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Show de Prêmios 
Mês das Mães

CAMPANHA

Presenteie sua mãe e concorra a super prêmios
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PALAVRAS DO PRESIDENTE

Renato Zacarias dos Santos
PRESIDENTE DA ACIAR

Vivemos em uma época de profundas 
transformações tecnológicas e isso vem trazendo 
novos hábitos comportamentais. No início dos 
anos 90 não havia o telefone celular, dá pra 
imaginar o quanto esse pequeno dispositivo 
mudou nossa vida? O consumo é um hábito 
que muda na medida em que a sociedade 
se transforma, a exemplo da internet e seus 
incomensuráveis impactos em nosso modo de 
vida.

Estamos mais perto da informação. Ficamos 
perto de centenas de pontos de vendas reais 
e virtuais. Isso deixa claro que as empresas 
precisam estar em constante sintonia para 
acompanhar a essa galopante transformação 
que vem ocorrendo em nosso meio, para assim 
continuar firme no contexto de mercado, se 
fortalecendo e ampliando sua competitividade.

Porém é notável que a disputa das empresas 
pelos mesmos clientes continua de forma 
acirrada, que os clientes estão cada vez mais 
exigentes e conscientes de seus direitos e 
também da atenção que deverão receber para 
prestigiar uma empresa com a sua preferência. 
Aquela que se comunicar com a clientela com 
mais ousadia em criatividade, qualidade, respeito, 
responsabilidade e bom atendimento irá com 
certeza se sobressair entre seus concorrentes.

Como auxílio aos empresários que buscam a 
melhoria para alavancagem de seus negócios, 
a ACIAR estará neste corrente mês ministrando 
dois cursos:

1) “Gerente Treinador – A nova inteligência 
organizacional” direcionado a Gerentes e aos 
proprietários de empresas, tem objetivo de 
preparar aos gestores para formação de equipes 
de alta performance.

2) “O vendedor matou a venda – Prepare-se para 
aumentar suas vendas” voltado aos vendedores 
com o foco em desenvolvimento e auto análise da 
realização em cada venda.

Temos a consciência de que uma das 
necessidades para nos mantermos vivos 
nesse mercado altamente competitivo é o 
investimento em recursos humanos. Quanto 
mais preparada, capacitada e treinada, a equipe 
terá oportunidade de melhorar o relacionamento 
e a satisfação com a clientela e assim cooperar 
fortemente com o crescimento e os objetivos da 
empresa.

Encerro aqui, desejando muito sucesso a todos 
os associados e em especial um forte abraço a 
todas as mães de nossa cidade e região.

Renato Zacarias dos Santos
Presidente da ACIAR

Prezados Associados,
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Complexo Educacional Damásio de Jesus
Proprietários : Renaldo  Rodrigues  e Arthur  Henrique Rodrigues
Endereço : Rua Gersoni I Napoli, 85. Centro – Registro/ SP
Telefone: (13)  3822-3299

BEM-VINDOS

Novos associados

Cantinho da Fé – A sua loja católica
Proprietária: Maria das Graças Pereira (Dona Graça)
Rua Meraldo Prévidi, 507 – Centro – Registro/SP
Fone: (13) 3821-7651

PORTOFINO - Perfumaria, 
Cosméticos e Presentes

Proprietária: Jokebelly Loff Santana
Endereço: Av. Clara Gianotti de Souza, 350

Centro – Registro / SP
Telefone : (13) 3821-4448

ERRATA:

Espaço Acqua Pet
Proprietário: Nilson de Souza Braga e Ana Paula Santo Barbosa Braga
Endereço: Av. João Bstista Pocci Junior,181. Centro – Registro /SP
Telefone: (13)  3821-3367

Tribo da Estampa
Proprietário: Aline  Fernandes  Rodrigues
Endereço: Av. Pref. Jonas Banks Leite , 283 Centro – Registro-SP
Telefone: (13)  3822-2650

O nome correto do proprietário da Pizzaria Paquito é 
Adenilson Lima de Andrade, e não Edenilson como foi 
mencionado na edição de abril, nº 171.
E na edição de fevereiro, nº 169, faltou informar o nome da 
gerente da Fazenda Chaparral que é Queila Mara Vicelli.
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Tereza Takako Falcão
NOSSA HISTóRIA, NOSSA GENTE

Taka, que na foto 
aparece pronta para ir 

a um baile, se destacou 
pela alegria espontânea

Caçula entre cinco irmãos filhos 
dos imigrantes japoneses Mititaka 
e Fumio Matsuda, desde pequena 
Tereza Takako se destacava por ser 
a mais extrovertida da casa. A irmã 

Yoko Matsuda a descreve como “se-
relepe”, tamanha a vivacidade que 
Tereza esbanjava por onde passava. 
Com o jeito expansivo, de sorriso 
fácil e conversa doce, ela facilmen-
te fazia amizades. E logo ganhou o 
apelido de Taka. 

