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SHOW DE PRÊMIOS

Mais 20
contemplados
Glaucia Pavarini, cliente da Joá Calçados,
ganhou o Fiat Uno Vivace 0 km

Ano 13
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FOTOS: Marta Tiemi Omuro, Marta Tiemi Sakugawa, Kazuki Muramatsu, Kuniei Kaneko, Wagner Assanuma

PALAVRAS DO PRESIDENTE

Prezados Associados,

Renato Zacarias dos Santos
PRESIDENTE DA ACIAR

Acredito que todos nós estejamos mais
felizes e aliviados, pois o mundo não acabou
em 2012, pelo contrário, muitas coisas boas
aconteceram, como a promessa do Governo
Federal de que a conta de luz dos brasileiros
irá baixar; o País, através do Supremo Tribunal
Federal, progrediu no combate aos desvios
na política e aos malfeitos na administração
pública, no julgamento do mensalão e a
realização da eleição sob as restrições da
Lei da Ficha Limpa; o IBAMA autorizou a
licença de instalação para o início das obras
de duplicação na Rodovia Regis Bittencourt,
no trecho da Serra do Cafezal; a ativação do
Aeroporto de Registro, que servirá para auxiliar
o desenvolvimento em nossa Região e de
apoio aos voos de ligação no eixo São Paulo a
Curitiba; e a excelente notícia: a construção do
Presídio de Segurança Máxima será substituída
por CDP (Centro de Detenção Provisória) para
abrigar presos da Região do Vale do Ribeira.
São notícias como estas que nos enchem
de entusiasmo para planejarmos nossas
metas, nossos objetivos para o ano novo que
se inicia, as expectativas são as melhores,
citamos como exemplo: Registro estará
comemorando o Centenário da Imigração
Japonesa, com uma vasta programação de
eventos comemorativos durante este ano.
Em virtude dessas festividades teremos
muitos visitantes e turistas vindos de várias
localidades do País para nossa região. Para
o comércio, principalmente nos segmentos
de bares/lanchonetes, restaurantes, hotéis e
lojas, haverá oportunidades de elevação de
negócios, necessitando portanto de preparo
com antecedência para poder dar bom

www.aciar.com.br

atendimento a essa nova clientela. Houve
também a posse de novos administradores
municipais, cabe-nos apoiar, auxiliar,
acompanhar e cobrar resultados positivos
em seus projetos de melhorias, aos quais
desejamos sucesso no desenvolvimento
econômico e social para o nosso Município e
Região.
Nós na ACIAR daremos continuidade aos
nossos diversos projetos, visando sempre o
desenvolvimento, capacitação, envolvimento,
fortalecimento, sucesso profissional e o
fomento comercial dos associados. Estaremos
em constante sincronismo de estudos e
pesquisas para aprimorar cada vez mais
nossas ações, buscando sempre novos
conhecimentos e experiências; Para isso
contamos com uma equipe de funcionários,
preparados e capacitados, com uma Diretoria
atuante e participativa para dar fortalecimento
a nossa associação e total amparo aos
associados.
Despeço-me desejando a todos que este ano
de 2013 seja repleto de esperança, fé, saúde e
prosperidade.
Grande abraço do amigo,

Renato Zacarias dos Santos
Presidente da ACIAR
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BEM-VINDOS

Novos associados
Sacolão Du Vale
Proprietária: Lucilene Gomes Sabino
Endereço: Rua Jose Antônio de Campos, 511. Centro
Telefone: 3822-4143 / 9602-3797

Minimercado Boi Pantaneiro
Proprietários: Sergio e Sheila
Rua: São Paulo, 810. Vila Fátima
Telefone: (13) 3821-1647

Mercado São Francisco
Proprietários: Igor e Djanira
Endereço : Rua Agata, 159. Vila São Francisco
Telefone: (13) 3821-7378

Focca Tatuagem e Piercing
Proprietários: Focca e Jaqueline
Endereço: Rua José Antônio de Campos, 455. Centro
Telefone: (13) 9772-3284

Amigos do
Resgate - Cursos
e treinamentos
em Emergência

Mercado São Fracisco
Proprietário: Ivo Alves
Endereço: Rua Ourinhos, 70. Jardim São Paulo
Telefone: 3821-2906

www.aciar.com.br

Realizamos cursos
e requalificação dos
profissionais da área de
saúde em geral. Formação
de socorrista - profissional
para trabalhar no resgate.
Cursos de Primeiros
Socorros. Tel.: 9745.3470 /
8187.1804 (Elvis).
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NOSSA HISTÓRIA, NOSSA GENTE

João Theodoro
Militar dedicou sua
vida à segurança
pública
João Theodoro nasceu em Cruzeiro (SP) em 29 de julho de 1908.
Filho de Francisco Theodoro do
Nascimento e Maria Antonia das
Dores, ele iniciou sua carreira na
Polícia Militar com apenas 16 anos.
Naquela época, o órgão ainda se
chamava Força Pública do Estado
de São Paulo. Entre 1924 e 1932,
João Theodoro prestou serviços na
cidade de São Paulo. No mesmo
período, chegou a trabalhar por
pouco tempo nas cidades de Juquiá, Iguape e Itanhaém.
João Theodoro participou da
Revolução Constitucionalista de
1932. Também chamada de “Guerra Paulista”, foi o movimento armado ocorrido no Estado de São
Paulo com o objetivo de derrubar
o Governo Provisório de Getúlio Vargas e promulgar uma nova
Constituição para o Brasil. Após
a Revolução, o jovem foi transferido para Iporanga. Foi lá que ele
conheceu Basília Costa Theodoro,
com quem se casou em setembro
de 1934.
O casal teve seis filhos: Dolival
Theodoro (morando atualmente
em Piraju), Luiz Theodoro (Piracicaba), Luiza Theodoro de Oliveira

