
tir e Calçar resolveram fazer uma 
confraternização diferente. Ao in-
vés do tradicional almoço ou jantar 
em restaurante, os amigos preferi-
ram passar o dia na praia, em cli-
ma de total descontração. O cená-
rio escolhido foi a Ilha Comprida, 
onde comerciantes e familiares se 
divertiram e estreitaram ainda mais 
os laços de amizade. Realizada no 
feriado de 15 de novembro, a con-
fraternização reuniu cerca de 20 
pessoas e já deixou saudade!

Pela primeira vez, o 
encontro de final de 
ano foi na praia

NÚCLEO

Vestir e Calçar realiza 
confraternização

Érika e Valda (sentadas), Sueli Tiiomi, Fernanda, Dulce, Teruko, Genesi, 
Eunice e Maria com as crianças

Milton Hiroshi, Celso, Hélio, Renato, Marcelo e Carlos

Registrando o momento!
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CONFIRA AS EmPRESAS quE ACEITAM O CARTãO dO 

CLUBE DE DESCONTOS

Descontos especiais nos planos regulamentados.  Tel. 
(13) 3828 6804 – Daniela.

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

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 10% nas mensalidades 
dos cursos de graduação, graduação 

tecnológica e pós-graduação. Tel. (13) 
3821-7147 ou 3821-2920.

Descontos de 15% no valor de 
suas mercadorias e produtos. 

Fone: (13) 3821-1497.

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 15% à vista (dinheiro), 
10% no cartão de débito e 7% no 

cartão de crédito (Visa/Mastercard e 
Elo). Fone: (13) 3822-2207.

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.

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

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

Registro/SP – Fone: (13) 3821-7091.

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.

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.

ODONTOLOGIA – DRA. SUELLEN HADDAD
Descontos de 20% no valor de seus serviços. Rua 

Tamekichi Takano, 739 – Centro – Registro/SP       
Fone: (13) 9735.8089. Rua João Tobias Filho, 219 – 

Centro – Pariquera-Açu – 13-3856-1450

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.

Empresas associadas da ACIAR ainda podem fazer sua adesão ao Clube de Descontos criado pela Associação. Aderindo ao Clube, o associado que comprar nos estabeleci-
mentos 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.

Seguro Saúde Nacional com atendimento diferenciado 
para associados. Tel. (13) 3828 6804 – Daniela.
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Mesa (ARTEME), RBBC e Bunkyo. 
Será a primeira vez na história do 
Intercolonial que uma cidade com 
menos de 100 mil habitantes sedia-
rá o maior evento de tênis de mesa 
da América Latina. 

A extraordinária dimensão do 
evento requer, além do esforço dos 
organizadores, atletas e familiares, 
o imprescindível patrocínio das 
empresas locais e o apoio dos re-

Em 2013, Registro, Iguape e Sete 
Barras irão comemorar o Centená-
rio da Colonização Japonesa. Uma 
série de eventos está sendo progra-
mada para festejar essa fase tão im-
portante da história da região.  Em 
Registro, o primeiro grande evento 
de 2013 será a 63ª edição do Cam-
peonato Intercolonial Brasileiro de 
Tênis de Mesa, que será realizado 
nos dias 18, 19 e 20 de janeiro.  A 
competição atrairá para o muni-
cípio cerca de 4 mil pessoas, entre 
atletas, equipes técnicas e familia-
res. 

Por este motivo, o comércio, a 
rede hoteleira e alimentícia deve-
rão se preparar para receber cente-
nas de visitantes que irão consumir 
no município. Cuidados com esto-
que, número de funcionários e di-
vulgação serão fundamentais para 
garantir um bom atendimento aos 
visitantes. 

A competição está sendo orga-
nizada pela comissão do Centená-
rio, juntamente com a União Cul-
tural e Esportiva Sudoeste (UCES), 
Associação Registrense de Tênis de 

Primeiro evento 
comemorativo do 
Centenário atrairá 
cerca de 4 mil 
pessoas a Registro 

Colonização Japonesa
EVENTO

presentantes das esferas de gover-
no, para garantir que os objetivos 
sejam alcançados. Interessados em 
patrocinar a revista oficial do 63º 
Campeonato Brasileiro Intercolo-
nial de Tênis de Mesa podem entrar 
em contato com a ARTEME pelos 
telefones: 9650-9226 (Fábio), 9778-
3945 (Márcio) e 9706-3728 (Henri). 

Para saber mais, acesse: http://
intercolonial2013.blogspot.com.br. 

Registro sediará 
a 63ª edição do 

Campeonato 
Intercolonial 

Brasileiro de Tênis 
de Mesa
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NOVEMBRO / 2012
OUTUBRO / 2012

NOVEMBRO / 2012
OUTUBRO / 2012

1.642
1.743

2.536
2.449

ExCLUSõES  |  Queda de 6,15% em relação a outubro  |  R$ 198.025,92

INCLUSõES  |  Aumento de 3,55% em relação a outubro  |  R$ 287.116,90
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Eventos e horários
DEZEMBRO
Dia 01 (Sábado): Comércio aberto até às 18h
Dia 03 (Segunda-feira): Padroeiro da cidade – São Francisco Xavier –Feriado Municipal (FECHADO)
De 04 à 12: Comércio aberto até às 20h
Dia 09 (Domingo): Comércio aberto até às 16h
De 10 a 24: Papai Noel na Praça dos Expedicionários das 16h às 22h.
De 13 a 16: 24ª Expovale.
De 13 à 22: Comércio aberto até às 22h
Dia 16 (Domingo): Comércio aberto até às 16h
Dia 23 (Domingo): Comércio aberto até às 17h
Dia 24 (Segunda-feira): Comércio aberto até às 16h
Dia 25 (Terça-feira): Natal (FECHADO)
Dia 26 (Quarta-feira): Entrega das urnas do Show de Prêmios Natal até às 18h, na ACIAR.
Dia 28 (Sexta-feira): Entrega da Premiação do Concurso de Decoração Natalina, às 18h30, na Praça dos 
Expedicionários.
Dia 28 (Sexta-feira): - Sorteio Show de Prêmios Natal, às 18h30, na Praça dos Expedicionários.
Dia 31 (Segunda-feira): Comércio aberto até às 16h.

JANEIRO 2013
Dia 01 (sábado): Confraternização Universal (FECHADO)
Dia 10 (Quinta-feira): Entrega da premiação Show de Prêmios de Natal às 16h na ACIAR.
Dia 28 (Segunda-feira): Início das Inscrições para o Prêmio Aciar de fotografia.
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“Boa Impressão e parceria com o Vale”
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