Tereza nasceu em Registro no 
dia 29 de outubro de 1943. Aos 22 
anos, casou com o jovem Arioval-
do Bueno Falcão, de quem adotou 
o sobrenome. O casal teve duas fi-
lhas: Daniela Falcão (Haiek) e Már-
cia Cristina Matsuda Falcão. Após 
concluir o chamado “curso Cientí-
fico” (segundo grau), Tereza pres-
tou concurso público e passou para 
o cargo de tesoureira da Prefeitura. 
Lá conheceu a amiga Dorothea 
Mendes Correa. “Íamos e voltáva-
mos juntas do trabalho. Ficamos 
muito amigas, até hoje sinto muito 
a falta da Taka. Ela era muito que-
rida por todos”, revela dona Doro-
thea, que começou como secretária 
e se aposentou no cargo de diretora 
administrativa da Prefeitura.

A espontaneidade que conta-
giava a todos escondia também 
uma mulher extremamente orga-
nizada e dedicada à família e ao 
trabalho. Taka adorava frequentar 
bailes e festas, mas nunca deixou a 
responsabilidade de lado. Sua mesa 
na Prefeitura era de uma organiza-
ção impecável – fato que chamava a 
atenção entre os colegas. 

Com qualidades tão marcantes, 

Taka deixou uma lacuna imensurá-
vel quando faleceu tão repentina-
mente em dezembro de 1973. Ela 
tinha apenas 30 anos e estava grávi-
da do terceiro filho quando passou 
mal. Segundo a amiga Dorothea, 
Taka perdeu o bebê e permaneceu 
internada no hospital. Era dia 29 
de dezembro. “Eu e meu marido 
nos preparávamos para viajar para 
o Sul quando chegou a notícia. Eu 
não queria acreditar, foi muito tris-
te”, lembra a amiga, emocionada. 

“Ela tinha ido ao salão de bele-
za, arrumou o cabelo e fez as unhas 
para se preparar para o Ano Novo. 
Foi uma tragédia para nós per-
der a Taka tão de repente”, conta a 
irmã Yoko. E Taka, que costumava 
frequentar velórios para prestar 
seu apoio às famílias, recebeu ho-
menagem de centenas de pessoas 
que acompanharam seu funeral. 
O tradicional baile de Ano Novo 
do RBBC chegou a ser cancelado, 
tamanha a tristeza que invadiu Re-
gistro naquele fim de ano. 

“A Taka era muito alegre, com-
panheira. Deixou as filhas ainda 
tão pequenas, foi um sofrimento 
muito grande para todos. Ela era 
uma pessoa maravilhosa”, ressalta 
a amiga Dorothea que, mais tarde, 
indicou à Prefeitura que prestasse 
homenagem à ex-tesoureira.  As-
sim, uma das ruas da Vila Nova 
ganhou o nome de Tereza Takako 
Falcão. 

Tesoureira da 
Prefeitura, foi 
homenageada 
com nome de rua 
na Vila Nova
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“Faço o que gosto
e me sinto realizada”

PERFIL

Segredo para alcançar seus ob-
jetivos? Persistência. Pelo menos 
para a comerciante Luzia Arruda 
Cunha foi a persistência que a mo-
tivou a seguir sempre em frente em 
busca de seu ideal de abrir o pró-
prio negócio. O resultado da per-
severança é a Kawaii Modas, que 
funcionou por três anos em Juquiá 
e há pouco mais de três anos está 
em Registro. Mas até abrir a loja de 
roupas, acessórios e presentes, Lu-
zia percorreu um longo caminho 
de muito trabalho.

Filha de agricultores, Luzia 
começou a trabalhar aos 12 anos 
como doméstica, depois como bal-
conista. Já com o objetivo de ter seu 
comércio, passou a vender roupas 
de casa em casa. Aos 18 anos, ca-
sou e foi para o Japão. “A ideia era 
ficar cinco anos, mas o tempo foi 
passando, passando, e acabei fican-
do 15 anos por lá”, revela a comer-
ciante. Luzia trabalhou em fábrica 
de celular, distribuidora de lingerie 
e depois em fábrica de motor para 
geladeira e ar condicionado. No 
Japão, Luzia se divorciou e casou 
novamente com um brasileiro de 
Santo André. Mário, que hoje mora 
em Registro com a esposa, também 
já faz parte dos planos de expandir 
os negócios. No futuro próximo, o 
casal deve abrir uma filial da Ka-
waii no município.

Quando foi para o Japão, Lu-
zia já tinha planos de construir a 

Antes de conquistar 
o próprio negócio, 
Luzia vendeu roupas 
de casa em casa e 
trabalhou no Japão 
por 15 anos

casa própria e investir no comér-
cio. Apesar de ter permanecido no 
país por mais tempo que o previs-
to, ela não se arrepende. “Aprendi 
muito no Japão e hoje coloco em 
prática esses ensinamentos, como 
a disciplina e a paciência. O co-
mércio muitas vezes é estressante, 
mas faço o que gosto e me sinto 
realizada”, confidencia. Luzia lem-
bra que há 15, 20 anos, era muito 
difícil conseguir crédito no Brasil. 
“Não existia as facilidades de hoje, 
como o Banco do Povo e as linhas 
de financiamento especiais para 
pequenos empresários. A alterna-
tiva foi ir para o Japão para conse-

guir os recursos”. De lá veio tam-
bém a ideia para o nome da loja: 
Kawaii significa tudo o que é belo. 