João Theodoro
começou na
Polícia Militar
aos 16 anos e
chegou a terceiro
sargento
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(Indaiatuba), Nilson Theodoro
(Registro), Hélio Theodoro (Taboão da Serra) e Ednéia Theodoro
(falecida). Acostumado ao rigoroso
sistema militar, o patriarca exigia
muita educação e honestidade dos
filhos – valores que carregam com
orgulho nos dias de hoje.
João Theodoro se aposentou
na Polícia Militar após prestar relevantes serviços para a segurança
pública. Entre os anos de 1932 e
1952, atuou no Vale do Ribeira, nos
municípios de Iporanga, Eldorado
e Registro, onde foi comandante do
Destacamento. Foi reformado no
posto de 3º sargento em junho de
1952.
Depois de aposentado, permaneceu em Registro. Em 1959,
adquiriu terreno na Vila Ribeirópolis e construiu a primeira casa
do bairro. Chegou a abrir um bar
no centro da cidade, que funcionou
por cerca de um ano. João Theodoro morreu aos 55 anos, após sofrer
um enfisema pulmonar. Ele estava
em São Paulo, onde costumava visitar os colegas militares, e acabou
internado no Hospital Militar. No
dia em que os filhos receberam um
telegrama informando sobre seu
estado de saúde, João Theodoro faleceu. Era 8 de março de 1963. Em
homenagem à vida dedicada à segurança pública, Registro emprestou seu nome a uma rua no Jardim
Caiçara.
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PERFIL

Sonho realizado
Inauguração de sede
própria marca mais
um grande capítulo
na história de
Edmundo e Edmar,
pai e filho
Quando começou a negociar a
compra e venda de alguns veículos usados em Registro, Edmundo
Vascconcelos dos Santos certamente não imaginava que mudaria
o ramo de trabalho. Dono da loja
de calçados H2O, que funcionou
por mais de 20 anos no município,
Edmundo decidiu investir no setor de automóveis e abriu sua primeira revenda em Juquiá. “Como
não encontramos um espaço ideal
em Registro e um amigo ofereceu
um galpão em Juquiá, resolvemos
abrir a loja na cidade vizinha”, conta o filho Edmar, que já ajudava o
pai no comércio de calçados.
A Juquiauto funcionou entre
2004 e 2006. Depois, pai e filho fecharam a loja em Juquiá para abrir a
NT Veículos no bairro Nosso Teto,
em Registro. As iniciais da loja referem-se ao nome do bairro. “Juquiá
nos acolheu muito bem e a empresa
estava progredindo. Mas aos poucos fomos percebendo as dificuldades em se obter peças e acessórios,
já que sempre tínhamos que vir
para Registro, onde a gama de serviços é maior. Por isso decidimos
mudar”, explica Edmar.
A NT Veículos funcionou no
Nosso Teto até 2009, quando mudou
para o centro da cidade, à Avenida
Wild José de Souza, em um imóvel
alugado. Desde o início, no entanto,
o sonho dos empresários era ter sua
sede própria. Assim, Edmar adquiriu um terreno na Avenida Marginal
Castelo Branco e, dois anos depois,
concluiu a construção da nova loja.
www.aciar.com.br

Inaugurar a sede própria da NT
Veículos foi a realização de um sonho. “Fizemos o projeto de acordo
com nossas necessidades, com espaço para atender de forma confortável nossos clientes”, observa
Edmar, que ainda conta com a ajuda do pai. Edmundo é responsável
pela manutenção dos veículos. A
filha Vânia fica no setor financeiro
e os vendedores Anderson, Rodrigo
e Jeferson são qualificados a prestar
o melhor atendimento aos clientes.
Adriana é responsável pelo setor de

financiamento e Rafael fica nos serviços gerais.
“Hoje temos uma equipe muito unida, que trabalha em sintonia
para prestar toda a assistência, especialmente no pós-venda”, destaca
Edmar, que administra os negócios.
Entre seus planos para o futuro, estão concluir o curso de Administração e abrir uma concessionária de
uma marca específica de veículos.
Atualmente, a NT comercializa veículos novos e seminovos de várias
marcas e modelos.
janeiro 2013

“Somos gratos a
todos os clientes
e funcionários.
Sem eles, não
conseguiríamos
realizar o sonho
da sede própria”,
reforça Edmar
Vascconcelos
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SUA EMPRESA

Uma nova direção
Méritos são
coletivos, ninguém
age sozinho, onde
dependemos um
dos outros para um
crescimento maior

