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Parceria com 
a Prefeitura

BOM DIA, COMERCIANTE

Durante o primeiro encontro do ano, ACIAR 
ofi cializa parceria para realização do Carnaval



ACIAR
Há 43 anos trabalhando 
pelo fortalecimento do setor 
produtivo do Vale do Ribeira.

Nosso muito obrigado a cada 
associado que faz parte dessa 
história de sucesso. 

17 DE FEVEREIRO
Aniversário da ACIAR
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PALAVRAS DO PRESIDENTE

Renato Zacarias dos Santos
PRESIDENTE DA ACIAR

Aquela história de que no Brasil o ano só 
começa de verdade depois do Carnaval é 
verdadeira?

Há quem afi rme que na maioria das vezes este 
jargão é utilizado por aqueles que gostam 
de postergar seus planos, projetos de vida, 
como: deixar de fumar, perder peso, começar 
um novo projeto, estudar ou coisas similares.  
Outros afi rmam que é lenda, repetida tantas 
vezes por algumas pessoas que realmente 
parecem acreditar que só após o dia 12 de 
fevereiro deste ano, terão liberdade para 
movimentarem suas vidas de maneira 
produtiva. 

Ainda bem que são poucas aquelas que 
pensam e acreditam nessa mentira.  Dando 
um exemplo signifi cativo, há um estudo do 
PIB da cidade de Salvador‒BA mostrando que 
a economia vinda do Carnaval representa 
apenas 3% do PIB anual, outros 97% restantes 
vêm do trabalho cotidiano executado por 
pessoas que trabalham o ano todo na 
produção de riquezas.

Não podemos confundir e devemos ter a 
consciência das difi culdades que porventura 
tenhamos em encontrar algumas pessoas 
nesta época, por estarem gozando as 
merecidas férias ou preocupadas com o 
desaquecimento sazonal.

Por isso, no meio comercial, o empresário 
que por acaso se sinta prejudicado pela 
“paradeira” geral, lembre-se de que nem todos 

estão parados e que as vendas baixas em 
determinados períodos do ano são comuns 
em qualquer tipo de mercado. O conselho 
é que comece a atuar já para não se ver em 
apuros quando o Carnaval passar. É que as 
coisas podem não acontecer agora, mas 
quanto mais tempo levar para desenvolver as 
iniciativas necessárias, mais tarde os resultados 
virão.

Por conseguinte, o país carece de uma 
população consciente e empenhada ao 
trabalho, a fi m de que tenhamos uma nação 
cada vez mais forte. Deixo uma mensagem 
postada pelo SEBRAE-SP como refl exão: “Não 
espere o Carnaval passar para começar a 
tomar as atitudes que farão a diferença no 
seu empreendimento e que poderão mudar 
sua vida. Comece hoje mesmo. Dedique 
algum tempo para planejar o que irá fazer nos 
próximos anos, deixando de ter preocupações 
com o próximo Carnaval ou qualquer outro 
feriado”.

Grande abraço do amigo,

Renato Zacarias dos Santos
Presidente da ACIAR

Prezados Associados,

Renato Zacarias dos Santos
Presidente da ACIAR
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Mauro Sakai
NOSSA HISTÓRIA, NOSSA GENTENOSSA HISTÓRIA, NOSSA GENTENOSSA HISTÓRIA, NOSSA GENTE

Há tanto para ser dito. Mas o 
dicionário parece não ter palavras 
capazes de expressar o valor de 
uma pessoa. A lágrima contida da 
esposa e o olhar do amigo vagando 

Mauro com 
a netinha 
Akemi

Pesquisador 
científi co de 
destaque, foi como 
voluntário que 
ele conquistou 
o coração da 
comunidade

em busca de signifi cados revelam 
o tamanho da saudade que Mau-
ro Sakai deixou. O sorriso tímido 
e o jeito reservado faziam dele um 
homem simples e escondiam por 
muitas vezes o profi ssional de des-
taque na área científi ca. 

Agrônomo, pesquisador com 
doutorado em Fitotecnia, Mau-
ro Sakai era funcionário do Polo 
Regional da Agência Paulista de 
Desenvolvimento Sustentável dos 
Agronegócios do Vale do Ribeira 
(APTA) desde 1976 – ano em que 
se mudou para Registro. A partir 
de 2002, passou a desempenhar 
as funções de diretor de pesquisa 
e pesquisador científi co da APTA, 
onde se dedicou principalmente 
aos temas adubação e nutrição do 
chazeiro, melhoramento em arroz 
Moti, tratos culturais em plantas 
alimentícias básicas e no manejo 
de cultura de plantas ornamentais. 
Publicou diversos trabalhos em re-
vistas científi cas e em congressos 
relacionados com suas linhas de 
pesquisa.

Mas a atuação de Mauro Sakai 
foi muito além da pesquisa científi -
ca. “O dia dele parecia ter 50 horas. 
O Mauro foi a pessoa mais dinâmi-
ca que conheci, não sei como dava 
conta de tantas atividades”, lembra 
o amigo Akira Hanawa.  Os dois 
se conheceram na Associação Re-
gistrense de Judô (Arju) quando os 
fi lhos, ainda pequenos, começaram 
a praticar o esporte. Apesar de nun-
ca ter pisado em um tatami para lu-
tar, Sakai dedicou boa parte da vida 
para incentivar o judô. Delegado da 
Federação Paulista de Judô do Vale 
do Ribeira e tesoureiro da Arju por 
14 anos, ele viajava constantemen-
te com os atletas para competições 
fora do município e coordenou a 
realização de muitos campeonatos 
regionais, inter-regionais e esta-
duais em Registro. Ainda na área 
esportiva, Mauro Sakai ocupou 
diversos cargos na diretoria do 

RBBC, inclusive a presidência. 
O trabalho voluntário se es-

tendia também ao setor social. In-
tegrou a diretoria do Lions Clube 
de Registro, da Associação Cul-
tural Nipo-Brasileira de Registro 
(Bunkyo) e a comissão organiza-
dora da Expovale – sempre muito 
atuante e dedicado.

Nascido em Pindamonhangaba 
no dia 3 de junho de 1950, Mauro 
passou no concurso da APTA dois 
anos depois de se formar em Agro-
nomia. Foi ali, na antiga Cedaval, 
que ele conheceu a esposa Neide 
Mitiko Nakamura Sakai, que traba-
lhava no setor administrativo. Por 
nove meses, o namoro se resumiu 
a trocas de cartas, já que ele teve de 
fazer estágio no Japão. O casamen-
to foi realizado em janeiro de 1978 
e logo vieram os fi lhos: Rogério, 
Rodrigo e Ronaldo.