Quando retornou, Luzia abriu 
a Kawaii em Juquiá, onde morou 
inicialmente enquanto a casa era 
construída em Registro. Depois da 
mudança, ficou inviável manter a 
loja no município vizinho. Por en-
quanto, Luzia conta somente com 
a filha Isabelle para trabalhar na 
Kawaii. Mas com os planos de abrir 
a filial, será preciso contratar fun-
cionários. E assim, a persistência 
de Luzia continua rendendo frutos 
e contribuindo com o crescimento 
da economia local.

Luzia com a 
filha Isabelle na 

Kawaii Modas
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Mulheres que se dedicam aos 
seus filhos trabalham incessan-
temente pela educação, pela 
boa vivência e desenvolvimen-
to deles. Para isso não há idade, 
nem delas e nem deles. Podem 
ter um ano, dez, vinte, trinta ou 
mais, mas estas mães estão sem-
pre atentas a tudo que os cerca e 
com destreza, sem que eles per-
cebam, desenvolvem um univer-
so, uma logística de causar inve-
ja em muitos. 

Mães que trabalham dentro e 
fora de seus lares. Fazem de seu 
trabalho, de sua dupla jornada, 
algo muitas vezes cansativo, mas 
extremamente prazeroso. Mu-
lheres que conseguem adminis-
trar vidas, a própria, a da família 
e interagir em sua equipe em seu 
ambiente de trabalho empresarial.

Mães que desenvolvem uma 
logística, uma administração, 
sem mesmo terem estudado te-
oricamente o assunto. A vida 
ensina o exercício e lhes propor-
ciona o aperfeiçoamento.

SuA EMPRESA

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

Mães que trabalham
Todas as mulheres 
são mães por 
natureza

São mulheres intensas, cor-
rem, vão e voltam em um piscar 
de olhos. 

Sedentas de um bom resul-
tado. São criativas, organiza-
das, cooperativas, de raciocínio 
lógico, afinal onde encontraria 
espaço e tempo para tantas ati-
vidades em seu dia?  Colocam 
sentimento em suas ações, se 
emocionam diante de tarefas 
cumpridas. Suas mentes são bri-
lhantes.

Peça para uma mãe que lis-
te seus afazeres do dia, e ela lhe 
dará inúmeras tarefas familiares, 
pessoais e empresariais. Cui-
dadosas por natureza, agilizam 
afazeres pró de outros, buscam 
soluções para inúmeras ativida-
des a serem desenvolvidas.

Mães que falam, mães que se 
calam, mas mães. Todas as mu-
lheres são mães por natureza. 
Ela é uma mãe para todos, ou 
ela é uma mãezona. Frases assim 
nem sempre se referem a filhos 
biológicos, mas sim a forma que 
estas mulheres se colocam na 
vida e para a vida, dispostas a 
aceitar desafios diários.

Mulheres de fibra.

Tripla jornada de trabalho.

Capacidade de execução de 
múltiplas atividades ao mesmo 
tempo.

Acumulam sucessos, porém 
deixam que outros recebam o 
mérito.

Organizadas, criativas, disci-
plinadas e sensatas.

Comunicam-se com objeti-
vidade e mantêm relacionamen-
tos interpessoais mais duradou-
ros.

Detalhistas.

O mercado de trabalho tem 
percebido o quanto as mulheres e 
suas características podem benefi-
ciar os processos organizacionais, 
mesmo que ainda tenham que 
vencer obstáculos de um mundo 
coorporativo. Obstáculos muitas 
vezes provindos de interpretações 
errôneas sobre sua capacidade de 
administrar vidas e atitudes, sen-
do mulher, mãe, amiga, profissio-
nal, educadora, filha, esposa e aci-
ma de tudo pessoa capaz de agir.

Lembremos-nos de todas em 
todos os dias e não apenas este 
mês.
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SAÚDE

Fique longe da gripe

Com a chegada do frio, é co-
mum as pessoas ficarem gripadas 
ou resfriadas. Mas isso não ocor-
re necessariamente por causa da 
queda de temperatura, e sim pelos 
hábitos que cultivamos. A gripe é 
uma infecção contagiosa de nariz, 
garganta e pulmões causada pelo 
vírus influenza. Ela provoca tos-
se, dificuldade respiratória, febre, 
dor de cabeça, dores musculares e 
fraqueza. O vírus é espalhado de 
pessoa para pessoa pela inalação de 
gotículas infectadas presentes no 

Se prevenir da 
doença é fácil, 
basta tomar alguns 
cuidados

ar. Ou seja, a maneira mais comum 
de se pegar a gripe é pela inalação 
de gotículas de tosses ou espirros 
de alguém que esteja com a gripe.

Como os ambientes fechados 
são mais procurados quando está 
frio, a probabilidade de contamina-
ção aumenta bastante. Com menos 
frequência, a gripe  é dissemina-
da quando a pessoa toca em uma 
superfície, como uma torneira ou 
um telefone, que tem o vírus nela, 
e então toca a própria boca, nariz 
ou olhos. Os sintomas da gripe 
costumam aparecer entre 1 e 7 dias 
mais tarde (normalmente em 2 a 3 
dias). Como a gripe se dissemina 
através do ar e é muito contagiosa, 
frequentemente atinge toda uma 
comunidade de uma só vez, cau-
sando uma doença epidêmica. Foi 

o que ocorreu com a gripe A/H1N1 
no ano de 2009. 