Debora Amaral,
Consultora em
Recursos Humanos

dmoreiraamaral@uol.com.br
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Quando vemos a China caminhando para consolidar-se ainda
mais como uma potência mundial,
estimada em alcançar um PIB de 16
trilhões de dólares até 2020 (Revista
Veja), paramos para pensar que mecanismo um governo usa diante de
um país tão populoso, como mola
propulsora de incentivo ao desenvolvimento. Sabemos do incentivo
constante em três setores: empresas,
sociedade e meio acadêmico, a fim de
estimular desenvolvimento e mão de
obra especializada. A China é apenas
um exemplo atual e em evidência de
desenvolvimento, sendo que outros
países também se desenvolvem em
proporções significativas.
Certo. Se tivermos um incentivo, revertemos isso em um melhor
estado de espírito no ambiente de
trabalho, social e familiar, criando
um estímulo constante ao crescimento. Havendo crescimento todos
ganham no que se refere a ganhos
palpáveis (maior empregabilidade, melhor remuneração, plano de
carreira, plano de benefícios, assistências, etc.) e os intangíveis (autorealização, estabelecimento de moti-
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vação interna, reconhecimento não
material, podendo ser um elogio ao
trabalho, desempenho ou objetivo
alcançado).
Não estamos longe de isso acontecer. Pensando em nossa rotina
diária, onde estamos sob a direção
de Gestores, sejam estes em âmbito
coorporativo, governamental ou familiar, pessoas que de alguma forma
coordenam nossas vidas, temos a clareza de que dependemos do esforço
destas para a criação do bem estar em
nossa vivência e convivência.
Do que nos adianta uma casa que
não podemos chamar de Lar, uma
rua ou cidade que não podemos chamar de nossa ou uma empresa que
não nos estimula a nos sentirmos
parte integrante do todo? Em todos
os fatores citados, com certeza se
instala a desmotivação para conservação, produtividade, manutenção,
criatividade e esforços para o progresso. Estar apenas por estar em um
ambiente não vale a pena.
O bom funcionamento de um
sistema nos leva a um estado de ânimo, felicidade, onde mesmo fatores
estressantes podem ser revertidos
em motivadores, desafiadores para
o alcance de um estado de euforia
ainda maior, através da criatividade
e da conquista.
Sob uma nova direção ou uma
nova forma de pensar e agir de Gestores já existentes, o importante é
perceber as reais necessidades para
ocasionar um crescimento, gerar
oportunidades que se abrem diante

de opiniões nunca ouvidas, sempre
no intuito de responder: O que?
Para que? Quando? Quanto?Como?
Estabelecer metas e submetas, este é
o princípio de uma Gestão, e acredito que a China nos ensina muito
em como caminhar para isso. Vale a
pena ler os artigos disponíveis sobre
o tema.
Para os mais místicos entraremos no ano da Serpente (Horóscopo Chinês), um ano que nos exigirá
astúcia, planejamento, calma, persistência, inteligência e flexibilidade
ao agir.
Nossa base é em dados publicados sobre o crescimento mundial,
mas todas as palavras escritas acima
com certeza refletem como devemos
proceder para alcançar objetivos.
Uma nova direção empresarial,
uma nova forma de gestão, um novo
rumo à felicidade coletiva, descartando o mérito individualista priorizado até agora. Méritos são coletivos, ninguém age sozinho, onde
dependemos um dos outros para
um crescimento maior.
Cresce quem se planeja. Ganha
quem sabe dividir. Prospera quem
sabe usar a sabedoria diante as
adversidades. Se tudo que ouvimos
e lemos é no coletivo, então
podemos perguntar: Onde está
a minha contribuição para este
desenvolvimento? E obteremos a
seguinte resposta: Onde você se
dedicar, pois não há sucesso sem
dedicação e direção.
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SAÚDE

Hidratação e
terceira idade
Pessoas com
mais de 60 anos
precisam de atenção
redobrada quando o
assunto é hidratação
Hidratar o corpo durante o verão
é fundamental para garantir a saúde em qualquer idade. Mas como o
mecanismo de percepção da sede
acaba prejudicado com o tempo,
pessoas com mais de 60 anos correm maior risco de se desidratar.
As consequências podem ser trágicas, especialmente se o idoso já
possui pressão alta, diabetes, cardiopatias ou problemas renais. Em
casos graves a desidratação pode
levar à morte.
Como quase não sentem sede,
os idosos acabam “esquecendo” de
beber água. Pessoas acamadas ou
com dificuldade de locomoção sofrem ainda mais, especialmente se
permanecem em ambientes abafados – o que é comum em nossa região, onde as temperaturas atingem
os 30º facilmente no verão.
Além de beber muita água, su-
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cos ou chás, é recomendável usar
calçados e roupas leves, não sair
em horários de sol muito forte, evitar lugares muito abafados – se for
possível, levar mesmo os acamados
para ambientes mais frescos – e
usar sempre protetor solar.
A desidratação é uma das principais causas da confusão mental
em idosos. Como não sentem sede,
constantemente, vovôs e vovós deixam de tomar líquidos. Quando
falta gente em casa para lembrálos, desidratam-se com rapidez.
A desidratação tende a ser grave e
afeta todo o organismo. Pode causar confusão mental abrupta, queda de pressão arterial, aumento dos
batimentos cardíacos (“batedeira”),
angina (dor no peito) e até coma.
Quando nascemos, 90% do
nosso corpo é constituído de água.
Este índice cai para 70% na adolescência, 60% na fase adulta e 50% na
terceira idade. Portanto, os idosos
já têm menor reserva hídrica. Além
disso, há outro complicador: mesmo desidratados, eles não sentem
vontade de beber água, pois os seus
mecanismos de equilíbrio interno
não funcionam muito bem. Quem
tem artrose também costuma evi-

tar movimentar-se e acaba deixando de ir beber água.
Os médicos recomendam beber algum líquido a cada duas horas. Para os familiares fica o alerta:
oferecer líquidos constantemente
aos idosos. Muitos, por medo de
pegar gripe ou “friagem”, usam agasalhos e fecham as janelas. Os ambientes quentes contribuem ainda
mais para a desidratação.
Pessoas com diabetes devem
tomar cuidado com sucos naturais
e, principalmente, com a água de
coco. Embora ela tenha um grande
poder de hidratação, pode alterar
a glicemia já que contém frutose.
O ideal é um coco ou um copo de
suco por dia.

