www.aciar.com.br
Órgão de Informação da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Registro

Edição nº 150

Ano 11

JULHO 2011

TESOUROS DO VALE

“Obra da Natureza” vence
concurso fotográfico

DIA
DO
COMERCIANTE
A ACIAR congratula-se com todos os comerciantes do
Vale do Ribeira pelo dia dedicado aos profissionais que
formam uma categoria vital para a economia da Nação.
Parabéns a todos os comerciantes que se
esforçam para melhorar a qualidade de vida
de colaboradores e clientes, construindo com
dignidade o sucesso de seu empreendimento e
consolidando a economia de seu município.
Uma homenagem da ACIAR a todos os
comerciantes de Registro e região.

PALAVRAS DO PRESIDENTE

Caríssimos amigos,

Já estamos em julho, início do
segundo semestre, férias de
inverno, novas oportunidades
oferecidas por 2011.
Estamos em um momento
econômico que nos inspira cautela
e ao mesmo tempo nos desafios
que podem ser vencidos com
o uso da criatividade e arrojo
e profunda seriedade em nível
empresarial.
Estamos em um momento em
que assistimos a profundas
transformações na forma
sociopolítica do planeta e a
história nos ensina que toda vez
que essa gama de transformações
ocorre, deixa tênue a segurança
econômica mundial.
Em alguns países a crise já está
instalada e em outros ela está
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Henrique Rodrigues Wolf
PRESIDENTE DA ACIAR

rondando. No nosso País, apesar
da instabilidade conquistada,
somos aconselhados a agir com
cautela. Não esquecendo que
esses momentos só podem
ser ultrapassados com a união
corporativa, gerando assim
força conjunta em quantidade
suficiente para nos mantermos em
tranquilidade social.
Pois é no comércio e no consumo
que se sente o reflexo dessas
crises.
Assim sendo, bom senso e esforço
pessoal e de equipe é o caminho
mais viável.
Um forte abraço.
Henrique Wolf
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BEM VINDOS

Novos associados
Vale Náutico

LOG.TI

Uma loja que tem tudo para o seu hobby, lazer e diversão. É ponto
de encontro de pescadores e amadores de esportes aquáticos,
conhecida na região pelo bom atendimento, os melhores preços,
muita
variedade de
produtos e
qualidade em
tudo o que
faz. R José Dias
de Araujo,
56. Registro.
Tel.:3821-3058.

Sempre em busca de inovação e da
perfeição , em todas as áreas. Para
com isso gerar trabalhos criativos,
satisfação e parcerias duradouras
entre colaboradores, clientes e
fornecedores. Na Rua Pres. Getulio
Vargas,420. Centro- Registro. Tel.:
3821-4262. Na foto, Yuri Curi.

Kaiçara
Brindes
A missão da empresa é aliar
qualidade, pontualidade
e o melhor atendimento,
sempre com os preços mais
competitivos do mercado.
Em destaque na foto, Silvana
Alvin. Rua Serafim Camilo,
30. Jd. Caiçara- Registro.
Tel.: 3821-4495.

Elabora e executa
projetos paisagísticos,
produz e comercializa
plantas ornamentais.
Situada na Rua E, 79.
Jd. Paulista - Registro
Tel.: 3821-3330.

Bazar Rosa
Com anos de tradição no
mercado, oferecendo uma
grande variedade de produtos
de qualidade, as novidades
mais interessantes, os
melhores preços e um ótimo
atendimento. Agora sob a
direção de Carla Cristina.
Localizada na Av. Clara Gianotti
de Souza, 70. Centro - Registro.
Tel.: 3821-4901.

Reciclagem Moacir

PÉrola do
Ribeira
A empresa tem controle
rígido e eficiente em todas
as etapas de produção.
Transformar a banana em
vários processos é um
diferencial. Localizada à
margem direita do Rio
Ribeira s/n. Guaviruva Registro Tel.: 3822-9205.
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Comercial
Nailuh

Com a experiência adquirida durante anos de atuação
no mercado, visando
aprimorar a qualidade
de seus serviços, bem
como, atendendo
às necessidades e
expectativas de seus
clientes, a Reciclagem
Moacir passou a atuar
no setor visando o
respeito ambiental.
Localizada à Rua José
Antonio da Silva Jr.655.
Distrito IndustrialRegistro. Tel.: 38212726.
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PERFIL

