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No primeiro do ano, o Portal G1 se apresentou no quadro “Conte sua História”

EDITORIAL

Prezado associado,
Começamos 2014 com otimismo e com
muitas expectativas de realizações de
bons negócios a serem explorados. Para
que o comércio aproveite melhor as
possibilidades e possa obter resultados
positivos das ações que serão realizadas,
neste ano a ACIAR incluiu uma pesquisa
junto aos empresários, com a finalidade
de colher subsídios para poder visualizar
pontos que necessitam de ações mais
efetivas e assim cooperar com a classe
na busca perene de fortalecimento
profissional e empresarial. Essa pesquisa
está sendo realizada em todas as reuniões
com a classe e também através do Site da
ACIAR. Após a tabulação, os dados serão
usados para atribuições das ações.
Estamos dando continuidade no projeto
“Desenvolvimento Empresarial” que
teve início no ano passado, através da
Consultora Alexandra Ramos, que estará
durante os meses de fevereiro e março
ministrando uma série de cursos e
palestras direcionadas aos empresários,
gerentes e colaboradores e também
exercendo assessorias nas empresas da
nossa cidade. Deixo aqui um pedido a
todos para procurarem informações junto
à Associação Comercial e aproveitarem
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essa oportunidade de aprofundar nos
conhecimentos profissionais.
Frente ao dinamismo e rapidez das
evoluções que acontecem quase que
diariamente em todos os segmentos,
é exigido do empresário constante
acompanhamento nessa louca velocidade
que o mundo vive hoje, por isso
entendemos a importância de estarmos
juntos conversando, aumentando nossos
contatos, buscando reciclagem e novos
conhecimentos, para assim aumentarmos
as chances de ser competitivos em nossos
negócios e garantir a permanência no
mercado.
Com a certeza de que “Juntos Somos Mais
Fortes”, deixo aqui um grande abraço e
sucesso a todos.

Renato Zacarias dos Santos
Presidente da ACIAR

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

Leopoldo Bevilacqua
Médico atuou como
diretor técnico do
Hospital Regional
por 25 anos
Jovem, filho de empresário bem
sucedido e formado pela Faculdade
de Medicina da USP, Leopoldo Bevilacqua contrariou todas as previsões sobre seu destino. Ele podia ter
consultório em bairro nobre da capital paulista, mas se preparou para
realizar o desejo de ir à África, onde
– dizia ele – iria se sentir realmente
útil. Aprofundou o conhecimento
nas mais diversas áreas da Medicina
para seguir seu sonho.
Mas numa conversa entre amigos, uma pergunta fez o jovem mudar de ideia: “Por que ir tão longe?
No Vale do Ribeira tem um hospital
que parece ser aquilo que você deseja”. Leopoldo veio até PariqueraAçu, conheceu o Hospital Regional
e, mesmo consciente das inúmeras dificuldades que enfrentaria,
lançou-se ao ideal de ser útil exercendo a Medicina. “O Hospital de
Pariquera-Açu foi construído para
mim, pois a inauguração aconteceu
no dia da minha primeira aula de
Medicina – 28 de janeiro de 1950”,
fazia questão de dizer.
No início de 1957, Dr. Bevilacqua assumiu o cargo de diretor técnico do Hospital Regional do Vale
do Ribeira. Por um ano, ele foi o
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único médico da Unidade. Com a
carência de funcionários, Bevilacqua ministrou aulas para preparar a
população local para trabalhar nos
mais diversos setores do hospital –
da lavanderia ao centro cirúrgico.
Seus conhecimentos nas várias
áreas da Medicina lhe permitiram
atuar na ginecologia, obstetrícia, ortopedia, neurologia, neurocirurgia,
oncologia, dermatologia, pediatria...
entre tantas outras. Mas o sucesso
dos atendimentos do Dr. Bevilacqua
ia muito além dos conhecimentos
técnicos. A personalidade extremamente otimista lhe permitia enxergar a vida sob uma ótica especial,
capaz de vislumbrar soluções criativas e bem-humoradas para os mais
diversos problemas.
Para exemplificar, basta contar a
história do cidadão que ia consultar
com o Dr. Bevilacqua sempre acompanhado da esposa. A cada consulta, a mulher insultava o marido, culpando-o por todas as enfermidades.
Certo dia, ele procurou o médico
dizendo que queria tirar a própria
vida, já que a esposa o abandonara
para fugir com outro homem. “Tem
certeza, mesmo? Ela não vai mais
voltar? Então vá até uma igreja e
agradeça a Deus que ela foi embora”,
disse o doutor, lembrando aquele
homem sobre as tantas vezes que a
mulher o maltratou. O paciente caiu
em si, preferiu viver e logo encontrou um novo amor, ficando grato
ao Dr. Bevilacqua por tê-lo feito

mudar de ideia.
Além de dedicar grande parte
de sua vida ao Hospital Regional de
Pariquera-Açu – cidade que também adotou para viver -, Leopoldo
Bevilacqua foi médico da empresa
CBE (responsável pela construção
da BR-116) e da SAMS (que gerenciava o sistema de saúde do conglomerado de indústrias de Cajati);
atuou no Hospital São João, foi um
dos fundadores do Hospital São
José e abriu sua própria clínica em
Registro no ano de 1972, onde atendeu até meados de 2005.
Apesar da intensa rotina de trabalho, Bevilacqua era bastante presente na vida familiar. Casado com
Lais, o médico adorava brincar com
os filhos Lia, Tullio e Vitor e com a
criançada da vizinhança. Empinar
pipa e fazer experimentos na oficina
mecânica montada na própria casa
eram os passatempos favoritos junto com os meninos.
Quando o Dr. Bevilacqua faleceu, em 16 de junho de 2011, aos 80
anos, a região perdeu muito mais do
que um bom médico. Leopoldo Bevilacqua era daquelas pessoas que
promovem verdadeiras transformações por meio do trabalho e conseguem iluminar o dia com o sorriso.
Por sua contribuição imensurável à
saúde regional, o Hospital de Pariquera-Açu passou a ser chamado de
Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua. Uma homenagem singela
para um grande homem.
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PERFIL