Recomendações de verão
- Use roupas bem leves
- Evite o sol e ambientes quentes
- Dê preferência a alimentos leves como frutas e verduras
- Atenção redobrada a qualquer sinal de diarreia. Se
ocorrer, procure atendimento médico imediato
- Use protetor solar.
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JURÍDICO

Crimes Comerciais
e a Receptação
Em uma discussão
recente, percebi
o preconceito das
pessoas sobre o que
é ou não é crime

Carla Groke
Campanati,
Advogada
OAB-SP 262.898

carla@campanati.adv.br
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A definição de crime é jurídica e legal. E crime só pode ser definido por lei
e nela assim está descrito: como crime
que é. Muitas vezes crimes são praticados sem que se dêem conta de que são
tão criminosos, aos olhos da Justiça,
como qualquer outro. Ao menos, as
penas são as mesmas: multa, reclusão,
trabalhos... Um dos mais comumente
praticados e severamente punidos são
os crimes tributários, como é o caso da
sonegação fiscal, a não emissão de nota,
não informação correta ao fisco dos recolhimentos, etc.
Fraudes também são puníveis, seja
na emissão de duplicatas mercantis, na
simulação de operações financeiras, no
preenchimento de títulos de créditos
dentre outros. A violação dos direitos
autorais, mais conhecida na forma da
pirataria, também pode caracterizar
crimes que levem à cadeia. É importante saber de todas essas caracterizações
de crime, porque, em razão do crime
antecedente, o comerciante não pode
fazer vista grossa e fingir que o problema não é seu.
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O crime anterior é fator incisivo
para a receptação. Esse crime não é tão
óbvio quanto parece. O comerciante
tem um agravante diferente dos demais
civis. O crime de receptação está descrito no texto de lei na seguinte forma:
“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito
próprio ou alheio, coisa que sabe ser
produto de crime, ou influi para que
terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou
oculte: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4
(quatro) anos, e multa.”
A receptação qualificada, específica
para comerciantes é mais grave: “§ 1º
- Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar,
montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em
proveito próprio ou alheio, no exercício
de atividade comercial ou industrial,
coisa que deve saber ser produto de crime: Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito)
anos, e multa. § 2º - Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo
anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. § 3º - Adquirir ou
receber coisa que, por sua natureza ou
pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece,
deve presumir-se obtida por meio criminoso: Pena - detenção, de 1 (um) mês a 1
(um) ano, ou multa, ou ambas as penas.
Nosso Tribunal de Justiça de São
Paulo já decidiu no sentido de que a

condenação é certa. Diante do dolo do
agente na aquisição e exposição à venda
de bem que deveria saber ser de origem
ilícita, resta configurado o crime de receptação qualificada. E não diferente o
Supremo Tribunal Federal, que entendeu que a pena alta é realmente cabível,
independentemente dos argumentos
que se use.
Não há dúvida acerca do objetivo
da criação da figura típica da receptação qualificada que, inclusive, é crime
próprio relacionado à pessoa do comerciante ou do industrial. A idéia é exatamente a de apenar mais severamente
aquele que, em razão do exercício de
sua atividade comercial ou industrial,
pratica alguma das condutas descritas
na lei, valendo-se de sua maior facilidade para tanto devido à infra-estrutura
que lhe favorece. A lei expressamente
pretendeu também punir o agente que
agiu com dolo eventual, mas tal medida
não exclui, por óbvio, as hipóteses em
que o agente agiu com dolo direto (e
não apenas eventual). Trata-se de crime
de receptação qualificada pela condição
do agente que, por sua atividade profissional, deve ser mais severamente punido com base na maior reprovabilidade
de sua conduta.
Portanto, o comerciante deve estar
atento à legalidade da aquisição de produtos e serviços para não recair em outro crime e acabar respondendo criminalmente por fato que deveria prever.
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RURAL