Todos frequentaram as aulas de 
judô até entrarem para a faculdade. 
Rogério e Ronaldo hoje são agrô-
nomos e Rodrigo se realiza como 
professor de judô, especialmente 
por tornar realidade um antigo so-
nho do pai. Idealizado por Mauro 
Sakai, o projeto de inclusão social 
que passou a levar seu nome atende 
dezenas de crianças na escolinha de 
judô desde 2012. A intenção é es-
tender o projeto, realizado somen-
te no Bairro Bloco B, para outros 
bairros da cidade.

Além do ideal de utilizar o es-
porte para formar cidadãos com-
prometidos com a sociedade, 
Mauro Sakai deixou exemplo de 
humildade, dinamismo e caráter. 
Sua partida tão repentina após 
um acidente de carro na noite de 
8 de novembro de 2010 deixou em 
profunda tristeza todos que o co-
nheceram. Engenheiro agrônomo, 
delegado regional, presidente da 
ARJU ou simplesmente o tio Mau-
ro dos alunos de judô, Mauro Sakai 
realmente não cabe em palavras, 
somente no coração.
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Qualidade de vida e 
oportunidade de negócios

PERFIL

Basta meia-hora de conversa para 
perceber a paixão que move os ir-
mãos Ângelo e Luiz Augusto Vaz 
de Arruda pelo trabalho com vidro 
complexo. Quando abriram a em-
presa Vidro Sistemas em Registro, 
em julho de 2011, eles resolveram 
aliar oportunidade de negócios com 
a qualidade de vida que a região ofe-
rece. Ambos moravam em São Paulo 
e, além de escapar da violência e do 
trânsito caótico, a proximidade com 
a família – que é daqui – também fa-
lou mais alto. No entanto, a decisão 
de abrir a empresa em Registro não 
foi repentina e sem planejamento. 

O primeiro passo dos irmãos 
foi realizar uma ampla pesquisa de 
mercado. “O Luiz percorreu todas 
as vidraçarias do Vale do Ribeira 
para saber a quantidade de material 
que compravam, quanto tempo le-
vava para chegar, como era a logís-
tica”, revela Ângelo. “Com o levan-
tamento em mãos, concluímos que 
o negócio conseguiria se manter”, 
acrescenta Luiz Augusto. A Vidro 
Sistemas nasceu agregando o amplo 
conhecimento de Ângelo no ramo 
de vidros complexos à capacidade 
do irmão Luiz de gerenciar todo o 
processo de logística, distribuição, 
estoque e segurança do trabalho.

Depois de se formar em Enge-
nharia Mecânica em 1997, Ângelo 
trabalhou por 11 anos na Blindex – 
maior produtora de vidro do País e 
terceira maior do mundo – e outros 
dois anos na Guardian do Brasil Vi-
dros. Em 2009, ele abriu em São Pau-

Irmãos aliam 
conhecimento e 
cumplicidade para 
garantir o sucesso da 
Vidro Sistemas

Ângelo Mazza 
Vaz de Arruda 

e Luiz Augusto 
Vaz de Arruda: 

cumplicidade e 
busca pelos mesmos 

ideais garantem 
sucesso da parceria

lo a empresa T2G Engenharia, junto 
com um sócio. Engenheiro agrôno-
mo, Luiz Augusto decidiu trabalhar 
com o irmão em São Paulo após ter 
atuado no Vale do Ribeira – no Se-
brae e no Escritório Regional da Se-
cretaria de Planejamento (Erplan). 

Em 2011, Ângelo desfez a socie-
dade e, junto com Luiz, considerou 
que estava na hora de abrir a pró-
pria empresa em Registro. Quando 
começou, a Vidro Sistemas fazia 
apenas a distribuição de materiais 
para vidraceiros e vidraçarias da 
região. Mas logo veio o primeiro 
projeto para uma grande obra com 
vidro complexo. “Uma empresa 
que estava construindo um shop-
ping em Belém (PA) achou a Vi-
dro Sistemas pela internet e depois 
pediu referências minhas. Como 
eu já tinha muita experiência com 
grandes obras nas empresas em que 
trabalhei, acabamos sendo contra-
tados para fazer a praça de alimen-
tação do shopping”, conta Ângelo. 

Para exemplifi car o que são 
obras que utilizam vidro comple-

xo, basta citar os grandes prédios 
com fachadas inteiras de vidro, 
piscinas, paredes, terraços. “Hoje 
temos tecnologia para fazer qual-
quer obra utilizando vidro”, explica 
Ângelo. Como o próprio nome diz, 
o vidro utilizado é complexo por-
que depende de uma série de es-
tudos e adequações para suportar 
os impactos que cada obra exige. 
A Vidro Sistemas realiza e executa 
projetos em todo o Brasil. 

Agora, os irmãos Ângelo e Luiz 
Augusto se preparam para abrir 
em Registro uma indústria capaz 
de produzir vidros complexos - a 
unidade não irá fabricar vidro, mas 
adaptá-lo conforme a necessida-
de, como laminado, blindado, etc. 
“Além de ser uma distribuidora 
local de soluções para vidraceiros 
e uma fornecedora de engenha-
ria de envidraçamento complexo, 
também iremos produzir o vidro 
complexo”, explicam os irmãos. 
Conhecimento e determinação 
com certeza não faltam para alcan-
çar os objetivos. 
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todas as vezes que nos de-
paramos com algo que nos faz 
pensar: Será mesmo? é sinal de 
que algo não se encaixou bem 
diante daquilo que escutamos, 
vemos ou gerou sentimentos 
considerados desconfortáveis.

Uma relação não se estabele-
ce com base em desconfi anças. 
Desta forma as relações fi cam 
muito estremecidas, instáveis e 
com reações desconexas diante 
de uma realidade. Desconfi an-
ça é algo bem mais sério do que 
possamos imaginar.

Uma vez quebrada a con-
fi ança com relação a alguém, 
em um processo de execução de 
tarefas ou mesmo no resultado 
de um produto, haverá a partir 
daí uma grande difi culdade de 
restabelecer a mesma. Isso apa-
rece em nosso cotidiano quando 
trocamos de produto, trocamos 
de um processo para outro para 
atingirmos objetivos, porém o 
pior é quando nos deparamos 
com a quebra de confi ança em 

SUA EMPRESA

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

Desconfi ança não 
leva a lugar algum

Quanto maior a 
confi abilidade 
maior a chance 
de sucesso

alguém.
Restabelecer o sentido de 

confi ança, ou seja, restabelecer 
“o ato de deixar de analisar se 
um fato é ou não verdadeiro, 
entregando essa análise à fonte 
de onde provém a informação e 
simplesmente considerando-a, 
se refere a dar crédito, conside-
rar que uma expectativa sobre 
algo ou alguém será concretiza-
da no futuro. Aceitar a própria 
decisão de outra pessoa. Confi ar 
em outro é muitas vezes consi-
derado ato de amizade ou amor 
entre os humanos, que costu-
mam dar provas dessa confi an-
ça” (Wikipédia), não é algo fácil.