“O patrão é o cliente”
Perseguindo sempre o
melhor atendimento,
Fátima comemora 33
anos no comércio

Fátima na Fascínio
Modas, localizada no
Shopping Magário
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Ela tinha apenas 13 anos quando
pisou numa loja pela primeira vez
como funcionária. Foi numa loja de
roupas que ficava na Avenida Jonas
Banks Leite, de propriedade da dona
Hamae Miyahara, mais conhecida
como Maria Haramura. “Minha
mãe queria que eu trabalhasse e pediu o emprego para a dona Maria.
Trabalhei na loja dela por 5 anos e
adorava minha função. Fiz muitas
amizades e passei a considerar minha patroa como minha segunda
mãe”, lembra Fátima Guiomar de
Lima Teixeira, da Fascínio Modas.
Quando completou 18 anos, a
jovem foi trabalhar na secretaria
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da Escola Fundação Bradesco. Foi
a contragosto, porque apesar do
sábado de folga e do salário melhor, Fátima gostava mesmo do
burburinho do comércio. Numa
conversa com a grande amiga Sônia Kodoma, Fátima confidenciou
que se tivesse condições financeiras
começaria a vender roupas para
complementar o salário da escola,
que já não era mais tão satisfatório.
Passado algum tempo, a amiga
recebeu uma indenização e ofereceu certa quantia para que Fátima
pudesse realizar o desejo de vender
roupas. “Sabe aquele anjo enviado
por Deus? Então, aceitei o empréstimo e fui às compras. Na época
eu tinha 23 anos e já namorava
o Lincoln, meu marido, que me
acompanhava nas compras”, conta
Fátima. Assim, quando terminava
o expediente na escola, ela visitava
as amigas e vendia as roupas.

Já casada e com o filho Ítalo
ainda pequeno, Fátima conciliava o
emprego na escola e as vendas em
domicílio. Foi assim por 11 anos,
até que ela resolveu alugar um
quartinho para se estabelecer. A
procura aumentava cada vez mais
e, apesar do período de inflação
altíssima, a comerciante ia fidelizando sua clientela com produtos
de boa qualidade e atendimento de
primeira.
“Registro começou a crescer e
eu precisava me estabelecer numa
loja bem localizada para ampliar
a clientela e atende-la melhor”, diz
Fátima. Ela conversou com os irmãos e eles concordaram em ceder
parte do terreno da residência na
Rua Gersoni Nápoli para construir
a loja. A Fascínio Modas foi inaugurada em 1995. “Feliz é pouco
para expressar o que senti, afinal,
tinha conquistado meu lugar ao
sol”.
Depois de tantos anos trabalhando sozinha, Fátima passou a
contar com sua primeira funcionária, a irmã Tuca, que até hoje é seu
braço direito nos negócios. A loja
ficou por 14 anos no mesmo endereço. Como a empresa precisava
de espaço e não havia condições
de ampliação, a Fascínio Modas
foi para o Shopping Magário, onde
Fátima consegue expor melhor as
mercadorias e atender as clientes
com mais conforto.
“Dizer que foi fácil esses 33
anos de comércio? Nem um pouco!
Mas com persistência, dedicação e
fé em Deus a gente consegue o que
quer”, comenta. O brilho nos olhos
e o sorriso largo já denunciam que
Fátima simplesmente adora o que
faz. “É um grande desafio atender
uma cliente, mostrar as opções que
temos até ela encontrar um ‘look’
ideal. Sempre digo para minhas
funcionárias: o patrão é o cliente,
o comércio depende dele. Por isso
prezamos muito pelo bom atendimento”.
www.aciar.com.br

SUA EMPRESA

Ética dividida?
Não há dois tipos
de ética, pessoal e
profissional. Você é o
que é. A empresa é o
que ela é