Governo lança guia de
trânsito animal eletrônica
Obrigatório
para o trânsito
de animais,
documento pode
ser obtido pela
internet
O governador Geraldo Alckmin
lançou em dezembro, durante o II
Encontro Estadual de Defesa Agropecuária, em Campinas, a e-GTA Guia de Trânsito Animal Eletrônica.
A novidade vai beneficiar milhares
de criadores paulistas, que poderão
solicitar e imprimir a guia pela internet, sem ter que comparecer pessoalmente a uma unidade da Defesa
Agropecuária a cada vez que forem
realizar o transporte de animais.
“É um grande ganho. O produtor rural tinha que ir até a Casa de
Agricultura, às vezes em outra cidade, para tirar uma guia de transporte. Agora, ele vai fazer tudo pela
internet, pode emitir a guia da sua
casa, não perde tempo e não gasta
dinheiro”, afirmou o governador.
A ação faz parte do sistema
informatizado Gedave (Gestão de
Defesa Animal e Vegetal), desenvolvido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento em parceria
com a Prodesp. “O produtor comparecerá a uma unidade da Defesa
Agropecuária para fazer o cadastro
como usuário e receber uma senha,
com a qual poderá acessar as informações, fazer o cadastro da GTA
que será emitida e informar a movimentação dos animais, tudo com
muito mais comodidade, facilidade
e rapidez”, afirmou a secretária de
Agricultura, Mônika Bergamaschi.
Além disso, a implantação da
www.aciar.com.br

e-GTA trará uma série de benefícios, como um maior controle
de pragas e doenças pelo serviço
oficial de defesa, melhor gestão da
rastreabilidade do trânsito de bovídeos e melhor controle sanitário do
rebanho paulista. Para ter acesso
ao novo sistema, o criador precisa
estar com a vacinação do rebanho e
as obrigações sanitárias em dia.
Por enquanto, a GTA eletrônica não estará disponível para
movimentação de bovídeos para
reprodução, leilões que não sejam
de rebanho geral e para fora do
Estado. O motivo é que, para esses
casos, há necessidade de validação,
pelo órgão oficial, dos exames de
brucelose e tuberculose, que inicialmente não estarão disponíveis
no sistema Gedave.
Entrega de veículos
e máquinas
Durante o evento realizado em

Campinas, o governador Geraldo Alckmin e a secretária Mônika
Bergamaschi entregaram 165 veículos para a renovação da frota
da Defesa Agropecuária. Os novos
carros serão usados pelos técnicos
nos trabalhos de defesa, prevenção
e fiscalização em todo o Estado. O
investimento foi de mais de R$ 5
milhões.
A Apta (Agência Paulista de
Tecnologia dos Agronegócios) recebeu 16 novos tratores e implementos agrícolas, que serão usados
em suas unidades de pesquisa. As
novas máquinas fazem parte do
programa de revitalização dos institutos, que recebeu mais de R$ 4,3
milhões em investimentos. Foram
anunciados ainda investimentos da
ordem de R$ 19 milhões para a realização de obras de construção de
novas unidades da Defesa Agropecuária e reformas em estruturas já
existentes.
dezembro
janeiro 2012
2013

Para ter acesso
ao novo sistema,
o criador precisa
estar com a
vacinação do
rebanho e as
obrigações
sanitárias em dia
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CAPA

Show de Prêmios
conquista lojistas e
ACIAR realizou a
entrega dos prêmios
aos felizardos no dia
7 de janeiro
Glaucia Pavarini
recebe a chave do
Fiat Uno Vivace das
mãos do proprietário
da Joá Calçados,
Renato Oliveira,
e do presidente
da ACIAR, Renato
Zacarias dos Santos.
A vendedora Luci
e Renato Oliveira
também ganharam
vale-compras de
R$ 300,00

12

Quando recebeu o telefonema
da ACIAR informando que era a
ganhadora do carro zero quilômetro da Campanha Show de Prêmios
de Natal, Glaucia Pavarini achou
que era trote. Apesar de estar na
torcida, só acreditou na premiação
depois que falou com a vendedora
Luci, que lhe atendeu na Joá Calça-
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dos, de onde saiu o cupom da sorte.
“Colocamos três cupons na urna e
ainda brincamos que eu ganharia o
carro. Mas realmente eu não imaginava que ganharia mesmo”, contou
Glaucia, após receber as chaves do
Fiat Uno Vivace. A vendedora Luci
e o proprietário da Joá Calçados,
Renato Oliveira, também receberam vale-compras de R$ 300,00.
A entrega dos 20 prêmios do
Show de Natal foi realizada no dia
7 de janeiro pelo presidente da
ACIAR, Renato Zacarias dos Santos, e pelos representantes das lojas
contempladas no sorteio. Glaucia
avisou que vai ficar com o Fiat Uno

Alex Silvestre Moreira de Lima (Registro), cliente da
Luzes e Cores, levou uma geladeira

Vivace. “Será bem útil”, destacou a
professora da Unesp, que está morando em Registro há 8 anos. Feliz
pelo prêmio, ela disse que prefere
valorizar o comércio local porque
entende que desta forma contribui
com o progresso do município. “E
as campanhas e promoções incentivam os consumidores”, acrescentou a felizarda.
O comerciante Renato Oliveira também saiu bastante satisfeito com o resultado da Campanha
promovida pela ACIAR. “Sempre
incentivei as funcionárias a entregarem os cupons aos clientes. Ter
uma cliente premiada é muito importante para o marketing da loja”,
comentou.
Para este ano, o Show de Prêmios terá muitas novidades. Uma
delas, segundo Renato Zacarias, é
o sorteio de uma Moto 0Km entre os lojistas que participarem da
campanha. No ano passado, 110
empresas aderiram ao Show de
Prêmios e distribuíram mais de
700 mil cupons no comércio. Além
do carro, a etapa de Natal também
sorteou refrigerador, TV, microondas, notebook e vales-compras.
Confira a relação de ganhadores:
www.aciar.com.br