Encontramos dentro das 
empresas relações onde o prin-
cípio é desconfi ar sempre, e é 
justamente onde encontramos o 
desgaste de um retrabalho, falta 
de coerência entre objetivos e 
processos, grupos e não equipes. 
Todas estas demonstrações de 
desconfi ança criam uma vulne-
rabilidade de negócios.

Você realmente confi a em 
seus Colaboradores? Do con-
trário, pense bem em trabalhar 
a estabilidade e elevar o nível de 
confi abilidade, pois não o fazen-
do terá um empreendimento a 
beira de um abismo, por gastos 

desnecessários, inadimplências, 
baixa administração de tempo 
por parte dos Colaboradores, 
entre outros fatores.

Confi ar é simplifi car as rela-
ções humanas, e já aprendemos 
muito sobre o quanto é impossí-
vel caminhar, superar e alcançar 
o sucesso sozinho. Um trabalho 
se faz em equipe. Parou para 
pensar que em uma competição, 
onde formamos uma equipe, 
podemos observar o alto grau 
de confi abilidade dos membros 
que ali estão? Quanto maior a 
confi abilidade maior a chance 
de sucesso.

O que fazemos então com a 
tal confi ança em excesso? Con-
fi ança é algo que se tem ou não. 
Sem excesso, sem mais ou me-
nos e nem menos. Confi ança 
se adquire através de ações que 
fi rmam a conduta, o caráter de 
uma pessoa.

Analise e afi rme sempre que 
puder: Eu posso confi ar. Esta 
simples frase nos faz sentir em 
cumplicidade, com objetivos co-
muns com alguém, algo ou com 
um sentimento.

Reavalie suas próprias con-
dutas e perceba o quanto será 
importante também poder escu-
tar: Eu confi o em você.
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SAÚDESAÚDE

Glaucoma: diagnóstico 
precoce favorece tratamento

considerado uma das princi-
pais causas de cegueira no mundo, 
o glaucoma é uma doença ocular 
causada principalmente pela ele-
vação da pressão intraocular que 
provoca lesões no nervo ótico. 
Como consequência, há compro-
metimento da visão. Mas, quanto 
mais precoce for o diagnóstico, 
maiores as chances de se evitar 
a perda total da visão. Por outro 
lado, um tratamento inadequado, 
assim como a falta dele, também 
pode levar à cegueira.

Há vários tipos de glaucoma. 
O glaucoma crônico simples ou 
glaucoma de ângulo aberto, que 
representa cerca de 80% dos casos, 
incide nas pessoas com mais de 
40 anos e pode ser assintomático. 
Ele é causado por uma alteração 
anatômica na região do ângulo 
da câmara anterior, que impede a 
saída do humor aquoso e aumenta 
a pressão intraocular. A principal 
característica do glaucoma de ân-

Quem faz parte do 
grupo de risco deve 
realizar exames 
oftalmológicos 
periodicamente

gulo fechado é o aumento súbito 
de pressão intraocular. O glauco-
ma congênito (forma mais rara) 
acomete os recém-nascidos e o 
glaucoma secundário é decorrente 
de enfermidades como diabetes, 
uveítes, cataratas, etc.

No início, o glaucoma é uma 
doença assintomática. A perda vi-
sual só ocorre em fases mais avan-
çadas e compromete primeiro a 
visão periférica. Depois, o campo 
visual vai estreitando progressi-
vamente até transformar-se em 
visão tubular. Sem tratamento, a 
doença evolui para a cegueira. De 
modo geral, o glaucoma aparece 
com mais frequência a partir dos 
40 anos, mas pode ocorrer em 
qualquer faixa de idade, depen-
dendo da causa que provocou a 
pressão intra-ocular mais eleva-
da.

Inicialmente, o tratamento é 
clínico e à base de colírios. Medi-
camentos por via oral geralmente 
são usados apenas em casos emer-
genciais. Alguns tipos de glauco-
ma estão associados a distúrbios 
que requerem tratamento espe-
cífi co. Cessada a causa, a pressão 
intra-ocular regride e o proble-
ma visual desaparece. Portanto, a 
medicação oft almológica é usada 
por prazo curto enquanto se tra-

ta a outra doença que provocou o 
glaucoma, como o diabetes.

O glaucoma crônico – tipo 
mais comum da doença – exige o 
uso constante de colírios pela vida 
inteira, já que não tem cura. Como 
pode ser controlado por meio de 
medicação, cirurgia ou raio laser, 
o paciente precisa seguir o trata-
mento sem interrupção. 

GrUPoS De riSco
Como se trata de uma doen-

ça de caráter hereditário, quem 
tem familiar com glaucoma deve 
realizar os exames preventivos.  
Também fazem parte do grupo de 
risco e devem fazer exame oft al-
mológico com regularidade:

- Indivíduos com mais de 40 
anos de idade: o risco de ser por-
tador de glaucoma aumenta com a 
idade;

- Negros: tendem a desenvol-
ver o glaucoma numa idade in-
ferior à média e a probabilidade 
de serem afetados é quatro vezes 
maior em relação aos brancos;

- Altos míopes: indivíduos mí-
opes que usam lentes acima de seis 
graus também estão sujeitos a um 
risco maior;

- Diabéticos; 
- Pacientes que tiveram trauma 

ocular ou doenças intraoculares.
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A Defensoria e o Ministério 
Público Estadual

JURÍDICOJURÍDICO

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

existe uma grande difi culdade do 
leigo em entender algumas entida-
des que contribuem com a ideia de 
Justiça no nosso País. O sistema é 
complexo e realmente a quantidade 
de informação faz com que o cida-
dão fi que perdido sem saber a quem 
recorrer.

Em razão disso, é importante 
explicar um pouco do que a Defen-
soria e a Promotoria de Justiça na es-
fera estadual fazem e quando delas 
se pode socorrer. Primeiramente, as 
duas instituições apesar de atuarem 
perante o Poder Judiciário, não es-
tão vinculadas a nenhum poder. São 
independentes, autônomos e se au-
to-administram apesar de Estatais.