Na adversidade,
surge um vencedor
Proprietário da
Enkasa Alimentos
conta sua história
Gilvaldo Batista Marques é protagonista de uma história que mais
parece enredo de filme. Paraibano
nascido em Tavares, aos 5 anos de
idade ele foi desenganado pelos
médicos depois de
sofrer um grave
acidente. O carro
de boi onde estava
tombou e a roda
passou sobre sua
cabeça. Nem bem
se recuperou, ganhou uma enxada
do pai. Na roça,
arava e plantava sozinho.
Aos 9 anos, a
vocação para o comércio despertou
com a necessidade
de ajudar a família.
A seca do Nordeste
obrigou o menino a
buscar trabalho. Em
cima de um jegue, ele
Givaldo e a esposa Adriana
vendia e trocava pães
e bolos por outras
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mercadorias, como feijão, milho,
farinha... Como o pai tinha vindo
trabalhar em São Paulo, era Givaldo quem sustentava sua casa – com
seis irmãos mais novos – e os avós
maternos.
Cansado de ver a família sofrer
com a seca, o pai de Gilvado trouxe toda a família para o interior de
São Paulo e se estabeleceram em
Sorocaba. “Ainda adolescente, eu
entregava três jornais diferentes de
madrugada e à tarde fazia cobranças”, conta Givaldo. Aos 18 anos,
foi contratado como vendedor em
uma loja de pisos e divisórias. Nessa época conheceu Adriana, com
quem casou e teve três filhos: Jean
Carlo, Adrielle e Julia Maria.
Já casado, por três anos comercializou frutas nas ruas de Sorocaba. Novamente como funcionário,
em 1998 Gilvaldo iniciou como auxiliar de vendas em uma empresa
de distribuição de alimentos e três
meses depois já era vendedor. Em
seis anos e meio que atuou na empresa, ele passou ainda pelos cargos
de supervisor de vendas, gerente
de setor e gerente geral. Quando
surgiu o plano de abrir uma filial,
Givaldo sugeriu que a empresa atuasse no Vale do Ribeira. “Eu conhecia a região porque meu pai morou

em Cananéia, onde eu fiquei por
seis meses quando tinha 20 anos”,
explica. “Mas depois de fazer uma
pesquisa, a empresa achou que não
compensava abrir uma filial em Registro”.
Ao se desligar da firma para
abrir seu próprio negócio, Givaldo seguiu seu instinto. Aproveitou o conhecimento de logística e
do processo de distribuição para
investir na criação da Enkasa Alimentos. Inicialmente, o escritório
era em Sorocaba, mas como ficou
inviável manter as viagens diárias
para trazer as cestas básicas, a matriz acabou transferida para Registro, onde funciona há mais de
quatro anos. Até setembro do ano
passado, Givaldo e Adriana moraram no município. Atualmente, a
empresa fornece cestas básicas para
empresas e consumidores finais em
todo o Vale do Ribeira.
Em maio de 2009, foi inaugurada a filial da Enkaza Alimentos
na cidade de Sorocaba. “Podíamos
transferir a matriz para Sorocaba,
mas preferimos continuar recolhendo os impostos em Registro,
uma cidade que ainda está em crescimento”, enfatiza Givaldo, com
a experiência de quem sabe onde
vale a pena investir.
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NOSSA HISTÓRIA, NOSSA GENTE

Shinnosuke Yamada
Imigrante japonês,
foi proprietário
de fábrica de
sembei e manju
Homem simples, reservado, apaixonado por flores e fiel a seus princípios, o imigrante japonês com formação militar Shinnosuke Yamada
veio para o Brasil provavelmente na
década de 1920, já casado com Miha
Yamada. O casal era de uma ilha
vulcânica chamada de Izu Oshima,
situada a cerca de 100km ao sul de
Tóquio. Na viagem de navio, que
durava mais de um mês, eles vieram
acompanhados de outros familiares
e três casais de amigos. Uma das
histórias contadas mais tarde era
de que Miha teria cuidado de uma
senhora que adoeceu durante a viagem. Sem esses cuidados, a mulher
não teria resistido.
O fato mais interessante, contado pelo neto de Shinnosuke – o
contabilista Sandro Yamada – é que
a amizade entre os quatro casais
que vieram juntos do Japão para
Registro era tão forte, que chegaram a comprar juntos alguns lotes
no cemitério da cidade, onde construíram túmulos iguais. “Meu avô
ganhou da senhora que adoeceu
durante a viagem um terreno no cemitério, já com mausoléu construído. E hoje os quatro casais amigos se

encontram sepultados um ao lado
do outro no cemitério de Registro”,
conta Sandro.
Na residência fixada próximo do
Rio Ribeira, o casal Yamada passou
a fazer manju (bolinho doce japonês feito à base de feijão) e sembei
(bolacha japonesa com amendoim).
Shinnosuke, e mais tarde o único filho Yasuhiko, vendiam os doces na
cidade. Yasuhiko, ainda jovem, teve
a ideia de construir uma fábrica de
sembei. “Primeiro eles conseguiram
a planta de uma máquina japonesa,
depois mandaram fazer essa máquina em São Paulo e montaram a
Fábrica Santomo. ‘San’ significa três
e ‘tomo’ vinha de tomodati, amigos
em japonês, em alusão aos três sócios: Yamada, Yoshifumi e Hideo”,
explica Sandro Yamada. A fábrica
de sembei funcionou por muitos
anos. Depois da sociedade desfeita,
a Santomo passou a ser administrada por Yasuhiko, depois por sua
esposa e finalmente por Sandro Yamada, que ficou com a fábrica até
pouco tempo atrás.
Apesar da rigidez adquirida pela
formação militar, Shinnosuke se
rendia à beleza das flores. “Seguramente foi um dos primeiros a cultivar orquídeas aqui em Registro, com
uma estufa que fez em casa há mais
de 40 anos”, lembra Sandro. “Recordo de uma estufa feita com cobertura de ripas de madeira, bancada
com vários vasos de orquídeas, in-