Dicas

de Natal
e consumidores
Sulamita Maryana Santos (Registro), cliente do
Mercado GR, ganhou a TV LCD de 32”

Ronaldo de Alcantara (Registro), cliente do Almir
Materiais para Construção, levou um notebook

Ganhadores dos vales-compras de R$ 300,00:
Oséias de Oliveira (Registro), cliente do Toyo Joia
Sidnei de Oliveira (Registro), cliente do Calçados Tanaka
Marçal Lopes Rocha (Juquiá), cliente do Calçados Tanaka
Suely Ribeiro (Sete Barras), cliente da Loja Senaga
Zaira de Melo Gonçalves (Eldorado), cliente do Supermercado Mini Custo
Jonas Costa (Eldorado), cliente do Supermercado Epa
Rosemary Pagani (Registro), cliente da Tibiko’s
José Claudio da Silva (Registro), cliente da Pastelaria Oriente
Vania Valentim (Registro), cliente da Lojas Mil
Sonia Ferreira (Registro), cliente do Calçados Tanaka

www.aciar.com.br

Gilmara Brasil Pontes (Sete Barras), cliente
do Bazar Lilianne, faturou um micro-ondas

Ganhadores dos vales-compras de R$ 200,00:
Elisabete Candido Lopes (Miracatu), cliente da Tok Lar Baby
Roberto Franco de Oliveira Canto (Registro), cliente da Festolândia
Rodrigo Henrique de Araujo (Pariquera-Açu), cliente da Disvep
Keli Aparecida de Lima Santos (Registro), cliente do Mercado Luiz Nakajima
Gilson Francisco Leandro (Registro), cliente do Auto Posto Montana

janeiro 2013
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NATAL

Colégio Adventista
vence concurso de
decoração natalina
O Colégio
Adventista
apostou nas luzes
e nos efeitos de
movimento e ficou
em primeiro lugar

14

Lojas Tibiko’s e
Swagat ficaram
com a segunda e a
terceira colocações,
respectivamente
Pelo segundo ano consecutivo,
o Colégio Adventista conquistou

o primeiro lugar no Concurso de
Decoração “Natal Estrelado, Ano
Novo Iluminado” realizado pela
ACIAR. Com renas em movimento, presépio, neve artificial e muitas
luzes, o Colégio recebeu 181 pontos dos jurados e levou o cheque de
R$ 1.700,00.
Na segunda posição, a Loja
Tibiko’s obteve 166 pontos e ga-

rantiu o cheque de R$ 1.200,00.
Nas vitrines, os manequins dividiram espaço com grandes bonecos
em formato de biscoitos coloridos
em movimento, árvore de Natal e
Papai Noel, com peças delicadas e
harmoniosas. A Loja Swagat também apostou na delicadeza e agradou os jurados. Com 155 pontos,
a Swagat ficou em terceiro lugar e
fotos: Wagner Assanuma e Nesias Domingues
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Tibiko’s

recebeu o cheque de R$ 1.000,00.
A premiação aos vencedores
foi realizada na Praça dos Expedicionários no dia 28 de dezembro,
junto com o sorteio do Show de
Prêmios de Natal. O evento, que
contou com show da dupla Juliano
e Marcos Lima, atraiu mais de 300
pessoas à praça.
A avaliação das decorações natalinas foi realizada na noite de 17
de dezembro, pelas jornalistas Sueli
Correa e Mônica Bockor, pelos fo-

Swagat

tógrafos Liana Yamakawa e Wagner
Assanuma e pela empresária Eliana
Kazokas. Eles julgaram com notas
de 0 a 10 os quesitos criatividade,
espírito natalino, beleza e iluminação. Nessa edição do concurso, 12
estabelecimentos se inscreveram
para concorrer às premiações.
Para 2013, a ACIAR estuda algumas mudanças no regulamento
para aprimorar o concurso de decoração natalina e incentivar cada
vez mais comerciantes a participar.

Afinal, quanto mais lojas capricharem na decoração de suas vitrines
e fachadas, mais bonito e atraente
fica o município nesta época especial.

Na segunda posição, Sueli Tiiomi, da Tibiko’s,
garantiu o cheque de R$ 1.200,00

Presidente da Aciar, Renato Zacarias, entrega premiação aos
representantes do Colégio Adventista

Mara, da Loja Swagat, levou o prêmio de terceiro lugar

www.aciar.com.br
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Anuncie aqui.
Ou vai querer passar em branco?

Ligue 3828.6800
A sua marca será vista por
todos os nossos atuais e
potenciais associados e
distribuída em todos os
eventos realizados pela ACIAR
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NATAL

Papai Noel da ACIAR
atende pedidos de crianças

Presidente da ACIAR, Renato Zacarias, com o Papai e a Mamãe Noel fazendo a alegria
das crianças

Funcionários da
Associação também
adotaram cartinhas
entregues ao bom
velhinho

bairros Vila Nova e Agrochá, além
do Nosso Teto, Jardim Paulistano,
Vila São Francisco, Alay José Correa, Vila Romão, Jardim Caiçara ,
Arapongal, Ribeirão de Registro e
Jardim Hatori.