Os sintomas da gripe H1N1 são 
semelhantes aos causados pelos ví-
rus de outras gripes. No entanto, re-
quer cuidados especiais se a pessoa 
que apresentar febre alta, acima de 
38º, de início repentino, dor muscu-
lar, de cabeça, de garganta e nas ar-
ticulações, irritação nos olhos, tosse, 
coriza, cansaço e falta de apetite. Em 
alguns casos, também podem ocor-
rer vômitos e diarreia.

O tratamento de qualquer gri-
pe deve seguir orientação médica. 
O uso dos remédios sem indicação 
médica pode facilitar o apareci-
mento de cepas resistentes à medi-
cação Para ficar longe da doença, 
algumas recomendações simples 
devem ser tomadas.

PreviNA-se
 Desinfete sempre as mãos com álcool gel ou 

lavando-as bem com água e sabão. 

 Durma bem. dormir sete horas por noite já 
mantém os vírus afastados. O sono regula os níveis 
de cortisol, hormônio responsável pelo estresse e 
pela prevenção de doenças.

 Exercite-se. Exercícios físicos aumentam as defesas 
do corpo. Se você já estiver infectado, movimente-
se assim mesmo para acelerar a recuperação.

 Consuma alimentos ricos em vitamina D, como leite e peixe. A carência 
dessa vitamina nos torna mais vulneráveis a sofrer com gripes e resfriados.

 Alterne banho quente e frio: Após se lavar, regule o chuveiro para 
temperatura quente e fique sob a água por 30 segundos. Então, mude 
para fria e permaneça por mais 10 segundos. Repita o processo três vezes, 
terminando a ducha com a água fria. Essas alterações de temperatura 
fortalecem nosso sistema imunológico.

 Evite lugares fechados. Abra as janelas e deixe o ar circular por todos os 
cômodos da casa e do ambiente de trabalho. A falta de circulação de ar e 
o tempo seco ajudam as bactérias a se proliferarem, transmitindo doenças 
mais facilmente.
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Profissão: comerciário
JuRÍDICO

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

O texto traz a definição de co-
merciários: “integrantes da catego-
ria profissional de empregados no 
comércio” deixando clara a livre 
associação e aplicação das normas 
trabalhistas já vigentes.

O art. 2º explana que na Cartei-
ra de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), a atividade ou função de-
sempenhada pelos empregados do 
comércio deverá ser especificada, 
desde que inexista a possibilidade 
de classificação por similaridade.

A jornada de trabalho foi ins-

No dia 15 de março 
foi publicada no 
Diário Oficial da 
União a Lei no 12.790, 
que regulamenta a 
profissão

tituída como sendo de oito horas 
diárias e quarenta e quatro horas 
semanais, podendo ser alterada 
apenas por acordo coletivo. Os tra-
balhos em turno de revezamento 
poderão ser de seis horas, mas, o 
mesmo empregado não poderá tra-
balhar dois turnos consecutivos.

O piso salarial não foi fixado, 
deixando especificado que será fi-
xado em convenção ou acordo co-
letivo de trabalho, nos termos do 
inciso V do art. 7o da Constituição 
Federal.

Em seu Art. 6o, é possível iden-
tificar ações dos comerciantes que 
podem ser celebradas com a ajuda 
de organizações como a Associa-
ção Comercial, Industrial e Agro-
pecuária de Regristro - ACIAR: 
“As entidades representativas das 
categorias econômica e profissional 
poderão, no âmbito da negociação 
coletiva, negociar a inclusão, no 

instrumento normativo, de cláu-
sulas que instituam programas 
e ações de educação, formação e 
qualificação profissional.”

O projeto é de autoria do sena-
dor Paulo Paim (PT-RS), com subs-
titutivo do senador Ricardo Ferraço 
(PMDB-ES), e foi aprovado por 
unanimidade no Senado Federal em 
20 de fevereiro, depois de percorrer 
os trâmites do Congresso Nacional, 
com a aprovação em três comissões 
da Câmara dos Deputados.

A Presidente Dilma vetou o art. 
5º da Lei que obrigava o pagamento 
de taxa sindical a ser recolhida pelos 
trabalhadores porque no seu enten-
dimento, não poderia ser confun-
dida a contribuição confederativa 
com a sindical, e que essas não po-
deriam ser dessa forma instituídas.

Por fim, a lei federal institui o 
Dia do Comerciário a ser comemo-
rado no dia 30 de outubro.
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destacam a produção do café nos 
sistemas agroflorestais (SAFs), or-
gânico e no sistema convencional. 
Na segunda quinzena de maio será 
a vez de comunidades quilombolas 
de Iporanga e Barra do Turvo par-
ticiparem da capacitação.

O assistente de planejamento 
do EDR-Registro e técnico res-
ponsável pelo projeto na região, 
Antônio Eduardo Sodrzeieski, ex-
plica que a espécie é rústica e mais 
resistente a pragas e doenças, mas 
é exigente no preparo da cova para 
o plantio e na adubação. “Não dá 
para implantar e manejar a cultura 
de qualquer jeito”, ressalta. Por isso, 
a CATI está doando 50 mudas por 
agricultor e capacitando as comu-
nidades.