clusive muitas delas
ficavam penduradas
em vasos de barro,
alguns com pedaços
de carvão vegetal,
outros com cascas de
ostras sobre o substrato de xaxim”. Foi
assim, ainda menino,
vendo o avô cuidando com tanto carinho
das flores que Sandro
também adquiriu a
paixão por plantas,
especialmente as orquídeas. Ele ainda
guarda um vaso de
orquídea que era do
avô. “Cuido com carinho e ela floresce até
hoje”, revela. Além das
orquídeas, o jardim de
Shinnosuke também
tinha antúrios de diversas cores e outras
plantas exóticas.
Depois que a esposa Miha faleceu, Shin- Shinnosuke Yamada e
nosuke Yamada entrou a esposa Miha
em depressão. Sem a
vivacidade da companheira, sempre tão espontânea e
dedicada, até as flores perderam a
cor. Shinnosuke morreu anos mais
tarde, em 19 de maio de 1980, aos
81 anos de idade. Em homenagem,
o município emprestou seu nome a
uma rua no Bairro Cecap.

Nostalgia nas águas do Ribeira: o casal é
o primeiro da esquerda para a direita
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SUA EMPRESA

Worklover ou Workaholic?
Não importa a
quantidade de horas
trabalhadas e sim a
qualidade com que
se trabalha

Debora Amaral,
Consultora em
Recursos Humanos

dmoreiraamaral@uol.com.br
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Vejo pessoas estressadas que passam muito tempo no trabalho ou
ligadas a ele, levando serviço para
casa, incapazes de não abrir e-mails
durante o tempo destinado ao descanso. Sentar e conversar com uma
pessoa assim é sem sombra de dúvida escutar sobre negócios e projetos. Difícil até mesmo questiona-las
sobre saúde, família ou lazer, pois
em poucos minutos elas estarão
novamente falando de trabalho ou
coladas ao celular (podendo manter dois mais aparelhos em funcionamento). Experimente perguntar
como ela está e ela logo responderá
que está super corrido no trabalho
ou falará sobre a crise econômica
existente.
São os Workaholics, os viciados
em trabalho. Estes colocam todas as
expectativas da vida ao trabalho e
por lógica são os que apresentam as
maiores probabilidades de frustração e mais gravemente estão sujeitos
a doenças. Eles sacrificam todos os
outros aspectos da vida em pró ao
trabalho. Aqui o trabalho acaba sendo algo negativo, sem contribuição
efetiva e adequada à pessoa. Sugiro
o filme dirigido por Frank Coraci,
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intitulado “Click”, para identificar
como é ver alguém obcecado pelo
trabalho e conviver com ele.
Eles são fruto da sociedade capitalista, impulsionados em manter empregos e negócios através
da competitividade e da ganância.
Aqui, vencer na vida é a ascensão
social e o poder financeiro. Resumindo, eles são fruto de crises econômicas existentes há décadas.
Porém encontramos uma porcentagem de trabalhadores denominada Worklovers, pessoas que amam
o que fazem, mas não substituem a
Vida pura e simplesmente pelo trabalho. Há prazer na execução das
atividades mesmo que utilize horas
e horas, pois não deixa a vida afetiva, amorosa de lado. Suas relações
existem dentro e fora do trabalho,
mantendo um equilíbrio de necessidades, expectativas e vivências.
A grande diferença entre os
Worklovers ou os Workaholics está
na qualidade da relação que se tem
com o trabalho, e muitos profissionais não percebem como agem. Não
importa a quantidade de horas trabalhadas e sim a qualidade com que
se trabalha.
Equilíbrio é a palavra chave,
onde todas as relações precisam estar presentes e sendo vivenciadas. Se
há um problema pessoal, familiar,
amoroso, vá e resolva e não o use
como justificativa para trabalhar de
forma desenfreada, camuflando a
verdadeira questão a qual deveria se
dedicar. Não fuja da realidade.

Ser um Worklover:
Seja motivado pela sua capacidade profissional. O prazer é maior
quando a motivação é de dentro
para fora, sem esperar treinamentos
motivacionais ou aplausos externos
no final de cada tarefa. Aprenda a
aplaudir a si mesmo.
Veja os desafios como oportunidades. A cada nova experiência,
uma vivência adquirida.
Surpreenda-se com as horas.
Você é o responsável em aperfeiçoar a utilização do tempo diante das
responsabilidades existentes.
Compartilhe resultados, conquistas e a vontade de aprender. Seja
membro de uma equipe.
Conheça-se. A importância do
autoconhecimento está no controle emocional diante de situações de
estresse.
Administre sua vida. Trabalho,
lazer, amigos, amor, família, estudo,
religião, saúde. Nenhum fator é mais
importante que o outro. Cada um deles é um pedaço de sua Vida, como
um quebra-cabeça que jamais estará
completo se faltar uma única peça.
Worklover ou Workaholic?
Não deixe para se questionar
daqui uns anos, pois ao longo deles
deixará de ter vivido muitas coisas
que vão além do trabalho. Poderá
ter perdido um grande amor, um almoço em família, uma reunião com
os amigos, sua saúde.
Não diga “agora não posso”, pois
o tempo não volta atrás.
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SAÚDE