A cada casa, uma surpresa e
a emoção de ver o Papai Noel em
pessoa entregando o presente de
Natal. Uma menina do Agrochá
pediu óculos de grau, já que não
conseguia enxergar direito a lousa na escola. Com apoio da Óticas
Carol e de um oftalmologista que
prefere não aparecer, a garotinha
foi atendida e não terá mais dificuldades de aprender. A entrega
dos óculos foi feita pelo presidente da ACIAR, Renato Zacarias dos
Santos.
Teve também quem pediu um
carrinho ou camiseta do time do
coração. E o Papai Noel sentiu uma
alegria imensa de poder realizar o
desejo de crianças tão especiais.
Com os funcionários da ACIAR
não foi diferente... no fundo, o
maior presente quem recebeu foram eles, afinal, todos os colaboradores ajudaram a realizar o pequeno sonho das crianças.

Cestas básicas, chocotones, cestas de doces, bonecas, roupas novas. Pedidos tão humildes quanto
os autores de muitas cartinhas entregues ao Papai Noel da ACIAR,
que recebeu a criançada na Praça
dos Expedicionários entre os dias
10 e 24 de dezembro. Como faz
todos os anos, a ACIAR atendeu o
desejo de quem acredita no Papai
Noel.
Na véspera de Natal, a consultora Renata Michele, a coordenadora de planos de saúde Daniela
e o responsável pelo setor de informática da ACIAR, Osiel, ajudaram o bom velhinho a entregar
os presentes e fazer a alegria de 27
crianças de Registro. A maioria
das cartinhas atendidas veio dos
www.aciar.com.br
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CONQUISTA

Fundado o

Sincovale
Em assembleia
realizada em
dezembro,
também foi eleita
a primeira diretoria
do Sindicato do
Comércio Varejista

Advogado Roni
Sérgio de Souza,
presidente da ACIAR
e do Sindicato,
Renato Zacarias
dos Santos, e o
vice-presidente da
ACIAR, João Del
Bianco Neto

18

O presidente da Associação Comercial de Registro (ACIAR), Renato Zacarias dos Santos, vai presidir o
Sindicato do Comércio Varejista do
Vale do Ribeira (Sincovale). A assembleia de fundação do Sindicato
foi realizada na sede da ACIAR na
noite de 18 de dezembro, quando
também foi eleita a primeira diretoria da entidade patronal. Marce-
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lo Rodrigues, atual tesoureiro da
ACIAR, será o vice-presidente, enquanto a secretária será Sueli Tiiomi e o tesoureiro, Carlos Massashi
Hashiguchi, que também fazem
parte da diretoria da Associação
Comercial.
“Compor a diretoria do Sindicato Varejista com pessoas que já
têm cargos na ACIAR é uma forma de facilitar todos os trâmites, já
que a Associação é que dará todo
o suporte inicial para implantação
do Sindicato no Vale do Ribeira”,
explicou João Del Bianco Neto,
vice-presidente da ACIAR. Apesar
de colaborar com a realização desse
antigo sonho da categoria, Bianco
não pode fazer parte do Sindicato
Varejista porque integra o setor de
postos de combustíveis, que possui sindicato específico. “Embora

eu não possa participar, sei bem o
que o comerciante sofre e o quanto
precisa de uma entidade que tenha
mais poderes para defender seus
direitos”, destacou.
Renato Zacarias, presidirá o
Sindicato até 2017, ressaltou a importância da entidade para a classe
empresarial. “Hoje, todas as negociações são realizadas em Peruíbe,
sem a participação dos comerciantes do Vale do Ribeira. Além disso,
a contribuição anual compulsória
realizada para a Fecomércio não é
revertida para ações locais. Com
a implantação do Sindicato, uma
parte desse recurso será utilizada
em prol do comércio da região”.
O advogado Roni Sérgio de
Souza, que está acompanhando
todo o processo de fundação e registro do Sindicato Varejista, explicou
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durante a assembleia que a entidade possibilitará aos comerciantes
sindicalizados negociar questões
de direito público – como salários e
horários de funcionamento – junto
aos sindicatos que representam os
funcionários.
Além de eleger a primeira diretoria do Sindicato do Comércio
Varejista, a assembleia também
aprovou o estatuto da entidade e sua
filiação à Fecomércio (Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo) e ao
Sicomércio (Sistema Confederativo
de Representação Sindical). O próximo passo será registrar o Sindicato junto ao Ministério do Trabalho e
Emprego em Brasília, processo que
costuma ser mais demorado devido
o volume de solicitações.
O Sindicato do Comércio Varejista do Vale do Ribeira vai atuar
nos municípios de Registro (sede),
Barra do Turvo, Cajati, Cananéia,
Eldorado, Iguape, Ilha Comprida,
Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Miraca-
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tu, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo
e Sete Barras. Ele representa a categoria econômica do “comércio varejista”, independente do porte e do
local de exercício da atividade comercial dos representados. Ficam
excluídas desse rol as categorias
que já possuem sindicato específico: “carnes frescas”, “carvão vegetal
e lenha”, “combustíveis minerais”,
“concessionários e distribuidores
de veículos”, “derivados de petróleo, lava-rápido e estacionamento”,
“distribuidoras de gás liquefeito
de petróleo”, “flores e plantas ornamentais”, “gêneros alimentícios”,
“material elétrico e aparelhos eletrodomésticos”, “material médico,
hospitalar e científico”, “material
ótico, fotográfico e cinematográfico”, “peças e acessórios para veículos”, “pneumáticos”, “produtos
farmacêuticos” e “veículos automotores usados”.
Representantes das demais categorias do comércio varejista podem e devem participar do Sindi-

cato, pois quanto maior o número
de sindicalizados, mais fortalecida
se torna a categoria.