O Ministério Público (MP) é um 
órgão de Estado que atua na defesa 
da ordem jurídica e fi scaliza o cum-
primento da lei no Brasil. Na Cons-
tituição de 1988, o MP está incluí-

Com a informação 
correta, o cidadão 
poderá recorrer 
ao órgão a quem 
incumbe na solução 
de seus confl itos de 
ordem legal

do nas funções essenciais à Justiça. 
Considerado o fi scal das leis, o ór-
gão atua como defensor do povo. É 
papel do MP defender o patrimônio 
nacional, o patrimônio público e so-
cial. O que inclui o patrimônio cul-
tural, o meio ambiente, os direitos e 
interesses da coletividade, especial-
mente das comunidades indígenas, 
a família, a criança, o adolescente e 
o idoso, sempre daqueles que não 
estão aptos à defesa por si só.

O MP atua também na defesa 
dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis e no controle externo 
da atividade policial. Desta forma, 
o órgão trata da investigação de cri-
mes, da requisição de instauração 
de inquéritos policiais, da promoção 
pela responsabilização dos culpados, 
do combate à tortura e aos meios ilí-
citos de provas, entre outras.

Já o trabalho da Defensoria Pú-
blica Estadual está principalmente 
na representação em juízo dos ne-
cessitados, na tutela de seus inte-
resses individuais ou coletivos, no 
âmbito civil ou criminal, perante os 
órgãos jurisdicionais do Estado e em 
todas as instâncias, inclusive os Tri-
bunais Superiores.

À Defensoria Pública compete 
prestar informações jurídicas aos 
necessitados por intermédio de 
atendimentos individuais ou em 

atividades de treinamento coleti-
vo. A instituição também tem fun-
ções políticas, como: a formulação 
e o acompanhamento de propostas 
legislativas, a integração de seus 
membros em conselhos estatais, 
cujas fi nalidades lhe sejam afetas, 
e a contribuição no planejamento, 
elaboração e proposição de políticas 
públicas que visem erradicar a po-
breza e a marginalização e a reduzir 
as desigualdades sociais.

A Defensoria Pública prima pela 
prevenção dos confl itos mediante 
atividades pedagógicas voltadas à 
transferência de conhecimento ju-
rídico elementar à população geral, 
e pela solução extrajudicial dos con-
fl itos.

O Ministério Público não de-
fende em juízo prejuízos materiais 
ou interesses patrimoniais de um 
único indivíduo. Já a Defensoria 
pode fazê-lo no caso de alguém sem 
recursos sufi cientes para demandar 
no Judiciário.

A Promotoria de Justiça é com-
petente, no entanto, para atuar em 
problemas coletivos, receber denún-
cias com relação a verba pública e 
cuidar dos problemas de habitação.

Com a informação correta o cida-
dão poderá mais claramente recorrer 
ao órgão a quem incumbe na solução 
de seus confl itos de ordem legal.
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RURAL

Curso de Turismo Rural

o Sindicato rural do Vale do Ri-
beira abriu inscrições para o Curso 
de Turismo Rural que será realizado 
a partir de março. No dia 15 de feve-
reiro, acontece o evento de apresen-
tação do curso, visando a sensibiliza-
ção de produtores rurais e familiares. 
O encontro será no Sindicato Rural 
de Registro, a partir das 8 horas.

O objetivo do curso é ampliar 
o olhar sobre a propriedade rural, 
fornecendo ferramentas para iden-
tifi car e implantar negócios de tu-
rismo, de acordo com os recursos 
encontrados no meio, com segu-
rança, respeitando-se as questões 
ambientais, aliado às habilidades e 
vocações do produtor rural e sua 
família. O programa prevê a reali-
zação de um módulo do curso por 
mês, totalizando 10 meses de dura-

Inscrições estão 
abertas para 
interessados em 
explorar o setor

FO
TO

:  w
w

w
.p

or
ta

ld
oa

gr
on

eg
oc

io
.c

om
.b

r

ção e 248 horas-aula, incluindo a 
carga horária da sensibilização. 

Entre os temas abordados estão 
legislação e turismo rural, roteiro 
de inventário turístico, identidade e 
cultura, gestão de empreendimen-
tos, atrativos turísticos no meio ru-
ral, pontos de venda de produtos, 
meios de hospedagem e de alimen-
tação, atendimento aos clientes e 
resgate gastronômico. 

A promoção é do Sindicato Rural 
de Registro/FAESP/SENAR em par-
ceria com a Prefeitura de Registro. 
Maiores informações sobre o curso, 
inscrições e reunião de apresentação 
do programa podem ser obtidas pelo 
telefone (13) 3821-1347. 

conceitoS
Segundo o Ministério do Turis-

mo, o turismo rural é o conjunto 
das atividades turísticas desenvol-
vidas no meio rural, comprometi-
das com a produção agropecuária, 
agregando valor a produtos e ser-
viços, resgatando e promovendo 
o patrimônio cultural e natural da 

comunidade.  Além das proprie-
dades, os atrativos e produtos exis-
tentes no campo podem ser uma 
opção para os turistas e uma opor-
tunidade para quem nele vive: 

-bebidas e alimentos in natura 
– cereais, peixes, frutas, legumes, 
verduras orgânicas - ou processa-
dos – vinho, doce, mel, aguardente, 
pão, embutidos;

- artesanato e outros produtos 
associados ao turismo;  

- criação de animais;
- atividades equestres e de pesca;
- atividades de ecoturismo, es-

portes de aventura, caminhadas;
- atividades pedagógicas no 

ambiente rural;
- manifestações folclóricas, mú-

sica, dança, tradições religiosas;
- gastronomia, saberes e fazeres 

locais; 
- atividades recreativas no meio 

rural;
- visitação a fazendas, casas de 

cultura e ao patrimônio.
Mais informações: www.turis-

mo.gov.br
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com o auditório lotado e a pre-
sença de dois convidados espe-
ciais, o “Bom dia, Comerciante” 
abriu com sucesso o calendário 
deste ano. Mais de 80 pessoas par-
ticiparam do encontro junto com 
o prefeito Gilson Wagner Fantin e 
a presidente da Câmara, Dra. Inês 
Kawamoto.  Realizado na manhã 
de 30 de janeiro, o evento foi mar-
cado pela assinatura do termo de 
cooperação técnica entre ACIAR e 
Prefeitura, por meio do qual a As-
sociação irá apoiar a realização do 
Carnaval 2013.