Tosse: é preciso
identificar a causa
Ela pode ser
sintoma de muitas
doenças: do
resfriado comum ao
câncer de pulmão
A situação exige silêncio, mas
aquela tosse chata persiste em chamar a atenção para você. Para eliminar essa irritação, é preciso descobrir o que está causando a tosse
- um reflexo natural do aparelho
respiratório que surge como consequência de um processo irritativo.
Em muitos aspectos, esse reflexo é
benéfico, pois ajuda a expulsar secreção ou corpos estranhos.
Há dois tipos de tosse: a seca e
a produtiva. A presença ou não de
muco é que estabelece a diferença.
Na tosse produtiva, a secreção se
movimenta e é eliminada; na seca,
esse catarro parece não existir. É
importante avaliar se a tosse é, realmente, seca ou se a secreção não
flui por desidratação ou tratamento
incorreto. A tosse pode ser sintoma
de muitas doenças: do resfriado comum ao câncer de pulmão. Os sintomas associados a ela podem ajudar a esclarecer sua causa. A tosse
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pode vir acompanhada de secreção
nasal (coriza), sensação de secreção
que escorre do fundo da garganta,
chiado no peito ou falta de ar, queimação no estômago e gosto amargo
na boca, além da tosse com sangue,
mais rara de ocorrer.
O fumo é a principal causa de
tosse, porque aumenta o volume de
muco produzido pelos brônquios;
destrói os cílios que cobrem o revestimento interno dos brônquios;
facilita o acúmulo de material estranho às vias aéreas e causa irritação física e química das mucosas.
Outras causas importantes são a sinusite, principalmente em crianças,
a síndrome do gotejamento pósnasal, a asma, o refluxo gastroesofágico, as infecções respiratórias, a
bronquite crônica e os medicamentos para controle da hipertensão.
Estabelecer o diagnóstico diferencial da causa da tosse é de fundamental importância. Para isso, além
do exame clínico e do levantamento do histórico do paciente, alguns
exames de laboratório e de imagem
podem ser necessários. O aspecto da secreção da tosse produtiva
também é um diferencial. Quando
é aquosa e clara, está geralmente
associada a alergias, infecções virais
das vias respiratórias superiores,

asma ou irritações provocadas pelo
fumo. Secreção mais espessa, de coloração amarelada ou esverdeada,
pode indicar bronquite, sinusite ou
pneumonia. As cores marrom e vermelha indicam presença de sangue
e sugerem irritações graves, como
pneumonia, tuberculose ou câncer
de pulmão. Cada caso exigirá um
tratamento específico.

Para evitar a tosse
Beba bastante água, pois o líquido facilita a
movimentação do muco sobre a camada de cílios.
Dê preferência aos líquidos quentes, que
costumam trazer alívio sintomático, como chá
com limão e mel, de camomila, erva cidreira, erva
doce, entre outros.
Mantenha a cabeça elevada, à noite, usando
travesseiros extras ou levantando a cabeceira da
cama com calços.
Mantenha os ambientes bem ventilados.
Aumente o teor de umidade do ar com
umidificadores ou vaporizadores. Tome banhos
quentes prolongados para respirar bastante vapor.
Não tome remédios por conta própria. Procure
assistência médica para diagnóstico e tratamento
da tosse.
FONTE: drauziovarella.com.br
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CAPA

“Obra da Natureza”
concurso fotográfic
Autor da foto mais
votada pelo juri
popular ganhará
um notebook
Com 208 votos, a imagem de uma
corredeira em meio às árvores foi a
vencedora do 12º Concurso ACIAR
de Fotografia, que neste ano teve
como tema os “Tesouros do Vale”.
Intitulada “Obra da Natureza”, a foto
foi enviada por Roberto Manoel de
Oliveira, que também venceu o concurso no ano passado. Em outubro,
ele receberá o prêmio da ACIAR:
um computador notebook.
A 12ª edição do concurso foi
considerada um sucesso. Foram
inscritas 206 fotos que retratam as
mais variadas paisagens e belezas
da região. Além da foto vencedora,
outras 11 imagens foram escolhidas
pelo juri profissional para compor
o calendário 2012 da ACIAR. Na
terça-feira, 28 de junho, os jurados
se reuniram para a difícil tarefa de

“100 anos para ser reaberto O nosso baú de hoje” - Terue
Tsunoda Yagiu
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eleger as fotos levando em consideração os critérios de qualidade artística, técnica e criatividade.
As fotografias foram avaliadas
pelo fotógrafo Daniel Leandro Gomes, Edson Priante da Take Vídeo e
pela jornalista Mônica Bockor, com
auxílio da gerente administrativa da
ACIAR, Valda Arruda, e do técnico
de informática Oziel de Oliveira
Gomes. É importante destacar que
fotografias modificadas em software de edição gráfica foram desclassificadas do concurso.
As 206 fotos inscritas ficaram
em exposição entre os dias 13 e 28
de junho no hall do Registro Plaza
Shopping, onde receberam a votação
do público. As fotos eleitas pelo juri
profissional são dos fotógrafos: Terue
Tsunoda Yagiu, Rhaonny Alcântara de França (duas fotos), Andréia
F. Davies Martins, Sandro Yamada,
Fábio Marques de Oliveira, Elaine
Cristina de Sá Teles Cordeiro, Sussumu Kuwano (duas fotos), Marta
Tiemi Sakugawa e Edson Gonçalves
Cordeiro. Em outubro, a ACIAR