Diretoria
eleita

Idealizada
por Bianco, a
logomarca do
Sindicato simboliza
a união em
torno do Vale do
Ribeira. A cor azul
representa o rio
que corta a região

Diretoria
Presidente: Renato Zacarias dos Santos
Vice-presidente: Marcelo Rodrigues
Secretária: Sueli Tiiomi
Tesoureiro: Carlos Massashi Hashiguchi
Suplente: Luciana do Nascimento
Conselho Fiscal: Benedito Gregório dos Santos, Daniel
Muniz de Paulo, Mauro Cesar Vieira de Araújo e
Josimara Cadillac.
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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 15% no valor de
suas mercadorias e produtos.
Fone: (13) 3821-1497.

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

Desconto de 5% na compra de
óculos ou 20% na permuta de
produtos. Tel. (13) 3821-2122.

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

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

O objetivo é disponibilizar ao empresário associado,
linhas de crédito para capital de giro, antecipação de
recebíveis e crédito pessoal para reforma de fachada e
espaço interno. E também ampla linha de prestação de
serviços com taxas e tarifas reduzidas. Tel.: (13) 3821-5530.

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

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% (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% à vista (dinheiro),
10% no cartão de débito e 7% no
cartão de crédito (Visa/Mastercard e
Elo). Fone: (13) 3822-2207.

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

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

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

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 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.

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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Departamento Pessoal
Avançado na prática
Inscrições estão
abertas para o curso
que será realizado
no dia 21 de janeiro

Em 2012, foram oito cursos de
atualização tributária e previdenciária, três cursos sobre vendas e outras
duas palestras sobre humanização no
comércio e a magia do atendimento.
Neste ano, a parceria de sucesso entre
a ACIAR e a consultora Vilma Fontoura continua. O primeiro curso de
2013 será sobre “Departamento Pessoal Avançado na Prática”, que será
realizado no dia 21 de janeiro, no
auditório da ACIAR.
As vagas são limitadas e as inscrições devem ser com Vilma pelo
telefone (13) 8132-1141; 8818-8682
ou 3828-6800. O curso será ministrado pela advogada Líris Silvia Zoéga Tognoli, que atua há mais de 24
anos em consultoria jurídica preventiva nas áreas trabalhista, previdenciária e FGTS. Pós-graduada
em Direito Coletivo e Individual
do Trabalho, Líris é docente em
vários institutos de treinamento e
sócia-proprietária da Apta Consultoria Jurídica em Ribeirão Preto.
No curso realizado pela ACIAR,
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ela vai abordar no primeiro módulo
a rotina do Departamento Pessoal,
como admissão, folha de pagamento e modalidades de contrato de trabalho. No Módulo II, os participantes terão acesso a informações sobre
medicina e segurança do trabalho,
fiscalização, terceirização, vínculo
empregatício, contrato de trabalho,
jornada de trabalho, salário, hora
extra, férias, INSS, participação nos
lucros e acidentes de trabalho.
Já no Módulo III, a advogada
abordará os temas: comunicação
de dispensa, aviso prévio, formas
de rescisão contratual, aspectos da
justa causa na rescisão, parcelas
devidas, estabilidade provisória e
quadro de incidências.
O curso é destinado para geren-

IMAGEM: http://www.mhacg.org

EVENTO

tes, chefes e encarregados de Departamento Pessoal e de Recursos Humanos das empresas, contabilistas,
tesoureiros e advogados das áreas
trabalhista e previdenciária. Realizado pela ACIAR, o curso tem apoio da
AECOM (Associação Empresarial e
Comercial de Cajati), ACEJA (Associação Comercial de Jacupiranga) e
ACOVALE (Associação dos Contabilistas do Vale do Ribeira).

Curso Departamento
Pessoal Avançado
Data: 21 de janeiro
Horário: 8h30 às 17h30, na ACIAR
Inscrições e informações: (13) 8132-1141; 8818-8682 ou
3828-6800 com Vilma

janeiro 2013
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Eventos e horários
JANEIRO 2013

Dia 01 (sábado): Confraternização Universal (FECHADO)
Dia 07 (Segunda-feira): Entrega da premiação Show de Prêmios de Natal às 16h na ACIAR.

FEVEREIRO 2013

Dia 01 (Sexta-feira): Início das Inscrições para o Prêmio Aciar de fotografia.
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)
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2.240

DEZEMBRO / 2012
0
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Exclusões | Aumento de 22,35% em relação a novembro | R$ 227.785,38
1.642

NOVEMBRO / 2012

2.009

DEZEMBRO / 2012
0
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www.aciar.com.br

“Boa Impressão e parceria com o Vale”
Cartazes, Folders, Folhinhas, Jornais, Livros, Panfletos
e Revistas. Formulários Planos e Contínuos.
e-mails: soset@uol.com.br / soset@soset.com.br
Fone: (13) 3841-1142 / Fax: 3841-2028
Rua Tte. Cel. Zacarias, 88 - Iguape - SP

Coloque a sua
marca em evidência.

Anuncie!

3828.6800

www.aciar.com.br

A revista do comerciante.

janeiro 2013
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