De forma mais distante, o que realmente importava para as empresas
era a venda e o lucro, distanciandose do que poderia ser uma ética pessoal empregada, ou não, ao trabalho
executado. É como dizer que quem
tinha bons costumes em sociedade
não precisava necessariamente ser
ético no seu trabalho. Valia apenas
executar e gerar lucros.
A ética tem sido debatida nos
últimos séculos como algo primordial no mundo empresarial. Não há
como diferenciar o que uma pessoa
é na sua vida pessoal do que ela pode
executar em sua vida profissional.
Enfim, a pessoa é ou não ética, tem
ou não bons costumes, é ou não voltada para ações benéficas. Hoje, a
conduta adotada por cada Colaborador é mais importante do que o
lucro financeiro, sua capacidade de
inovação, tudo devido a acontecimentos empresariais que como base
tiveram a corrupção e, por consequência, o envolvimento de todos que
ali estavam. A conduta de um fere
gravemente uma equipe, uma em-
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presa, uma organização.
Temos muitas definições e junções à palavra ética, porém destaca a
definição de que os termos possuem
origem etimológica distinta. A palavra “ética” vem do Grego “ethos” que
significa “modo de ser” ou “caráter”.
Já a palavra “moral” tem origem no
termo latino “morales” que significa
“relativo aos costumes”.
Ao nos referirmos a uma organização, juntamos a ética pessoal,
aquela que cada indivíduo mantém
como verdadeira dentro de si, frente
à ética colocada e exigida pela empresa. Por muitas vezes há a existência de conflitos, onde as condutas
se chocam, causando conflitos nas
ações a serem exercidas.
Para tentar alcançar resultados sobre este assunto, as empresas têm adotado programas de código de conduta,
políticas internas, comitê de ética, a
fim de avaliar ocorrências, formas de
facilitar a comunicação para sugestões
e denúncias sobre fatos, bem como
treinamentos frequentes. A intenção
das organizações é manter seu corpo
de trabalho, porém hoje em dia a avaliação sobre a ética no exercício de sua
profissão é uma constante.
Devemos pensar em um todo,
onde a ética e a moral deveriam
estar estampadas e em exercício
constante, de uma forma livre e não
monitorada. Pensar no todo signifi-

ca que trabalhamos em um ciclo que
nunca acaba na manutenção de uma
organização: fornecedores - empresa
(gestores e colaboradores) – clientes
– venda – lucro - repercussão social
e empresarial (visão no mercado) e
retorna a necessidade do primeiro
do ciclo.
Uma empresa confiável é sempre
uma boa fornecedora e uma ótima
cliente.
Como nenhuma empresa se faz
sozinha, seus Colaboradores são essenciais para que tudo ocorra de forma
que a conduta seja transparente. Os
Gestores são exemplos neste processo.
Não há dois tipos de ética, pessoal e profissional. Você é o que é.
A empresa é o que ela é. Não se tem
meio termo, meia ética, meia moral,
meia conduta. Não se emprega moral em fatores da vida; ou se emprega
ou não. Não há como sermos éticos
com algumas pessoas e com outras
não, estar seriamente comprometidos com o bem em algum momento
e em outro ser imoral.
Este é um dos pilares de uma Organização privada ou pública, onde você,
Gestor ou Colaborador, é a ferramenta
principal pela ética ali empregada.
Por que questionar o que está
distante se a verdadeira e primeira
avaliação precisa ser feita dentro
de si mesmo? Boa avaliação sobre a
consciência de sua ética e moral.
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Debora Amaral,
Consultora em
Recursos Humanos

dmoreiraamaral@uol.com.br
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SAÚDE

Óculos falsificados oferecem
risco para a saúde dos olhos

Os óculos não têm
que ser apenas
escuros, eles
precisam filtrar os
raios UVB e UVA
Protetor solar para a pele, muito
líquido para hidratar o organismo.
O verão também exige cuidados
extras com os olhos, especialmente
porque nesta época do ano aumenta a incidência da radiação ultravioleta. Por isso, não basta apenas
usar óculos escuros. É preciso ficar
atento à qualidade das lentes dos
óculos de sol. Muitos caem na tentação de comprar óculos mais bara-
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tos, colocando em risco a saúde dos
olhos. Isso porque normalmente as
lentes falsas não possuem a proteção adequada e podem ser nocivas
e acabar piorando ou mesmo ocasionando sérios problemas à visão.
Os óculos não têm que ser apenas escuros, eles precisam ser responsáveis por filtrar os raios UVB
e UVA. As pessoas confiam que a
lente escura protege, mas é a película fotossensível que garante a proteção contra os raios ultravioletas.
Além de não filtrarem o espectro
total dos raios UVA – que protege
contra os raios ultravioletas e UVB
- que retarda o envelhecimento das
células do olho, os óculos de baixa
qualidade não oferecem garantia
de proteção.

Quando estamos no escuro,
nossa pupila se dilata, como uma
forma de “descansar”, e acaba facilitando a entrada de luz. Este é
o grande perigo das lentes falsificadas, pois quem usa óculos que
não têm proteção acaba expondo
muito mais os olhos achando que
está protegido. No escuro a pupila
dilata e abre caminho para os raios
ultravioletas.
A falta de garantia na fabricação
é outro risco. Por isso é importante óculos de óticas confiáveis, pois
eles têm, no mínimo, a proteção
UVA. As lentes transitions e polarizadas possuem essa proteção. Para
não correr riscos, procure óculos
de confiança, marcas conhecidas e
com certificados de garantia.