Mas, segundo o técnico, é pos-
sível para o agricultor interessado 
fazer a aquisição de mais mudas. 
Para atender a demanda, há cerca 
de 10 mil mudas em produção no 

RuRAL

Café robusta

A produção experimental do 
café robusta (ou conilon) no Vale 
do Ribeira começou há 4 anos, 
por iniciativa do diretor do EDR-
Registro/CATI, Luiz Antônio de 
Campos Penteado. Ele trouxe as 
sementes do Coffea canephora do 
IAC de Campinas e distribuiu aos 
produtores dos municípios de Mi-
racatu e Juquiá, em parceria com os 
técnicos das Casas da Agricultura e 
Prefeituras dos municípios envol-
vidos. Atualmente, pelo menos 16 
pequenas propriedades estão pro-
duzindo o café robusta, mas o inte-
resse em cultivar a espécie tem au-
mentado. Inicialmente a produção 
tem sido para consumo próprio, 
mas a ideia de Penteado é envol-
ver o maior número de pequenos 
produtores para tentar beneficiar o 
produto para venda.

A princípio, a produção expe-
rimental contou com a adesão de 
dez produtores de Juquiá e Mira-
catu. Este ano, o cultivo passou a 
ser apoiado em outros municípios, 
como Barra do Turvo, Iporanga 
e Registro. De janeiro até agora, a 
CATI (EDR-Registro) distribuiu 
quatro mil mudas de café para uma 
dezena de comunidades quilombo-
las e de agricultores familiares da 
região, interessados em gerar mais 
uma alternativa de renda em suas 
propriedades.

Além de doar as mudas, a CATI 
está oferecendo cursos de capaci-
tação para as comunidades, onde 
são abordados diversos aspectos 
sobre a implantação, o manejo e 
a condução da cultura. Os cursos 

CATI incentiva 
produção da 
espécie como 
alternativa de renda 
aos pequenos 
produtores

viveiro que a Prefeitura de Miraca-
tu mantém no município em par-
ceria com a Casa da Agricultura 
local. “Quem quiser pode comprar 
mais mudas direto no viveiro”, co-
menta Sodrzeieski.  As sementes 
para a produção das mudas que 
estão sendo doadas pela CATI são 
provenientes do sítio do produtor 
Hirokazu Teruya, de Miracatu, um 
dos pioneiros na experiência de 
produzir café robusta na região.

De acordo com o técnico da 
CATI, o apoio para introduzir a 
cultura em diferentes municípios 
tem como objetivo observar o de-
senvolvimento da espécie em várias 
situações de clima e solo do Vale do 
Ribeira para, depois, identificar as 
plantas que melhor se adaptaram 
a estas condições e, a partir destas, 
desenvolver uma variedade própria 
da região. A ideia é que esta pes-
quisa seja feita em parceria com a 
APTA de Pariquera-Açu.

Hirokazu Teruya, 
de Miracatu, um 

dos pioneiros 
na experiência 

de produzir café 
robusta na região
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CAPA

Mês das Mães terá um Show 
de Prêmios no comércio

Filhos e filhas terão motivo a 
mais para presentear as mães neste 
mês. A ACIAR preparou mais uma 
super promoção para 
agitar o comércio 
e incentivar os 

consumidores. A campanha do 
Mês das Mães abre o Show de Prê-
mios deste ano com o sorteio de 
uma lavadora de roupas, fogão 4 
bocas, refrigerador, micro-ondas, 
10 vales-compras de R$ 300,00 e 
uma moto Yamaha  Factor 125 KS 
zero quilômetro. Realizada pela 
ACIAR, a super promoção contará 
com a participação de 113 empre-
sas. 

Os cupons já começaram a ser 
distribuídos no comércio no 

dia 26 de abril e a campa-
nha segue até 25 de maio. 

O presidente da ACIAR, Renato 
Zacarias dos Santos, lembra a im-
portância da data para o comércio. 
“Em volume de vendas, o Dia das 
Mães perde apenas para o Natal e 
empata com o Dia dos Namorados, 
que vem logo em seguida. O lojista 
precisa ficar atento para aproveitar 
a data da melhor maneira possível 
e a ACIAR quer contribuir com as 
boas promoções. Aliado ao sorteio 
de bons prêmios, o atendimento de 
qualidade atrai os consumidores”.

Renato também cita como pon-
to positivo para a data as demandas 

Quem comprar nas 
lojas participantes 
até 25 de maio 
concorrerá a uma 
moto 0km

12 maio 2013 www.aciar.com.br
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Mês das Mães terá um Show 
de Prêmios no comércio

COMérCIO de BeBIdAS
Adega do Luciano (Eldorado)

COMérCIO de PeçAS
Auto Elétrica Power 
Auto Peças Rubens
Ciclo Ribeira
Comercial Del Rei
Servcar
Sorocap

COnCeSSIOnárIA de VeíCulOS
Bicudo Motos 
Disvep
Iguauto
Motovale
Sayuji
Sulpave

POStO de COMBuStíVeIS
Auto Posto Montana
Auto Posto Oki
Auto Posto Ouro Verde (Sete Barras)
Posto Alvorada
Posto Mel