“Caminho para uma vida
tranquila” - Rhaonny
Alcântara de França

“Obra da natureza” - Roberto Manoel de O

promoverá o jantar de premiação,
onde os participantes que tiveram
imagens escolhidas para o calendário

“Nativa” - Andréia F. Davies
Martins

“O pescador do mar” - Sandro
Yamada
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vence
co

“Tucano faz pose para foto” Sussumu Kuwano

Comerciantes já podem
adquirir os calendários
É quase uma tradição entre o comércio
presentear os clientes no final do ano com
algum brinde. O calendário – ou popular
folhinha - produzido pela ACIAR tem sido
uma opção original e mais personalizada
ao destacar imagens da própria região. É
uma forma de valorizar os clientes fieis com
um presente que também valoriza o nosso
Vale do Ribeira e sua gente. Para 2012, os
comerciantes já podem garantir o calendário
da ACIAR a preços especiais, já que não houve
reajuste em relação ao ano passado.
Desta vez, os meses do ano ficarão em
um caderno na parte inferior do calendário,
com letras maiores. Assim, as fotos escolhidas
no Concurso Fotográfico da ACIAR também
ficarão em tamanho maior. Para garantir os
calendários, a adesão deve ser feita até o dia
30 de agosto. Os impressos serão entregues
em outubro, durante a premiação do
Concurso.
Maiores informações podem ser obtidas
na ACIAR pelo telefone 3828-6800.

Oliveira

também receberão suas fotos emolduradas. Confira as fotos vencedoras
e seus respectivos autores.

www.aciar.com.br

“Chazal - Caminho de uma história” Marta Tiemi Sakugawa

Quant. de calendários............. Preço*
200.............................. R$ 590,00
400...........................R$ 1.020,00
600...........................R$ 1.320,00
800...........................R$ 1.520,00
1.000.........................R$ 1.600,00
* O valor pode ser parcelado em até 5 vezes.

“Alma de gato” - Fábio Marques de
Oliveira

“Periquitos se alimentam com
bananas” - Sussumu Kuwano

“Rio Perene!” - Elaine Cristina de Sá
Teles Cordeiro

“Caverna” - Edson Gonçalves Cordeiro

“O céu craquelado em ouro” Rhaonny Alcântara de França
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JURÍDICO

Atestados Médicos
O atestado é um
direito do paciente,
que deverá exigi-lo
nos exatos
termos da lei

Carla Groke
Campanati,
Advogada
OAB-SP 262.898

carla@campanati.adv.br
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O tema desse mês aborda o
delicado assunto dos atestados
médicos. Não raras as vezes o empregador se vê em situação incômoda e não sabe agir diante do
funcionário que apresenta “atestados” constantemente e falta no dia
de trabalho. Da mesma forma, o
funcionário que precisa fazer uma
série de exames e consultas e não
quer ficar constrangido por suas
ausências. A pretensão aqui é apenas aclarar as corretas condutas
que devem ser tomadas pelas duas
partes, nesse caso específico.
Em primeiro lugar, é preciso
entender o que é o atestado médico: Segundo Souza Lima, resumese na “declaração pura e simples,
por escrito, de um fato médico e
suas conseqüências”. O atestado
médico tem o propósito de afirmar
de forma objetiva a estadia do paciente naquele local, durante tempo determinado e a necessidade de
repouso com tempo especificado.
O primeiro requisito do atestado médico é a qualificação do
paciente, com o nome completo
e algum documento de identificação que lhe seja apresentado. Em
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segundo lugar, o tempo que foi
dispensado durante a consulta ou
exame. De acordo com a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.658/2002 parcialmente
alterada pela RCFM nº 1851, de
18.08.2008, alguns itens são obrigatórios de se constar no documento: o tempo concedido de dispensa à atividade, necessário para
a recuperação do paciente; o diagnóstico, quando expressamente
autorizado pelo paciente; os dados
de maneira legível; assinatura do
médico e carimbo ou número de
registro no CRM.
É importante esclarecer ainda
que a mesma resolução em seu Artigo 6º prevê que: somente aos médicos e aos odontólogos, estes no
estrito âmbito de sua profissão, é
facultada a prerrogativa do fornecimento de atestado de afastamento
do trabalho. O atestado é um direito do paciente, que deverá exigi-lo
nos exatos termos da resolução sob
pena de serem recusados pelo empregador.
Portanto, os atestados emitidos
por clínicas com relação a exames
colhidos ou outras consultas têm
apenas o intuito de explicar e comprovar a estadia do paciente naquele local. Não existe uma obrigatoriedade do empregador em aceitar
esse tipo de atestado. No entanto,
deverá o empregador informar previamente o funcionário acerca das
condutas a serem adotadas na empresa, e que os exames e consultas