www.aciar.com.br

RURAL

Unesp pesquisa morte de
peixes no Ribeira
Amostragens estão
sendo realizadas
para dimensionar os
efeitos na atividade
pesqueira
Uma semana após a tragédia
de Itaoca, ocorrida no dia 13/01 e
apontada como causa da mortandade de peixes no Rio Ribeira, docentes do Curso de Engenharia de Pesca da Unesp de Registro realizaram
investigações para a obtenção de dados que permitissem avaliar o possível impacto na atividade pesqueira.
Amostragens foram realizadas
entre Registro e Sete Barras. Segundo os professores Santiago Montealegre Quijano e Domingos Garrone Neto, vários métodos foram
utilizados de forma independente,
no intuito de quantificar a distribuição e abundância das espécies.
“Em virtude de estarmos na época
do defeso no Rio Ribeira (período de proibição da pesca amadora
embarcada e da pesca profissional),
a Companhia de Polícia Militar
Ambiental aprovou a solicitação de
permissão para pesca científica”.
Um total de 17 espécies de
peixes e uma de camarão foram
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identificadas. As espécies mais
abundantes entre os peixes mortos foram manjuba, com 34,3%,
curimbatá, com 22,6%, e mandi,
com 7,8%, sendo o restante dividido entre as demais espécies. Os
peixes mortos foram observados
flutuando no rio ou retidos nas
margens. Havia acúmulo de peixes próximo de Sete Barras e Registro, o que levou à conclusão de
que, uma semana após o temporal,
os peixes ainda rodavam pelo rio,
e que a mortandade fora causada
pelos deslizamentos de terra ocorridos 60 quilômetros à montante.
O evento ocorreu a poucos dias
de finalizar o período de defeso e,
portanto, a mortandade de peixes
preocupa a milhares de pescadores
que esperavam ansiosos para voltar
ao trabalho. Segundo os pesquisadores, o nível do prejuízo para a
atividade pesqueira ainda é incerto.
A manjuba, uma das espécies mais
importantes do ponto de vista comercial e ecológico, é uma espécie
que migra do mar para o rio com
fins reprodutivos. A pesca desta
espécie no Rio Ribeira ocorre entre setembro e março. “É provável
que o final da safra deste ano tenha
sido comprometido em virtude da
alteração nas condições ambientais no rio. Já o curimbatá é uma

espécie de interesse comercial que
ocorre ao longo do ano todo, cujo
ciclo de vida restringe-se às águas
doces do rio. A grande quantidade
de exemplares adultos mortos desta espécie é indício de uma menor
abundância dessa espécie para os
próximos anos, em decorrência de
uma possível diminuição nas taxas
reprodutivas”.
De acordo com os professores da Unesp, faz-se necessário o
acompanhamento das atividades
pesqueiras ao longo do próximo
ano para obter as primeiras conclusões acerca do impacto da tragédia em Itaoca nas populações dos
recursos pesqueiros e na atividade
pesqueira como um todo.
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Um total de 17
espécies de peixes
e uma de camarão
foram identificadas
durante a pesquisa
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MATÉRIA DE CAPA

ACIAR reúne associados
no 1º Happy Hour de 2014
No quadro “Conte
sua História”, o Portal
G1 apresentou os
bons resultados na
internet
Dando sequência ao projeto “Novos Rumos”, a Associação Comercial de Registro (ACIAR) realizou
na noite de quarta-feira, 29 de janeiro, o 1º Happy Hour do ano, reunindo associados e convidados em um
encontro descontraído patrocinado
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pela TV Tribuna e Portal G1. Ao
dar as boas-vindas aos comerciantes, o presidente da ACIAR, Renato
Zacarias dos Santos, agradeceu a
presença de todos a destacou a importância dos encontros para trocar
experiências e gerar novos contatos.
Renato também lembrou os
associados das últimas conquistas
da ACIAR, como as Moções de
Aplausos conferidas pela Câmara
de Registro em reconhecimento
à realização da 25ª Expovale e ao
recebimento do Prêmio AC Mais,
que colocou a ACIAR entre as três

melhores associações comerciais
do Estado de São Paulo na categoria Boas Práticas da Boa Vista Serviços – administradora do SCPC.
O presidente convidou os comerciantes a participarem dos
cursos e treinamentos ministrados
pela consultora da ACIAR, Alexandra Ramos, dentro do Programa
de Desenvolvimento Empresarial.
E divulgou a realização do 15º
Prêmio ACIAR de Fotografia, que
abriu as inscrições no dia 3 de fevereiro. O tema deste ano é “Esportes
no Vale do Ribeira”.
www.aciar.com.br

Portal de Notícias

Os convidados tiveram ainda a oportunidade de conferir
a apresentação do Portal G1,
realizada pelo gerente de Conteúdo e Internet da Globo, Vitor
Castro; pelo editor chefe do G1
Santos, Alexandre Lopes; e pelo
coordenador comercial de Internet, Sidney Batista. Também
esteve presente a equipe local da
TV Tribuna: a repórter Dione
Aguiar, o repórter cinematográfico Rinaldo Rori e a executiva
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de Contas, Gilsemara Cândido.
Vitor Castro abordou a trajetória do Portal G1, a implantação junto as Afiliadas no Brasil e a expectativa da emissora para os próximos
anos. Segundo ele, o G1 é atualmente a maior redação online do País,
atingindo entre fevereiro de 2011 e
dezembro de 2013 a marca de 4,8 bilhões de Page views (visualizações).
Alexandre Lopes apresentou
como funciona toda a estrutura regional do G1 e como são criadas as

pautas jornalísticas para o Vale do
Ribeira. Ele destacou a exclusividade
do conteúdo produzido pela TV Tribuna e demais afiliadas da Rede Globo e a cobertura diária a 320 times de
futebol espalhados pelo Brasil. O G1/
Santos conta com uma redação com
14 pessoas, entre jornalistas, estagiários e setor comercial. Por fim, Sidney Batista mostrou as formas que o
empresário pode associar a marca da
sua empresa ao maior portal de notícias da região.