VeStuárIOS e CAlçAdOS
Ápice Modas
Baby Kids
Bazar Anne
Bazar Lilianne ( Sete Barras)
Blue Jeans 
Calçados Tanaka
Cotton Company
Dina Modas  (Sete Barras)
Joá Calçados
Kalu Modas 
Kawaii Modas
Loja Anagabri
Lojas K&K
Lojas Mil
Lojas Seller 
Marbor Store
NR Confecções 
O Esquinão da Economia
O Feirão do Sapato
Pingo de Ouro
Splash
Swagat
Tibiko´s
Tok Lar Baby
Willirrô Modas

drOgArIA e COSMétICOS
Caras Perfumaria
Delírio Perfumaria
Drogaria Michel
Drogaria Sabrina
Drogaria Silveira
Farmavale

PrOdutOS AgrOPeCuárIOS
Agropecuária Registro
Corval
Tec Ban

MAterIAIS PArA COnStruçãO
Almir Materiais para Construção
Anoton
Casa Sul Materiais para Construção
Esperança Materiais para Construção
Matsumi Materiais para Construção (Sete Barras)
Toyo Joya Materiais para Construção 

PrOdutOS de InFOrMátICA e PAPelArIA 
CD- Home
Centronix
Infotech
Infovale
Papelaria Risk & Rabisk

lOjA de MóVeIS
Art’s Móveis (Eldorado)
Art’s Móveis (Registro)
Espaço Kasa 
Loja Momoyo (Sete Barras)
Loja Senaga
Marilar Móveis (Pariquera-Açu)

COMérCIO de AlIMentOS
Açougue Boi Pantaneiro
Cacau Show
Carne & Queijo
Central de Carnes Registro
Docibra 
Enkaza Alimentos 
Mercadinho Paju
Mercado  São Francisco – Jardim São Paulo
Mercado do Jorginho (Eldorado)
Mercado GR
Mercado Luiz Nakajima
Mercado São Francisco - Vila São Francisco 
Mercado Superdon
Sacolão Du Vale
Supermercado Epa (Eldorado)
Supermercado JC (Sete Barras)
Supermercado Magnânimo - Pedreira
Supermercado Magnânimo – Vila Tupy
Supermercado Mini Custo (Eldorado)
Supermercado Santa Helena
Supermercado Supremo

ótICAS
Óticas Carol

PAnIFICAdOrAS, BAreS, 
reStAurAnteS e lAnChOneteS
Lanchonete Rodo Regis
Paquito Pizzaria 
Pastelaria Oriente
Pikos Bar (Eldorado)
Quiosque Brahma 
Rotisserie Oriente

COMérCIO de FerrAgenS
Vis a Vis

COrretOrA de SegurO
San Marino 

OutrOS
D’ Beaut
Daiyamondo Joalheria
Edna Presentes 
Festolândia
Lavanderia Acqua 
Luzes e Cores
Novvara
Olaria Tijolex
Paulista Tecidos
RegiColor
Relojoaria Jabem
Salão da Anita 
Tame Variedades
Tupy Caça & Pesca

Confira a relação das empresas e participe!

diversificadas. “Os consumidores 
buscam itens que vão desde roupas, 
acessórios e perfumes, até eletrô-
nicos e linha branca. A demanda 
também aumenta no setor de ali-
mentação. Como temos uma gran-
de diversidade de lojas e empresas 
participando, temos certeza que o 
Show de Prêmios será novamente 
um sucesso”, comenta o presidente 
da ACIAR. Ele destaca ainda que 
quanto mais cupons o comerciante 
distribuir entre os consumidores, 
aumentam as chances de ter um 
cliente sorteado – aumentando 
também o marketing sobre a em-
presa. 

Outra dica para os lojistas e 
colaboradores é para que orientem 
os clientes a preencherem correta-
mente os cupons, já que se houver 
falta de informações ou rasura, o 
cupom será desclassificado. O sor-
teio está marcado para o dia 28 de 
maio, às 19 horas, na sede da Asso-
ciação Comercial, que fica no Sho-
pping Plaza. Qualquer pessoa pode 
acompanhar o processo. A entrega 
dos prêmios será realizada no dia 3 
de junho, também na ACIAR.

É bom lembrar que o Show de 
Prêmios contemplará ainda o Mês 
dos Pais (em agosto) e o Natal. E 
os comerciantes que participam 
da campanha concorrerão a uma 
moto 0km no final do ano. 

www.aciar.com.br 13maio 2013
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As micro e pequenas empresas 
(MPE) que são boas pagadoras po-
dem ter mais facilidade para con-
seguir crédito com taxas de juros 

reduzidas. Isso porque entrou 
em vigor o Cadastro Positivo - 
banco de dados com o históri-
co de pagamentos de empresas 
e pessoas físicas. Diferente do 

que acontece com as gran-
des operações financei-
ras, as realizadas com 
os pequenos negócios 
demandam valores mais 
baixos. Com este racio-
cínio, normalmente os 
bancos consideram an-

tieconômico uma avalia-
ção individual da capacidade 

de pagamento dos pequenos 
empreendedores. 