A ACIAR fi cou responsável 
pela venda dos espaços da praça de 
alimentação e das cotas de patrocí-
nio do evento. Pelo termo de coo-

CAPA

Prefeito e presidente da Câmara participam do 
primeiro  “Bom dia, Comerciante” do ano

ACIAR assinou 
termo de 
cooperação técnica 
com a Prefeitura 
para realização do 
Carnaval 2013

peração, aprovado pela Câmara, a 
ACIAR receberá o repasse de R$ 
70 mil que serão destinados à re-
alização do evento. Desse montan-
te, R$ 10 mil foram destinados aos 
blocos carnavalescos do município 
como ajuda de custo para aquisi-
ção de fantasias. “O Carnaval terá 
uma programação voltada para a 
família registrense, com muita or-
ganização e segurança. Temos cer-
teza que o comércio também será 

benefi ciado com o evento”, disse o 
presidente da ACIAR, Renato Za-
carias dos Santos. 

O prefeito Gilson Fantin agra-
deceu o apoio da Associação, des-
tacando a importância do setor 
produtivo para o desenvolvimento 
do município. “Essa parceria com 
a ACIAR para a realização do Car-
naval é só a primeira delas. Vamos 
trabalhar em conjunto buscando 
a qualifi cação do atendimento, 
incentivando os trabalhadores. 
Queremos mostrar para o nosso 
comerciante que apoiar os eventos 
do município traz vantagens, que 
o turismo gera renda”, afi rmou o 
prefeito, salientando que a Prefei-
tura quer fortalecer também a Ex-
povale. 

Inês Kawamoto lembrou que 
a Câmara realizou sessão extra-
ordinária para votar o projeto au-
torizando o termo de cooperação 
entre ACIAR e Prefeitura. “Pelo 
comportamento dos vereadores 
nessa primeira sessão, já pudemos 
ter uma boa noção da postura que 
irão ter durante o mandato”, disse 
a presidente da Câmara, reforçan-

Prefeito Gilson Fantin recebe homenagem da ACIAR

Mais de 80 
pessoas 
prestigiaram o 
encontro no dia 
30 de janeiro
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Prefeito e presidente da Câmara participam do 
primeiro  “Bom dia, Comerciante” do ano

do que hoje o legislativo registren-
se está mais maduro.  “A Câmara 
também quer ser parceira do mu-
nicípio, ouvindo sugestões, ideias 
e projetos para melhorar Registro”, 
afirmou Dra. Inês Kawamoto. 

Além de desejar boas-vindas 
e prestar homenagem aos convi-
dados especiais, o presidente da 
ACIAR falou da importância do 
trabalho do Executivo e do Legis-
lativo no município. “O sucesso da 
administração municipal e a boa 
conduta do Legislativo certamente 
irão se refletir no desenvolvimento 
de Registro. Desejamos, portanto, 
que o nosso prefeito e nossos ve-
readores tenham audácia e muita 
sabedoria ao tomar as decisões, 
pois delas depende o futuro do 
município. Desejamos que o rela-
cionamento entre os poderes Exe-
cutivo e Legislativo seja saudável e 
pautado no interesse público. Afi-
nal, todos foram eleitos democra-
ticamente pela população e as ne-
cessidades do município devem se 
sobrepor às diferenças partidárias”, 
disse Renato, em seu discurso. 

“Sabemos que, em muitos mo-

mentos, o Poder Público precisa 
do apoio da sociedade civil orga-
nizada, não só contribuindo com 
sugestões e reivindicações, mas 
fazendo também sua parte para 
auxiliar a execução de políticas pú-
blicas, projetos e eventos voltados 
para a população. Ficamos muito 
satisfeitos pois, logo neste início 
de mandato, o prefeito já demons-
trou sua vontade de ter a ACIAR 
como parceira da Prefeitura”, afir-
mou o presidente, destacando que 
o primeiro passo desta parceria foi 
oficializado com a assinatura do 
termo de cooperação técnica para 
realização do Carnaval. 

Realizado desde 2010, o pro-
jeto “Novos Rumos – Bom dia, 
Comerciante” tem como objeti-
vo integrar os associados, ouvir 
sugestões e transmitir os infor-
mativos da Associação. Também 
prestigiaram o café da manhã na 
ACIAR o vice-prefeito Nilton Hi-
rota, a primeira-dama e presidente 
do Fundo Social de Solidariedade, 
Maria Amélia Fantin, o diretor da 
Câmara, Zózimo Genovez, e dire-
tores da ACIAR. 

Próximo encontro
O próximo “Bom dia, Comer-

ciante” será na manhã de 27 de 
fevereiro (quarta-feira) e voltará 
a ter sua dinâmica normal, com 
apresentações no quadro “Conte 
sua História” e do patrocinador do 
café, que será a Rede Graal. Inte-
ressados em revelar como inicia-
ram suas empresas devem entrar 
em contato com a ACIAR para 
fazer a inscrição. As apresentações 
seguirão a ordem de inscrição. 

Presidente da 
ACIAR, Renato 

Zacarias, presidente 
da Câmara, Dra. 

Inês Kawamoto, e o 
vice-presidente da 

ACIAR, Hélio Borges 

Com a diretoria da ACIAR: Hélio Borges, João Del Bianco Neto, Dra. Inês, Maria Amélia Fantin, Gilson Fantin,
Renato Zacarias, Josimara Cadillac, Sueli Tiiomi e Rogério Ramponi 
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o aquecimento da economia e o 
consequente aumento do consumo 
acabam elevando também o núme-
ro de inadimplentes.  Para ajudar o 
comerciante a recuperar o dinhei-
ro considerado perdido, a ACIAR 
disponibiliza uma importante fer-
ramenta no combate à inadimplên-
cia: o SCPC - Negativação.  O servi-

Empresários 
recuperaram mais 
de 50% das dívidas 
desde que passaram 
a utilizar o serviço

Negativação ajuda 
comerciantes a 
combater inadimplência 
e recuperar dívidas

SCPC

ço possibilita a inclusão do cliente 
inadimplente no maior banco de 
informações comerciais da Amé-
rica Latina, que serve como base 
para o Serviço Central de Proteção 
ao Crédito (SCPC). 

Considerada uma arma do 
empreendedor contra a inadim-
plência, a negativação é gratuita. 
Nenhum consumidor quer ver seu 
nome com restrição, especialmente 
por conta da impossibilidade que 
terá para conseguir crédito. Infe-
lizmente, muitos empresários não 
enxergam na negativação uma fer-
ramenta efi caz para recuperar um 
investimento.

Quando um empresário faz o 
registro de débito de um cliente no 
SCPC, ele alimenta esse banco de 
dados, que poderá ser consultado 
por milhares de empreendedores 
fi liados a associações comerciais no 
País. Com o SCPC, os comercian-
tes podem se precaver na hora de 
vender seu produto ou serviço para 
determinados clientes e, assim, es-
caparem da inadimplência. Por sua 
vez, ao ser negativado, o consumi-
dor terá todo o respaldo da ACIAR 
para conseguir tirar seu nome do 
SCPC e recuperar o crédito. 