Próximo
encontro

Já estão abertas
as inscrições para
os interessados
em participar do
quadro "Conte sua
História" - uma ótima oportunidade
para compartilhar
as experiências de
sucesso e divulgar
a empresa. A
inscrição pode ser
feita pelo telefone
3828-6800. O
próximo Happy
Hour será no dia
20 fevereiro.
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2014
e seus feriadoseletrônico
Comércio
Você sabe o que
determina um
feriado? A lei.

Carla Groke
Campanati,
Advogada
OAB-SP 262.898

carla@campanati.adv.br
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Mal o ano começa e todo mundo já
fica de olho no calendário e nas famosas “pontes” que podem “emendar” a
sexta no domingo e virar logo um feriadão. 2014 tem vários feriados, como
a sexta-feira da Paixão de Cristo em 18
de abril e Tiradentes, no dia 21.
Mas, você sabe o que determina
um feriado? A lei.
A lei 9.093, de 12/09/1995, dispõe
que são feriados civis: os declarados em
lei federal; a data magna do Estado fixada em lei estadual, os dias do início
e do término do ano do centenário de
fundação do Município e os fixados em
lei municipal.
A mesma lei declara ainda que: são
feriados religiosos os dias de guarda,
declarados em lei municipal, de acordo com a tradição local e em número
não superior a quatro, neste incluída a
Sexta-Feira da Paixão.
A Lei no 10.607, de 19/12/2002,
institui que são feriados nacionais os
dias 1o de janeiro, 21 de abril, 1º de
maio, 7 de setembro, 2 de novembro,
15 de novembro e 25 de dezembro.
No Estado de São Paulo, a Lei n.
9.497, de 05/03/1997, institui como feriado civil o dia 9 de julho, data magna
do Estado de São Paulo.
Em Registro, de acordo com a redação da Emenda nº 10, de 13/03/2006
da Lei Orgânica do Município, art. 238
– O Município comemorará, anualmente, como feriado Municipal o dia
30 de novembro, data de sua emancipação, e o dia 03 de dezembro, o dia do
Santo Padroeiro.
E a Lei 1.248 de 09/05/2012 declara
que os feriados religiosos municipais
serão: Sexta-feira da Paixão de Cristo
e Corpus Christi (esse ano em 19 de
junho).
E, ainda, todos os anos o Poder
Executivo determina como funcionarão os feriados para os servidores da
União, segundo portaria publicada
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no “Diário Oficial
fevereiro 2014

da União”. Em 2014 ficou instituído da
seguinte forma:
3 de março, Carnaval (ponto facultativo);
4 de março, Carnaval (ponto facultativo);
5 de março, quarta-feira de Cinzas
(ponto facultativo até as 14 horas);
18 de abril, Paixão de Cristo (feriado nacional);
21 de abril, Tiradentes (feriado nacional);
1º de maio, Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);
19 de junho, Corpus Christi (ponto
facultativo);
7 de setembro, Independência do
Brasil (feriado nacional);
12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);
28 de outubro, Dia do Servidor Público (ponto facultativo);
2 de novembro, Finados (feriado
nacional);
15 de novembro, Proclamação da
República (feriado nacional);
24 de dezembro, véspera do Natal
(ponto facultativo após as 14 horas);
25 de dezembro, Natal (feriado nacional);
31 de dezembro, véspera de Ano
Novo (ponto facultativo após as 14 horas).

casos, são realizados acordos individuais ou coletivos para compensação
desses dias. No Vale do Ribeira, para os
comerciantes, a ACIAR entra em acordo com o sindicato da categoria assegurando a forma em que será ou não
concedida essa folga.
Caso a empresa não conceda a dispensa, como geralmente ocorre, ou se
não houver legislação que decrete os
dias de Carnaval, o funcionário pode
ter desconto nos seus vencimentos em
caso de falta.
E ainda, de acordo com a Lei Geral
da Copa (Lei nº 12.663, de 5/06/2012),
Art. 56. Durante a Copa do Mundo
FIFA 2014 de Futebol, a União poderá
declarar feriados nacionais os dias em
que houver jogo da Seleção Brasileira
de Futebol. Se a medida for tomada,
pelo menos mais três feriados estão garantidos: o país vai parar nos dias 12, 17
e 23 de junho, quando o Brasil entra em
campo pela primeira fase do torneio.
Até 2002, os dias de votação eram
considerados feriados. Mas a lei foi revogada e, portanto, esse ano, as eleições não
devem afetar em nada os expedientes.

Os órgãos federais, autarquias e
fundações ligadas ao Executivo devem,
no entanto, manter a prestação de serviços considerados essenciais nessas
datas.
No dia 05 de março (quarta-feira
de Cinzas), observado o horário de trabalho diferenciado no Tribunal de Justiça, o servidor iniciará sua jornada de
trabalho três horas após o horário a que
estiver sujeito. Não haverá expediente
no dia 06 de outubro, dia seguinte ao da
realização das eleições de 1º turno para
Presidente da República, Governador
de Estado, Senadores e Deputados, e no
dia 27 de outubro se houver o 2º turno.
O Judiciário funcionará nesses dias no
esquema de Plantão.
No caso do Carnaval, existe a tradição de conceder o descanso nesta data,
embora não exista nenhuma obrigação
legal quanto a esta prática. Em alguns
www.aciar.com.br