Sem essas informações, as ins-
tituições financeiras classificam o 
segmento como de alto grau de ris-

Cadastro positivo benef icia 
micro e pequenas empresas

co de inadimplência, o que implica 
em taxas de juros mais elevadas, 
encarecendo e dificultando o aces-
so a financiamentos. O Cadastro 
Positivo deverá mudar essa situa-
ção, porque os pequenos negócios 
contarão com um instrumento de 
mercado que poderá compartilhar 
seu histórico de bom pagador com 
as instituições financeiras. Isso pos-
sibilitará que eles saiam da situação 
de alto risco, o que abrirá portas 
para financiamentos com taxas de 
juros mais baixas. 

Os bons pagadores só terão a 
ganhar com o serviço, porque po-
derão utilizar as informações como 
trunfo nas negociações  de emprés-
timo. Uma empresa com histórico 
muito bom poderá optar pelo ban-
co que lhe ofereça melhores condi-
ções. Sem contar que o empresário 
poderá usar a portabilidade bancá-
ria, garantida por lei, que permite a 
transferência do seu histórico ban-
cário para a instituição financeira 
que oferecer melhores condições.

Além disso, com base em con-
sultas ao Cadastro Positivo os em-
presários  poderão ter acesso a uma 
série de benefícios capazes de oti-
mizar os processos e resultados de 
suas operações de crédito com seus 
consumidores. Por meio da consul-

ta a essas informações, os empresá-
rios poderão ter: 

Método de concessão de crédi-
to mais acurado e baseado em 
informações positivas de seus 
consumidores;
Somatória de informações mais 
completas e justas para o reco-
nhecimento de consumidores 
com hábitos de “bom pagador”;
Concessão de crédito forma 
sustentável;
Análise do potencial e compor-
tamento de pagamento do con-
sumidor;
Visualização e análise dos pa-
gamentos do consumidor em 
atraso.

Os empresários poderão ain-
da efetuar uma análise sobre seus 
processos internos, desenvolvendo 
modelos capazes de otimizar os ne-
gócios e gerar resultados positivos 
baseados em: criação de modelos 
de Risco e Cobrança; análise da pro-
pensão a utilizar um determinado 
produto de Crédito; propensão à 
ativação; segmentação conforme o 
comportamento de crédito; segmen-
tação para cobrança; Cross-Sell e Up-
Sell; comportamento de recuperação 
ou pagamento de outros credores de 
consumidores em cobrança.

BANCO DE DADOS

Bons pagadores 
poderão utilizar 
as informações 
como trunfo nas 
negociações  de 
empréstimo
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RECuRSOS HuMANOS

empresas podem contratar
estagiários por meio da ACiAr

A ACIAr acaba de fechar par-
ceria com o Instituto PROE, com 
objetivo de facilitar o acesso dos 
associados à contratação de esta-
giários. O Programa de Comple-
mentação Educacional do PROE 
Estágios possibilita às empresas 
públicas/privadas e profissionais li-
berais a contratação de estagiários 
por meio de um sistema de recru-
tamento e seleção de futuros pro-
fissionais. O Instituto PROE visa a 
integração de cidadãos ao mercado 
de trabalho, especialmente jovens 
e adolescentes, realizando o inter-
câmbio entre trabalhadores, estu-
dantes e empresas, de maneira a 
contribuir para o desenvolvimento 
econômico e social. 

A contratação de estagiários 
facilita às empresas a descoberta 
de novos talentos, assegurando a 
formação de um qualificado qua-
dro de recursos humanos. Trata-
se, portanto, de uma eficiente fer-
ramenta para o setor de Recursos 
Humanos das empresas, reduzindo 
investimentos em tempo, salários e 
treinamentos necessários.

Estágio facilita 
descoberta de 
novos talentos

O estágio cria e mantém o es-
pírito de renovação e inovação 
dentro das empresas, além de pro-
porcionar uma linha direta para 
o acompanhamento de avanços 
tecnológicos e conceituais, difun-
didos via instituição de ensino. A 
contratação de estagiários permite 
ao empresário cumprir seu papel 
social, contribuindo para formar 
as novas gerações de profissionais 
com a rapidez e o dinamismo que 
as empresas precisam. 

A ACIAR explica que o estágio 
não cria vínculo empregatício e 
não gera encargos sociais e traba-
lhistas e a empresa que contrata um 
estagiário presta um serviço social 
ao proporcionar um ambiente fa-
vorável à sua complementação 
educacional. Afinal, o estagiário se 
prepara para o mercado de traba-
lho. A Associação Comercial refor-
ça que a contratação de estagiários 
é amparada pela Lei 11.788/2008, 
que define os parâmetros para as 
contratações. 

Segundo a Lei, a carga horária 
de trabalho dos estagiários é limi-
tada a seis horas diárias/30 horas 
semanais tanto para estudantes de 
ensino médio, como ensino técnico 
profissionalizante e superior. 

Estagiários também têm direito 
a recesso remunerado de 30 dias 

após um ano  de estágio na mesma 
empresa ou o proporcional ao tem-
po de estágio. O tempo máximo 
de estágio na mesma empresa é de 
dois anos, exceto quando tratar-se 
de estagiário portador de defici-
ência. Ainda de acordo com a Lei, 
a remuneração e a concessão do 
auxílio-transporte são obrigató-
rias, menos nos casos de estágios 
obrigatórios do curso.