rotineiras deverão ter sempre a preferência dos horários fora do trabalho. Caso isso não seja possível, o
trabalhador deverá comprovar a
necessidade de fazer os respectivos
exames naquele horário.
A ausência justificada pelo
atestado médico obriga o empregador a remunerar o seu empregado somente pelo tempo declarado
em atestado médico, ou seja, pelo
tempo de ausência do empregado
para comparecimento e retorno do
local de atendimento. Caso seja necessário um tempo maior do que o
da duração da consulta, o médico
deverá especificar no atestado.
Com relação ao prazo de entrega do atestado ao empregador,
a lei não especifica, mas as partes
devem se orientar nos acordos ou
convenções coletivas do trabalho,
ou por norma interna escrita da
empresa. O empregado deve estar
ciente disso previamente à sua falta
e deverá levá-lo, sempre que possível, no primeiro dia em que retornar às atividades.
Por outro lado, a sucessão de
faltas injustificadas ao serviço caracteriza desídia e permite que o
empregado seja demitido por justa
causa. Para isso não é necessário
que haja punições gradativas ao
empregado anteriores à demissão.
O abuso ainda pode ensejar a demissão, sem justa causa, desde que
assim queira o empregador e cumpra todas as determinações legais
para tanto.

www.aciar.com.br

RURAL

I Feira da Bananicultura
Evento será
realizado pela
Abavar nos dias 26
e 27 de agosto
Com o tema “Atualidades e Agronegócios para a Bananicultura Sustentável”, será realizada entre os dias
26 e 27 de agosto a I Feira da Bananicultura e Agronegócios do Vale
do Ribeira (Feibanana), promovida
pela Associação dos Bananiculto-

res da região (Abavar). O evento,
que acontecerá no espaço do
Hangar 116 em Registro,
contará com apresentação
e discussão de assuntos
relacionados às boas
práticas agrícolas.
O objetivo é difundir técnicas de
produção da bananicultura, criação
e fortalecimento de
espaços de promoção,
divulgação e comercialização dos produtos

Além da feira, serão realizadas
palestras e exposição de
produtos e insumos ligados ao
agronegócio da banana

Acompanhe a programação
26/08/2011 – Sexta-Feira
07h30 – 21h - Feira de Agronegócios
08h – 09h - Microbacias II
09h - 10h - Declaração de Conformidade da Atividade Agropecuária
10h30 – 11h30 - Aspectos gerais no Trabalho Rural
11h30 – 12h30 - Mudanças no Código Florestal
18h – 19h - Abertura Oficial da 1ª Feibanana
21h - Show de confraternização com “Jean e Giuliano”

27/08/2011 – Sábado
08h – 09h - Atualidades no manejo e tratos culturais da bananicultura
09h – 10h - Fisiologia da Bananeira
10h30 – 11h30 - Tecnologia de Aplicação
18h – 19h - Encerramento Oficial da 1ª Feibanana
21h - Show de encerramento com “Juliano e Marcos Lima”

www.aciar.com.br

relacionados à cultura da banana,
bem como gerar intercâmbio de
informações entre pesquisadores,
estudantes, técnicos, produtores e
empresários.
Além da feira, serão realizadas
palestras e exposição de produtos
e insumos ligados ao agronegócio
da banana. São parceiros do evento o Sebrae-SP, Aflovar, Sindicato
Rural de Registro, Acribuvar, Apecvar, APTA-Vale do Ribeira, CATI,
Unesp e Prefeitura Municipal de
Registro. Os convites são limitados
e devem ser retirados na Abavar
(Telefone: 3821-1950).
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NA ACIAR

Reunião discute
serviços da Facesp

O vice-presidente da RA-5 da Facesp, Roberto
Pereira da Silva, e o presidente anfitrião, Henrique
Rodrigues Wolf, durante reunião na ACIAR

O vice-presidente da Regional
Administrativa 5 (Litoral) da Federação das Associações Comerciais
do Estado de São Paulo (Facesp),
Roberto Pereira da Silva, esteve
na ACIAR no dia 10 de junho,
onde participou de reunião com
representantes de associações comerciais da região. Recebido pelo
presidente anfitrião, Henrique Rodrigues Wolf, Roberto Silva veio
para esclarecer e discutir os novos