ACIAR • 44 ANOS

Comerciantes destacam
a importância da ACIAR
para o desenvolvimento
de Registro e região
“A ACIAR tem desempenhado um
papel preponderante para o desenvolvimento de nossa região, em
especial para o nosso comércio. Não
só pela informação, por sua assessoria e representação, mas também
por promover a integração entre os
comerciantes dos diversos setores,
proporcionando assim uma troca
de conhecimentos e experiências.
Parabéns pelos 44 anos de pleno
sucesso! Yone Kubagawa Okamoto,
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“Ao longo de seus 44 anos de atividad
es, a ACIAR promoveu o
fortalecimento do comércio de Registro
e região ao compartilhar
serviços, investir em qualificação e expl
orar novas oportunidades. Seu trabalho voltado ao desenvol
vimento da economia
certamente contribuiu para que Registro
conquistasse o título de
centro comercial do Vale do Ribeira.
Parabéns aos colaboradores
e à diretoria da ACIAR pela dedicaçã
o e eficiência nos serviços
prestados”. Gilson Fantin, prefeito de
Registro
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“A ACIAR nos dá um
excelente suporte,
mantendo-nos atualizad
os
para estarmos sempre
inovando no comércio loc
al
e região”. Carolina Wolf,

“A importância da ACIAR? Essencial,
pois temos na
ACIAR a garantia de que todos nós asso
ciados podemos contar com os profissionais, dúvidas
e suporte
de que necessitamos. Tudo isso nos ajud
a a crescer e
a tomar caminhos para que sempre e
cada vez mais
nos tornemos fortes, imbatíveis!!! Som
os uma família
onde todos estão unidos para um bem
comum: sucesso! Parabéns ACIAR pelos seus 44 ano
s de luta e que
essa data se repita por muitos e muitos
anos!” Família

Godke Alumínios

amental do
"A ACIAR tem sido uma parceira fund
das micro e
Sebrae-SP no apoio ao fortalecimento
competitividapequenas empresas e na melhoria da
benizamos a
de dos pequenos negócios locais. Para
ços que tem
ACIAR pelo 44º aniversário e pelos avan
prol do dealcançado na prestação de serviços em
Bilche,
senvolvimento de Registro e região!" Cláudia
Vale
gerente regional do Sebrae-SP no
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TRIBUTAÇÃO

Novo salário mínimo altera
contribuição do MEI
Outro compromisso
que o Microempreendedor Individual
precisa cumprir é a
Declaração Anual
Simplificada

Devido ao reajuste do salário
mínimo, que passou de R$ 678
para R$ 724, o microempreendedor individual (MEI) passará a
recolher R$ 36,20 por mês para a
Previdência Social. O reajuste já
vale para o boleto de janeiro, no
qual o recolhimento deve ocorrer
em fevereiro. O aumento corresponde à contribuição do Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS), que é de 5% do piso salarial.
Além da contribuição para o
INSS, os integrantes desta categoria pagam por mês o valor fixo de
R$ 5,00, referente ao ISS, caso seja
prestador de serviço, ou R$ 1,00
de ICMS, para quem atua no comércio ou indústria. Para ser um
microempreededor individual, é
necessário faturar no máximo R$
60 mil por ano, não ter participação em outra empresa como sócio
ou titular, podendo ter um empre-
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gado contratado que receba o mínimo ou o piso da categoria.
Uma vez formalizado, além de
trabalhar legalmente, o empreendedor individual adquire um Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), podendo emitir nota fiscal e participar de licitações. Outro
importante benefício para quem
está legalizado é a cobertura pela
Previdência Social, contando com
aposentadoria, auxílio-doença e
salário-maternidade entre outras
garantias.
Declaração Anual
Simplificada
Outro compromisso que o Microempreendedor Individual precisa cumprir é a Declaração Anual Simplificada (DASN-SIMEI).
Todo ano o MEI deve declarar o
valor do faturamento do ano anterior. A primeira declaração pode
ser preenchida pelo próprio microempreendedor Individual ou
pelo contador optante pelo Simples, gratuitamente.
A Declaração Anual referente
ao exercício de 2013, de acordo
com a receita bruta da empresa
enquadrada no Microempreendedor Individual, vai até 31 de maio
de 2014. Ela é efetuada a partir do
Portal do Simples Nacional (http://

www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATSPO/dasnsimei.app/Default.aspx).
“Mas os empreendedores que tiverem dúvidas no preenchimento
da declaração podem procurar o
Sebrae-SP em Registro, onde daremos todos os esclarecimentos
e orientações gratuitamente”, informa a gerente Cláudia Bilche. A
sede do Escritório Regional fica na
Rua José Antônio de Campos, nº
297, Centro.

Semana do MEI
O Vale do Ribeira possui 6.653
Microempreendedores Individuais formalizados nos
15 municípios de atuação do Escritório Regional
do Sebrae-SP. Desse total, 50,59% em média estão
inadimplentes com as contribuições previdenciárias e
fiscais (INSS, ICMS e ISS), que são fixas e vencem todo
dia 20 de cada mês.
Com o objetivo de orientar e capacitar os
empreendedores formalizados, de forma a apoiar
a regularização da situação dos empreendimentos
e contribuir com a sustentabilidade dos pequenos
negócios, o Escritório Regional do Sebrae-SP
promoverá a Semana do Microempreendedor
Individual, no período de 31/03 a 05/04, em parceria
com Prefeituras e Associações Comerciais da região.
Durante o evento também serão realizadas diversas
ações com foco na orientação de trabalhadores que
querem sair da informalidade para se tornarem MEIs.