Empresas que utilizam sempre 
o SCPC têm maiores chances de 
evitar a inadimplência – ao consul-
tarem o crédito dos clientes na hora 
da venda – e também de recuperar 
as dívidas quando negativam os 
maus pagadores. A Regicred, por 
exemplo, já recuperou 55,11% dos 
débitos incluídos no SCPC desde 

que se associou à ACIAR. A geren-
te da empresa, Sabrina Lopes de 
Almeida Oyama, destaca que a ne-
gativação é a principal ferramenta 
que a Regicred possui para cobrar 
os inadimplentes. “O SCPC é a par-
ceria que temos de forma legal de 
informar ao cliente que ele se en-
contra inadimplente junto a nossa 
empresa. Esta parceria é de extre-
ma importância pois, uma vez que 
o cliente procura novas linhas de 
crédito e constata que o seu nome 
está incluso no SCPC, procura a 
nossa empresa, onde temos a opor-
tunidade de propor acordo para a 
reabilitação do crédito”. 

As lojas “O Feirão do Sapato” 
também utilizam com frequência 
os serviços da ACIAR. “Consulta-
mos o SCPC a cada venda realizada 
a prazo. Temos um setor de cobran-
ças que avisa o cliente inadimplente 
por carta e por telefone e oferece-
mos um prazo para o pagamento. 
Mas nem sempre essas formas de 
negociação são sufi cientes e a nega-
tivação no SCPC se mostra uma al-
ternativa muito importante”, revela 
o supervisor comercial do Feirão 
do Sapato, Fábio Daud. Por meio 
da negativação, a empresa já conse-
guiu recuperar 52, 61% dos débitos 
incluídos no SCPC. 

“Realizamos campanhas de re-
cuperação de crédito com redução 
de juros para negociar as dívidas e 
o cliente acaba vindo. Mas na gran-
de maioria dos casos, ele só vem 
quitar sua dívida quando precisa 
fazer nova compra a prazo e não 

Sabrina, gerente 
da Regicred: “A 
negativação é a 
melhor forma 
que temos 
de cobrar os 
inadimplentes”. 
A empresa já 
recuperou 
mais de 55% 
dos débitos 
incluídos no 
SCPC

14 fevereiro 2013
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O Feirão do Sapato: 
mais de 52% dos 

débitos incluídos 
no SCPC foram 

recuperados

consegue porque está com o nome 
negativado”, explica Fábio. Ele res-
salta que o SCPC é importante para 
todos os segmentos. “Pagamos im-
postos altíssimos, temos quase 100 
funcionários e, para manter a saúde 
financeira da empresa e da econo-
mia como um todo, precisamos to-
mar esses cuidados no pré-venda, 
com a consulta de crédito, e no 
pós-venda, com a negativação dos 
inadimplentes. Trata-se de uma 

forma de proteger o comércio”, ob-
serva o supervisor  da Loja O Fei-
rão do Sapato. 

Os últimos números divulgados 
pela Boa Vista Serviço – empresa 
que administra o SCPC – apontam 
para a queda da inadimplência e dos 
cheques devolvidos. A redução ocor-
reu pelo bom momento da economia 
brasileira, pelo número de carteiras 
assinadas e, sobretudo, porque o con-
sumidor está mais atento na hora de 

saldar suas dívidas com medo de ter 
o seu nome negativado. 

Quem tiver dúvidas sobre os 
procedimentos e sobre o que pode 
ser incluído no banco de dados do 
SCPC, como dívidas referentes a 
contratos, títulos de crédito, dupli-
catas, notas promissórias e cheques 
(alíneas 12, 13 e 14) desde que exista 
um documento que comprove a dí-
vida, pode entrar em contato com a 
ACIAR pelo telefone 3828-6800. 
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Faltavam poucos minutos para as 
10 horas de terça-feira, 8 de janeiro, 
quando o bimotor King Air aterris-
sou no Aeroporto Estadual de Re-
gistro trazendo o governador do Es-
tado, Geraldo Alckmin, o secretário 
estadual de Logística e Transportes, 

Governador 
Geraldo Alckmin 
reinaugurou 
aeródromo em 
Registro

AEROPORTO

Saulo de Castro, e o deputado esta-
dual Samuel Moreira. O pouso do 
avião executivo, após uma viagem 
de 20 minutos da capital, marcou 
de forma signifi cativa o reinício das 
operações do aeroporto, interditado 
havia 30 anos. Assim que chegou, o 
governador foi recebido pelo prefeito 
de Registro, Gilson Fantin, e demais 
prefeitos e autoridades da região. 
Cerca de 300 pessoas acompanha-
ram a solenidade, entre elas, o pre-
sidente da ACIAR, Renato Zacarias 
dos Santos, o vice-presidente Hélio 
Borges Ribeiro e o segundo vice-pre-
sidente, João Del Bianco Neto.

Pontual como de costume, Ge-
raldo Alckmin lembrou que o aeró-
dromo de Registro foi inaugurado 
em 1960 pelo então presidente Jus-
celino Kubitschek e acabou inter-
ditado para aviação geral em 1983. 
Desde então, era usado apenas pela 
aviação agrícola da região. A inter-
rupção das operações ocorreu em 
função da necessidade de adequa-
ções na infraestrutura do aeropor-
to, já que o entorno é composto por 
área de preservação ambiental, o 
que gerou obstáculos às operações.  
“A pista com 1.500 metros é maior 
que a do Santos Dumont, no Rio 
de Janeiro, que tem 1.400 metros. 
O aeroporto poderá atender tam-
bém a emergências médicas, assim 
como as demandas de negócios, e 
servirá de apoio aos voos de liga-
ção no eixo São Paulo-Curitiba”, 
afi rmou o governador.

Para os empresários da região, 
o aeroporto oferece uma alternati-
va rápida de transporte. Rodolfo B. 
R. Alves e Denis Rafael R. da Silva, 
da Rede Graal, utilizaram o aero-
porto já no dia 15/01. O avião exe-
cutivo saiu de Bauru e seguiu via-
gem para Florianópolis para levar 
os passageiros a uma reunião de 
negócios. Rodolfo comentou que a 
nova alternativa de meio de trans-
porte facilita o cumprimento de 
agendas que antes eram inviáveis 
apenas com o transporte terrestre.

Renato Zacarias 
e Hélio Borges, 
presidente e 
vice-presidente 
da ACIAR, com 
o governador 
Geraldo Alckmin

Nova alternativa 
de transporte
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com sucesso totalmente conso-
lidado, a campanha Show de Prê-
mios deste ano tem uma novida-
de: os comerciantes que aderirem 
à promoção também concorrerão 
a uma moto no sorteio de Natal. 
Além de atrair clientes com uma 
grande variedade de prêmios, o 
empresário também poderá sair 
com uma moto novinha. O perío-
do de adesão encerra no dia 1º de 
março. 