14
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rumos e serviços a serem oferecidos aos associados por meio da
Facesp.
Na pauta da reunião estavam
a expansão do cartão ACCredito;
certificação digital; movimentação
das Associações Comerciais; o Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), que passou a ser administrado pela Boa Vista Serviços;
entre outros assuntos gerais. Para
o presidente da ACIAR, foi um
momento bom para trocar ideias
e fortalecer os laços de amizade
entre as associações comerciais do
Vale do Ribeira e com a Facesp.
SCPC | No dia 1º de junho, a Boa
Vista Serviços anunciou que completou a transação para assumir
as operações da Equifax do Brasil
Ltda. Além de consolidar sua posição como principal birô de informações comerciais administrado
por brasileiros em atuação no País,
a empresa amplia significativamente a sua base de dados, que a
partir de agora se torna a maior e
mais completa, tanto sobre transações comerciais de consumidores
quanto de empresas. Esse repertório de informações comerciais e de
crédito serve a mais de 1,2 milhão

de clientes diretos e indiretos, que
efetuam mais de sete milhões de
consultas por dia, garantindo suporte instantâneo, idôneo e confiável para todas as etapas do ciclo
de negócios, desde a prospecção e
fechamento de contratos à vista e a
prazo, até a autenticação de transações e prevenção a fraudes.
A Equifax Inc. se junta ao grupo de acionistas que fundaram a
Boa Vista Serviços, em novembro
de 2010, entre eles, a Associação
Comercial de São Paulo (ACSP),
como controladora. Além de reunir diversas forças do movimento
associativo do comércio na base
de capital da empresa que decidiu
criar, a ACSP procurou reforçar
a articulação das 2.200 entidades
representativas do comércio em
todo o território nacional, seus
parceiros operacionais na coleta e
distribuição das informações sobre transações comerciais, através
da Rede Nacional de Informações
Comerciais (Renic). A transação
estratégica que une as operações
da Equifax do Brasil à Boa Vista
garante uma estrutura inigualável,
tanto física como tecnológica, para
suportar a expansão dos negócios
dos clientes.

www.aciar.com.br

BENEFÍCIOS

ACIAR celebra convênio
com a escola CNA
Associados terão
descontos em
matrículas e
mensalidades
A ACIAR acaba de fechar mais
uma parceria para trazer benefícios a seus associados. Com o
convênio assinado com a escola
CNA – Inglês Definitivo, os associados da ACIAR, incluindo
colaboradores e seus dependentes, terão desconto de 30% nas

matrículas e mensalidades dos
cursos de inglês e espanhol básico, intermediário e avançado.
O contrato tem validade
de um ano e foi assinado pelo
presidente da ACIAR, Henrique Rodrigues Wolf, e a diretora da CNA, Solange Leandro
Gaeta. “Com parcerias como
essa, queremos valorizar o empresariado local e oferecer a
oportunidade para que nossos
associados e colaboradores se
aperfeiçoem cada vez mais para
o mercado de trabalho”, destaca
Henrique.

Henrique Wolf e Solange Gaeta assinam convênio

Bom dia, empresário!
Como forma de integrar
e ouvir cada vez mais seus
associados, a ACIAR está
desenvolvendo o projeto
“Novos Rumos”. A primeira
atividade do projeto será
o café da manhã “Bom dia,
empresário!”, que tem como
objetivo reunir comerciantes
de diversos segmentos para
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trocar experiências e ouvir
sugestões. “Será um momento
bastante informal, onde os
associados poderão compartilhar
informações e sanar dúvidas com
nossa equipe sobre os serviços
e produtos oferecidos pela
ACIAR”, explica o presidente da
Associação, Henrique Wolf.
O primeiro café da manhã está

marcado para o dia 27 de julho,
para os empresários do setor
de vestuário e calçados, bazar e
artesanato, presentes e diversos,
relojoarias, joalherias e tapeçarias
em geral. Os comerciantes
receberão convite com
antecedência. Outros segmentos
também estão programados para
o “Bom dia, Empresário!”.
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DESTAQUE

Melhor
franquia
do Brasil
Federal Invest ficou
entre as melhores
franquias do País
segundo a revista
Pequenas Empresas
& Grandes Negócios
Empresa de factoring que nasceu em Registro e se expandiu
pelo País, a Federal Invest foi eleita a melhor franquia do Brasil na
categoria Serviços Financeiros e
Consultoria. O prêmio concedido
pela Revista Pequenas Empresas &
Grandes Negócios foi entregue no
dia 7 de junho, em cerimônia realizada em São Paulo. O presidente
da Federal Invest, Renato Junqueira, esteve lá para receber o prêmio
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Renato Junqueira, presidente da Federal Invest

que vem consolidar um trabalho
iniciado em 1994. Empresas de 14
setores foram premiadas, incluindo a categoria Melhor Franquia
Emergente.
Presente em 20 estados, a Federal Invest faturou R$ 190 milhões
em 2010 e fechou o ano com 51
unidades. A expansão da rede em
relação a 2009 foi de 41,7%. A empresa está entre as 500 melhores
franquias para se investir, apontadas pela Pequenas Empresas &
Grandes Negócios.
Renato Junqueira fundou a Federal Invest em 1994, com o apoio
de uma pequena poupança do pai,
Celso Junqueira, professor de matemática financeira. O objetivo era
socorrer pequenos empresários que
precisam de crédito, mas sem acesso aos financiamentos bancários. O
primeiro escritório em Registro aca-

bou atraindo investidores de todo
o País, especialmente depois que a
empresa entrou para o modelo de
franchising, em 2002. Mesmo tendo escritório na Avenida Paulista, o
principal centro financeiro do Brasil em São Paulo, a sede da Federal
Invest continua sendo em Registro, onde a empresa é associada da
ACIAR e atende todo tipo de empresário, sem distinção de capital.
Em reportagem no Guia das
500 Melhores Franquias, Renato
Junqueira credita o sucesso do empreendimento à valorização de sua
equipe. “Meu sonho era ter a empresa mais admirável, aquela em
que todo mundo gostaria de trabalhar. Para isso sempre privilegiei
meus 40 colaboradores – incluindo
a recepcionista, o contador, a copeira, a faxineira – que administram a
empresa comigo”, disse ele.
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EVENTO