fevereiro 2014
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É BOM SABER

Por quanto tempo é preciso
guardar documentos?
Recibos, contas,
notas fiscais e faturas
também têm prazo
de validade
Você costuma guardar notas fiscais, recibos e contas? Para não jogar fora o que poderá precisar no
futuro, é importante saber o prazo
de validade dos documentos. Trata-se de um período determinado
pela Justiça de até quando os recibos, contas e faturas têm valor,
ou seja, de até quando podem ser
usados como prova de uma transação. Além disso, alguns deles, como
certas notas fiscais, por exemplo,
devem ser guardados por pura precaução.
Além de guardar, é bom organizá-los em uma pasta de acordo

com o ano e o tipo de documento.
Assim fica bem mais fácil encontrar os papeis quando precisar de
algum recibo, por exemplo.
Saiba quais documentos manter e por quanto tempo para evitar
dor de cabeça no futuro.
Guarde por 1 ano
Contas em geral como as de luz,
de água, de telefone, da internet, do
celular e do gás. O prazo também
vale para apólices de seguros, como
de carro, de vida e de saúde.
Guarde por 2 anos
Recibos de consultas médicas,
alugueis, condomínios e de compra de produtos de segunda mão,
como um carro usado. É importante guardar recibos de compra de
qualquer tipo de produto ou serviço de outra pessoa, e não de uma
empresa, por pelo menos três anos.
Guarde por 5 anos
Faturas de cartão de crédito, carnê do IPTU e declarações de imposto de renda - junto aos recibos para
dedução. O IPVA também entra
nessa regra, mas é melhor deixá-lo
junto à documentação do carro, enquanto for dono do veículo, só para
garantir que não vai perdê-lo.
Guarde para sempre
Notas fiscais dos chamados
"bens duráveis" devem ser mantidas enquanto valer a garantia do
produto. No entanto, recomendase guardá-las por tempo indeterminado. Isso porque, no caso de sua
casa ser assaltada – por exemplo - e
seu televisor for roubado, será mais
fácil provar que de fato tinha uma
TV e o valor do produto ao fazer
um boletim de ocorrência. Documentos referentes à aposentadoria,
como carteira de trabalho e guias
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de recolhimento da previdência,
também devem ser guardados pela
vida toda. Se perder a carteira de
trabalho, perderá a comprovação
do tempo de serviço.
Água e energia
Desde 2009, prestadoras de serviços como companhias de energia
e de água devem enviar anualmente aos clientes um documento que
comprove a quitação de todas as
parcelas do ano anterior. Essa declaração poupa o consumidor de
arquivar um grande volume de
papéis e as empresas são obrigadas por lei a prestar esse serviço.
Portanto, se você não recebe essa
declaração na sua casa, exija da ouvidoria da empresa.
Contratos
Além das faturas, é importante guardar o contrato do cartão de
crédito. Se precisar mover uma ação
contra a empresa, o contrato original
será necessário. O mesmo vale para
contratos de conta bancária, serviços
de telefonia móvel e TV a cabo.
fevereiro 2014
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Confira as empresas que aceitam o cartão do

Clube de Descontos

Descontos de 10% nas mensalidades
dos cursos de graduação, graduação
tecnológica e pós-graduação. Tel. (13)
3821-7147 ou 3821-2920.

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 5% no valor de
suas mercadorias e serviços.
Tel.: (13) 3821-4399 / 3822-3837

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.

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

Descontos de 50% no valor total
dos cursos de informática, inglês,
web design e gestão empresarial.
Matriculando-se em dois cursos,
o material didático é inteiramente
GRÁTIS. Fone (13) 3821-3089.

Descontos de 20% no valor em roupas às
3ª, 5ª, 6ª e sábados, à vista ou nos cartões
Visa e Mastercard. Tel.: (13) 3821-4372.

PET CURSOS
Isenção da taxa de matricula e 50%
de desconto nas mensalidades.
Novas instalações: Rua Meraldo
Previdi, 540 – Centro - Registro

Desconto de 30% nas matrículas
e mensalidades dos cursos
de inglês e espanhol básico,
intermediário e avançado. Tel.
(13) 3822-2122.

Descontos de 5% (cinco por cento) nas
compras à vista em dinheiro.
Av. Clara Gianotti de Souza, 863 – Vila
Nova Ribeira
Fone: (13) 3822-2263

Descontos.
Tel.: (13) 3821-4905 / 3854-1583

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

Descontos de 5% no valor de suas
mercadorias e 10% no valor dos
serviços. Tel.: (13) 3821-8080.

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 10% no valor de seus produtos
e serviços. Av. João Batista Pocci Jr, 305 –
Centro – Registro/SP – Fone: (13) 3821-7091.

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 20 % ( vinte por
cento) no valor de seus cursos
(todos de nossa grade).
Rua João Batista Pocci Junior, 288
Tel: (013) 3821-3452

Programa de estágio
Taxa Administrativa para
Associados: R$ 68,00
Não associados: R$ 150,00

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

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

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.