Apesar de a primeira eta-
pa da campanha ser apenas em 
maio – para o Dia das Mães -, a 
ACIAR precisa defi nir todos os 
participantes pelo menos 45 dias 
antes de iniciar a distribuição dos 
cupons. O prazo é necessário para 
obter a autorização da Caixa Eco-
nômica Federal. Então, não deixe 
para a última hora. Garanta já sua 
participação no Show de Prêmios 

Além da variedade 
de prêmios aos 
consumidores, 
agora o comerciante 
também concorrerá 
a uma moto no 
Natal

Adesão ao Show de Prêmios 
encerra dia 1º de março

deste ano. 
Depois do sucesso absoluto 

no ano passado, a ACIAR deci-
diu sortear novamente um carro 
0 Km no Natal. Além do veículo, 
os consumidores que comprarem 
nas lojas participantes concorre-
rão a inúmeros outros prêmios. 
Além de atrair e fi delizar clientes, 
as campanhas promovidas pela 
ACIAR são ótimas oportunidades 
de marketing para as empresas. 

Na campanha do ano passa-
do, o comerciante Renato Oliveira 
teve motivo de sobra para come-
morar. O carro 0 Km saiu para 
uma cliente de sua loja Joá Calça-
dos. A professora Gláucia Pavari-
ni, que levou o Fiat Uno Vivace, 
quase não acreditou que foi sor-
teada. Feliz pelo prêmio, ela reve-

lou que valoriza o comércio local 
porque acredita que, desta forma, 
contribui com o desenvolvimento 
do município. “As campanhas e 
promoções incentivam os consu-
midores e atraem clientes para as 
lojas”, disse a professora.

Para o comerciante Renato 
Oliveira, “ter uma cliente pre-
miada é muito importante para o 
marketing do comércio”. 

Portanto, não fi que de fora! 
Ligue para a ACIAR e garanta sua 
participação no Show de Prêmios 
deste ano: 3828-6800
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na manhã de quinta-feira, 10 de 
janeiro, diretores da Associação 
Comercial de Registro (ACIAR) re-
alizaram a primeira reunião com o 
prefeito Gilson Fantin, quando dis-
cutiram parcerias importantes que 
podem se consolidar futuramente. 
Fantin deixou claro que pretende 
aproximar a ACIAR das ações da 
Prefeitura, especialmente na rea-
lização de eventos que tendem a 
movimentar o comércio da cidade, 
como o Carnaval e a Expovale.

Também receptivos à parceria, 
os diretores da Associação Comer-
cial demonstraram que o trabalho 
conjunto com a Prefeitura é de 
extrema importância para a reali-
zação de projetos e atividades que 
envolvam o comércio e contribuam 
para o desenvolvimento econômi-
co e social do município. “A ACIAR 
é uma associação forte e engajada, 
que pode contribuir muito na rea-
lização de eventos, nos trazendo as 
demandas e nos ajudando a difun-
dir informações entre os empresá-
rios”, reforçou o prefeito. 

Presentes à reunião, o secre-
tário de Cultura, Lazer e Turismo, 
Cristiano Oliveira, e Carlinhos Jú-
nior, que também integra a Secre-
taria, apresentaram a programação 

do Carnaval 2013, destacando o 
objetivo de resgatar o evento vol-
tado para a família registrense. 
Cristiano citou ainda o Festival de 
Verão, que irá contar com diversos 
atrativos culturais e artísticos no fi -
nal do mês. “Queremos movimen-
tar a cidade e envolver o comércio, 
que também pode desfrutar dos 
eventos”, afi rmou o secretário de 
Cultura. 

Entre outros assuntos, os dire-
tores da ACIAR e o prefeito Gilson 
Fantin conversaram ainda sobre a 
possibilidade de realizar cursos e 
palestras de interesse dos comer-
ciantes.  “Saímos muito satisfeitos, 
pois vimos que há uma abertura 
muito boa ao diálogo e ao traba-
lho conjunto. Essa parceria entre a 
Associação e o Poder Público é de 
fundamental importância para o 
desenvolvimento de ações em prol 
do comerciante”, avaliou o presi-
dente da ACIAR, Renato Zacarias 
dos Santos. 

Além dele, também partici-
param da audiência com o prefei-
to o primeiro vice-presidente da 
ACIAR, Hélio Borges Ribeiro, o 
segundo vice-presidente, João Del 
Bianco Neto, os tesoureiros Mar-
celo Rodrigues e Carlos Hashigu-
chi e a gerente administrativa da 
ACIAR, Valda Arruda. Na oportu-
nidade, eles também protocolaram 
ofício solicitando que o prefeito 
faça gestões junto ao governo do 
Estado para que o Aeroporto Esta-
dual de Registro receba o nome do 
Brigadeiro do Ar Alberto Bertelli. 
Segundo Gilson Fantin, já tramita 
na Assembleia Legislativa um pro-
jeto de autoria do deputado estadu-
al Samuel Moreira para denominar 
o Aeroporto como Alberto Ber-
telli. “De qualquer forma, vamos 
reforçar o pedido com o ofício da 
ACIAR”, afi rmou o prefeito. 

Também receptivos à parceria, do Carnaval 2013, destacando o 

Diretoria da ACIAR se reúne 
com o prefeito Gilson Fantin

Relação estreita com 
a Prefeitura facilita o 
diálogo em prol dos 
comerciantes

PARCERIA

Reunião foi 
realizada no 
gabinete do 
prefeito
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CENTRO DA CIDADE

Fiscalização no trânsito

A Secretaria Municipal de Trân-
sito e Mobilidade Urbana e Fisca-
lização de Posturas da Prefeitura 
de Registro está intensifi cando os 
trabalhos de fi scalização para me-
lhorar a fl uidez no trânsito, espe-
cialmente no centro da cidade. A 
fi scalização é realizada com ênfase 
nos horários de carga e descarga 
de mercadorias, veículos em fi la 
dupla e veículos em faixa amarela 
e/ou guia rebaixada, além de ma-
teriais sobre as calçadas, comércio 
de mercadorias nas calçadas e uso 
e ocupação do passeio público.