“A Loja 2” será atração do
Encontro de Empresários
13ª edição do
evento está
marcada para
o dia 23 de
setembro
Marque na agenda: no dia 23
de setembro, comerciantes de Registro e região não podem perder
o 13º Encontro de Empresários e
Lojistas promovido pela ACIAR.
A atração deste ano será o espetáculo “A Loja 2 – Como Lidar
com Clientes Difíceis”, produzido
e encenado pela Artbis Comunicação e Treinamento.
A peça foi criada com o objetivo de treinar e qualificar
vendedores externos, internos e
atendentes da área de vendas, de
forma descontraída e divertida,
contribuindo para o crescimento
desses profissionais e suas empresas em busca de melhores resultados da equipe de forma geral.
O espetáculo será trazido pela
ACIAR a pedido dos associados,
que prestigiaram no ano passado
“A Loja 1 – Como Encantar seu
Cliente”, apresentado pelo mesmo grupo no 12º Encontro de
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Empresários. O público – formado por mais de 800 pessoas – se
divertiu e aprendeu com as situações vividas pelos personagens
no dia-a-dia do comércio.
“A Loja 2” aborda a dificuldade que os vendedores têm em lidar com clientes difíceis. O cliente que acha que sabe tudo e não
deixa o vendedor falar, o cliente
exigente, aquele que só olha e
não compra nada, o malandro,
o cliente preocupado com a estética, o indeciso, com o nome no
SPC, emotivo, racional, falador,
calado, formal. Estes são alguns
tipos de clientes representados
no espetáculo. A peça explica
como avaliar e direcionar o comportamento do vendedor para
esse cliente difícil. De uma forma
divertida, irreverente e dinâmica,
os atores transmitem ao espectador um treinamento descontraído e prazeroso, levando o aprendizado através da encenação.
O 13º Encontro de Empresários e Lojistas será realizado pela
ACIAR no dia 23 de setembro,
a partir das 20 horas, na sede
social do RBBC. Os ingressos
serão trocados por um quilo de
alimento a partir ded em agosto.
Fique atento!

Empresas de maior sucesso são aquelas que estão
fazendo tudo para manter seus clientes. Em “A Loja 2”,
o público aprenderá mais sobre fidelização

Palestra do Procon
O coordenador do Núcleo Regional da Fundação
Procon-SP, Ricardo Lopes, ministrará palestra em
Registro sobre o “Código de Defesa do Consumidor
e a atuação da Fundação Procon”. A palestra,
realizada a pedido dos associados, será no dia 4 de
agosto, a partir das 19 horas, na sede da ACIAR.
A entrada é franca, mas os interessados devem
confirmar presença até o dia 29 de julho, já que as
vagas são limitadas. A reserva deve ser feita pelo
telefone (13) 3828-6800 ou pelo e-mail: karin@aciar.
com.br.
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Eventos e horários
JULHO

Dia 01 (Sexta-feira): Inicio da Campanha SHOW DE PRÊMIOS-DIA DOS PAIS
Dia 09 (Sábado): Dia da Revolução Constitucionalista (FECHADO)
Dia 27 (Quarta-feira): Projeto Novos Rumos: Bom Dia, Empresário! às 8h na ACIAR

AGOSTO

Dia 04 (Quinta-feira): Palestra: Direitos do consumidor e as atribuições do PROCON às 19h na ACIAR (Vagas
limitadas)
Dia 12 e 13 ( Sexta-feira e Sábado): Até às 20h (Dia dos Pais)
Dia 14 (Domingo): Dia dos Pais (FECHADO)
Dia 16 (Terça-feira): Entrega das urnas SHOW DE PRÊMIOS DIA DOS PAIS até às 18h na ACIAR
Dia 17 (Quarta-feira): Sorteio SHOW DE PRÊMIOS- DIA DOS PAIS às 17h na Pça. dos Expedicionários
Dia 22(Segunda-feira): Entrega dos prêmios da Campanha SHOW DE PRÊMIOS DIA DOS PAIS- 10h na ACIAR
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IMPRESSOS EM OFF-SET

“Boa Impressão e parceria com o Vale”
Cartazes, Folders, Folhinhas,
Jornais, Livros, Panfletos e Revistas.
Formulários Planos e Contínuos

e-mail: soset@uol.com.br
soset@soset.com.br
Fone: (13) 3841-1142 / Fax: 3841-2028
Rua Tte. Cel. Zacarias, 88 - Iguape - SP

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

tel.: (13) 3828.6800
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julho 2011

19

20

julho 2011

www.aciar.com.br