Empresas associadas da ACIAR ainda podem fazer sua adesão ao Clube de Descontos criado pela Associação. Aderindo ao Clube, o associado que comprar nos estabelecimentos associados da ACIAR pode
ganhar descontos ao apresentar o cartão. O cartão de descontos é válido para os proprietários e sócios dos estabelecimentos, além de seus cônjuges. Informações pelo telefone 3828-6800.
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FIQUE POR DENTRO

Campanha em prol de Itaoca
A campanha em prol das vítimas
da enchente de Itaoca provou mais
uma vez que unidos somos realmente mais fortes. Graças à solidariedade da população registrense,
a ACIAR arrecadou cerca de 3 to-

neladas de donativos, entre alimentos, materiais de limpeza, colchões,
utensílios de cozinha, entre outros
produtos que certamente aliviarão
o sofrimento dos nossos irmãos de
Itaoca. A ACIAR agradece a todos

pelo auxílio, especialmente ao DJ
Emerson Tamasia, que se prontificou a transportar as doações até
o município que enfrenta sua pior
tragédia. Nosso muito obrigado a
todos.

Eleições na ACIAR
O mandato da atual Diretoria da
ACIAR, presidida por. Renato Zacarias dos Santos,encerra no dia 27
de fevereiro. Na quarta-feira, 26/02,

às 19 horas, será realizada a eleição
para escolha dos novos diretores. Os
interessados em concorrer devem
inscrever suas chapas até o dia 11 de

fevereiro. Para isto, é preciso retirar
cópia do estatuto na sede da ACIAR.
Maiores informações pelo telefone
(13) 3828-6800, com Daniela.

Fiscalização mais rigorosa
Em entrevista ao Jornal “O Estado de S. Paulo” (31/12/2013), o secretário da Receita Federal, Carlos
Alberto Barreto, avisou que o foco
da fiscalização em 2014 será o cerco
às operações de planejamento tributário agressivo, prática usada por
empresas para pagar menos impostos. Depois das críticas dos empresários às multas bilionárias lançadas em 2013 e que mexeram com
www.aciar.com.br

o mercado financeiro – a maior
delas, de R$ 18,7 bilhões, foi aplicada no Itaú -, o secretário disse que
a Receita está segura tecnicamente
das autuações. Em entrevista ao
Broadcast, serviço de notícias em
tempo real da Agência Estado, Barreto afirmou que as críticas não vão
arrefecer o ímpeto da Receita de
fiscalizar o planejamento tributário
de “tudo quanto é ordem”. “Vamos

intensificar”, disse. Segundo ele, haverá a ampliação do sistema alerta.
“O contribuinte recebe um aviso
que na declaração dele foi detectada alguma irregularidade. Isso permite que ele busque a regularização
antes da autuação do fisco. Tivemos
um piloto e em 2014 teremos para
todas as pessoas jurídicas. Evita o
litígio porque o contribuinte pode
regularizar antes”, informou.
fevereiro 2014
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AGENDA & INDICADORES

FEVEREIRO

Dia 03 (Segunda-feira): Início das Inscrições para o 15º Prêmio Aciar de fotografia.
De 10 à 12 (Segunda-feira à Quarta-feira): Treinamento: Alexandra Ramos – Curso: Gerente Treinador Nível I – horário: das 19h
às 22h - reservas até o dia 06/02 (quinta-feira) – Vagas Limitadas!
De 17 à 19 (Segunda-feira à Quarta-feira): Treinamento: Alexandra Ramos – Curso: Treinamento Liderança Transformadora –
horário: das 19h às 22h - reservas até o dia 13/02 (quinta-feira) – Vagas Limitadas!
Dia 20 (Quinta-feira): 05º Happy Hour, Comerciante. Confirme presença até o dia 18/02 (terça-feira).
Dias 24 e 25 - (Segunda-feira e Terça-feira): Treinamento: Alexandra Ramos – Curso: Treinamento Empresa Familiar de Sucesso
– horário: das 19h às 22h - reservas até o dia 20/02 (quinta-feira) – Vagas Limitadas!
Dia 26 (Quarta-feira): Assembleia Geral Ordinária – Eleição e posse do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Conselho
Deliberativo - horário: às 19h.
Dias 27 e 28 (Quinta-feira e Sexta-feira): Treinamento: Alexandra Ramos – Curso: Atendimento Show – horário: das 19h às 22h
- reservas até o dia 18/02 (terça-feira) – Vagas Limitadas!

MARÇO

Eventos e horários

Dia 03 (Segunda-feira): Acordo entre Sincomerciários X ACIAR (troca pelo dia 30.11 aniversário da cidade) FECHADO
Dia 04 (Terça-feira): Carnaval (FECHADO)
Dia 05 (Quarta-feira): Cinzas (Expediente Normal e/ou conforme acordo interno estabelecido pela empresa)
Dia 08 (Sexta-Feira): Dia Internacional da Mulher – EXPEDIENTE NORMAL
De 10 à 13 - (Segunda-feira à Quinta-feira): Treinamento: Alexandra Ramos – Curso: Gerente Treinador Nível II – horário: das
19h às 22h - reservas até o dia 06/03 (quinta-feira) – Vagas Limitadas!
Dia 14 (Sexta-feira): Palestra: Alexandra Ramos – Curso: Comportamento Profissional para o sucesso – horário: das 19h às 22h reservas até o dia 12/03 (quarta-feira) – Vagas Limitadas!
Dia 15 (Sexta-Feira): Dia do Consumidor – EXPEDIENTE NORMAL
Dia 31 (Segunda-feira): Último dia das inscrições para o 15º Prêmio ACIAR de Fotografia.
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Estatísticas SCPC
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