O secretário municipal de 
Trânsito e Mobilidade Urbana, 
Marcos Koyama, explica que além 
dos veículos, também serão notifi -
cados os estabelecimentos comer-
ciais que estiverem em desacordo 

Secretaria 
intensifi ca 
fi scalização para 
melhorar fl uidez 
e garantir maior 
organização nas 
vias públicas

com a legislação. “Nosso objetivo 
é garantir maior organização do 
trânsito e dos espaços públicos 
no centro de Registro. A legis-
lação não é nova, vamos apenas 
fi scalizar para que ela seja de fato 
cumprida”, ressalta Marcos. Antes 

Alvos da fi scalização
cArGA/DeScArGA De mercADoriAS 
(Decreto 1.606 De mAio De 2012)
- Veículos acima de 4.000kg devem realizar 
a carga/descarga de mercadorias nos locais 
de Zona Azul somente de segunda-feira à 
sexta-feira no horário das 19h às 8h30 e aos 
sábados após as 13h30.
- Os veículos com capacidade de até 4.000kg 
podem efetuar a atividade de carga e 
descarga de segunda à sexta-feira, das 8h30 
às 18h30, e aos sábados das 8h30 às 13h30, 
com uso obrigatório do tíquete de carga 
e descarga comercializado pela empresa 
responsável pela Zona Azul.

cóDiGo BrASiLeiro De trÂnSito
- Utilizar a via para depósito de 
mercadorias, materiais ou equipamentos, 
sem autorização do órgão ou entidade de 
trânsito com circunscrição sobre a via.
- Estacionar o veículo onde houver guia 
de calçada (meio-fi o) rebaixada destinada 
à entrada ou saída de veículos e ao lado 
de outro veículo em fi la dupla ou parar 
o veículo em local e horário proibidos 
especifi camente pela sinalização (placa de 
Proibido Parar). 

cóDiGo De PoStUrAS Do 
mUnicÍPio (Lei 069/93)
- Deixar quaisquer objetos no passeio 
público e via pública, tais como: placas de 
publicidade, mesas, cadeiras e quaisquer 
outros objetos que embaracem ou 
impeçam o livre trânsito de pedestres ou 
veículos, 
- Os estabelecimentos comerciais poderão 
ocupar, com mesas e cadeiras, parte 
do passeio correspondente à testada 
do edifício, desde que fi que livre para o 
trânsito uma faixa do passeio de largura 
mínima de dois metros.

de notifi car os infratores, no en-
tanto, a Prefeitura está realizando 
trabalho de orientação junto ao 
comércio. A ACIAR participou de 
reunião com representantes da Se-
cretaria e concordou em apoiar na 
divulgação das novas medidas.  
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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.

Descontos de 15% no valor das 

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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FIQUE  POR DENTRO

Previsto sempre para o mês de 
agosto, o reajuste anual das 
mensalidades da ACIAR não foi 
efetuado no ano passado. O 
índice de aumento de 14,13%, 
baseado no reajuste do salário 

Horários do comércio
A ACIAR esclarece que não 
é responsável por defi nir os 
horários de funcionamento do 
comércio.  No fi nal do ano, os 
horários são estabelecidos por 

meio de acordo fi rmado com 
o Sindicato dos Comerciários, 
única entidade que pode 
fi scalizar o cumprimento dos 
benefícios aos funcionários, 

como hora-extra. Como 
associação, a ACIAR não tem 
poder para determinar horários 
e formas de funcionamento aos 
comerciantes.

Reunião em São Paulo

Diretores da ACIAR representaram 
a entidade em reunião da 
Federação das Associações 
Comerciais de São Paulo (FACESP)e 
da Boa Vista Serviços realizada em 
São Paulo no dia 9 de janeiro. Na 
pauta, foram discutidos assuntos 

importantes para a Associação, 
como Serviço de Proteção ao 
Crédito (SCPC), Certifi cação 
Digital, entre outros. Além do 
presidente da ACIAR, Renato 
Zacarias dos Santos, do segundo 
vice-presidente João Del Bianco 

Neto, da gerente Valda Arruda e 
da coordenadora do SCPC, Mara 
Valdoski, também participaram 
da reunião representantes das 
Associações Comerciais de 
Miracatu, Jacupiranga, Juquiá, 
Cajati e Iguape. 

mínimo não foi aplicado para 
não prejudicar os associados. No 
entanto, para manter o equilíbrio 
fi nanceiro, a Associação 
Comercial aplicará o reajuste de 
7,80% no mês de fevereiro, que 

será cobrado a partir do boleto 
de março. O índice bem menor 
é baseado no IGP-M (Índice 
Geral de Preços de Mercado) e 
foi utilizado para evitar onerar o 
associado. 

Reajuste das mensalidades
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JANEIRO / 2013
DEZEMBRO / 2012

JANEIRO / 2013
DEZEMBRO / 2012

1.412
2.009

2.615
2.240

excLUSÕeS  |  Queda de 29,71% em relação a dezembro de 2012  |  R$ 185.076,06

incLUSÕeS  |  Aumento de 16,74% em relação a dezembro de 2012  |  R$ 331.168,66
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Eventos e horários
FEVEREIRO
Dia 01 (Sexta-feira): Início das Inscrições para o Prêmio Aciar de fotografi a.
Dia 11 (Segunda-feira): Acordo entre Sincomerciários X ACIAR (troca pelo dia 30/11 aniversário da cidade) FECHADO
Dia 12 (Terça-feira): Carnaval (FECHADO)
Dia 13 (Quarta-feira): Cinzas (Expediente Normal e/ou conforme acordo interno estabelecido pela empresa)
Dia 13 (Quarta-feira): Último dia das inscrições para o quadro “Conte sua História”
Dia 27 (Quarta-feira): 14º Bom dia, Comerciante. Confi rme presença até dia 25/02 (segunda-feira).

MARÇO
Dia 01 (Sexta-Feira): Último dia para Adesão Campanha Show de Prêmios 2013.
Dia 08 (Sexta-Feira): Dia Internacional da Mulher ‒ EXPEDIENTE NORMAL
Dia 15 (Sexta-Feira): Dia do Consumidor ‒ EXPEDIENTE NORMAL
Dia 27 (Quarta-feira): 15º Bom dia, Comerciante. Confi rme presença até dia 25/02 (segunda-feira).
Dia 28 (Quinta-feira): Último dia das inscrições para o Prêmio ACIAR de Fotografi a.
Dia 29 (Sexta-feira): Paixão de Cristo (FECHADO)
Dia 30 (Sábado): Aleluia ‒ Comércio Aberto até às 18h
Dia 31 (Domingo): Páscoa (FECHADO)
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COLOQUE A SUA 
MARCA EM EVIDÊNCIA. 

ANUNCIE!
3828.6800 A revista do comerciante.A revista do comerciante.

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

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

“Boa Impressão e parceria com o Vale”
Cartazes, Folders, Folhinhas, Jornais, Livros, Pan� etos

e Revistas. Formulários Planos e Contínuos.