Empresas interessadas em 
recrutar estagiários por meio 
do PROE podem entrar em 
contato com a ACIAR pelo 
telefone (13) 3828-6800 
ou pessoalmente em sua 
sede no Shopping Pla-
za (Rua José Antonio 
de Campos, 450). 
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ACiAr lança novo site durante café “Bom dia, Comerciante”

ENCONTRO

Além do site, ACIAR 
mantém perfil 
em rede social 
para ampliar a 
comunicação com a 
comunidade

com.br), a Associação também 
mantém um perfil no facebook 
(Aciar Registro) para melhorar 
a comunicação e a integração da 
entidade junto aos associados e à 
comunidade. 

Renato agradeceu e destacou 
o empenho de toda equipe da 
ACIAR, que reuniu as informações 
necessárias para melhorar a página 
da Associação na internet. O técni-
co de Informática Osiel de Oliveira 
Gomes revelou que a reformulação 
do site permitiu maior dinamismo 
de acesso, além de oferecer mais 
informações sobre os produtos e 
serviços mantidos pela ACIAR. 
“Passamos meses reformulando 
a página para trazer mais agilida-
de. Vamos procurar manter o site 
sempre atualizado, para que o as-
sociado fique por dentro do que 

Anúncio de novidades marcou 
o 16º encontro “Bom dia, Comer-
ciante”, realizado pela ACIAR no 
dia 24 de abril. Com a proposta de 
ser mais dinâmico e informativo, 
o novo layout do site da Associa-
ção Comercial foi lançado durante 
café, que reuniu cerca de 40 pesso-
as, entre elas o vice-prefeito Nilton 
Hirota. O presidente da ACIAR, 
Renato Zacarias dos Santos, expli-
cou que além do site (www.aciar.

acontece na Associação”. 
O menu de consultas do SCPC 

(Serviço Central de Proteção ao 
Crédito) continua na parte supe-
rior do site, assim como os produ-
tos SCPC. Há espaço para as em-
presas anunciarem, inclusive com 
monitoramento de acessos para 
verificar o alcance da publicidade. 
Uma das novidades do novo site 
é o Guia Comercial, uma espécie 
de lista telefônica online que, além 
do telefone das empresas, também 
traz endereço e ramo de atividade. 
“É uma ferramenta importante, es-
pecialmente para quem é de fora 
e busca uma empresa na cidade”, 
destacou Osiel. A ACIAR já enviou 
solicitação dos dados por e-mail 
aos associados, que só terão as in-
formações no site após autorização 
por escrito. 

Osiel apresentou o novo site da ACIAR
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ACiAr lança novo site durante café “Bom dia, Comerciante”
O site traz ainda informações 

sobre o cartão ACCredito – com 
link para consulta de saldos e 
empresas conveniadas, galeria de 
fotos dos eventos da ACIAR, link 
para os sites do Impostômetro e 
da Accertifica (empresa que emi-
te certificação digital), notícias da 
Associação, galeria de presidentes, 
clube de descontos, entre outros 
serviços oferecidos pela ACIAR. 

Além disso, o site www.aciar.com.
br possui um banco de currículos 
online, que possibilita o cadastro 
de quem está em busca de empre-
go para que as empresas associadas 
tenham acesso.   

Renato Zacarias também falou 
sobre a parceria com o Instituto 
PROE para facilitar o acesso dos as-
sociados à contratação de estagiá-
rios. E anunciou que na terça-feira, 

21 de maio, às 19h, será realizado 
evento de apresentação do pro-
grama. A coordenadora do SCPC, 
Mara Valdoski, abordou o Cadas-
tro Positivo e sua importância para 
consumidores e empresários.

Em virtude da grande quanti-
dade de informes da ACIAR, o café 
não teve o quadro Conte sua Histó-
ria, que retornará no próximo en-
contro, marcado para 29 de maio. 

Patrocínio
O “Bom dia, Comerciante” do mês de abril foi patrocinado 
pelo Ateliê do Sabor, que também serviu o delicioso café 
para os associados e convidados. Proprietário da empresa, 
Primo Pedro Galvão Meloré apresentou os produtos e serviços 
oferecidos pelo Ateliê, em funcionamento há pouco mais 
de um mês. Delicatesse e Buffet, a empresa se destaca pela 
diversidade de opções no cardápio e pela gama de serviços 
oferecidos. O Ateliê do Sabor fica à Rua Sinfrônio Costa, 895. 

Café contou com a exposição das imagens inscritas no Prêmio ACIAR de Fotografia

Presidente da ACIAR, Renato Zacarias 
dos Santos, e a gerente Valda Arruda
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EVENTOS

O Sindicato dos Empregados 
no Comércio de Registro pro-
moveu no dia 7 de abril o evento 
“Mulher Valorizada – Comerciá-
ria Fortalecida” em comemoração 
ao Dia da Mulher. Realizado na 
sede do Bunkyo, o evento contou 

Coleção outono-inverno
lojistas do Shopping Registro 
realizaram desfile de moda no sá-
bado, 19 de abril, para apresentar 
a coleção outono-inverno 2013. O 
evento “Fashion Day” promovido 
pelo condomínio marcou o início 
da gestão da nova síndica Luci. 
Cerca de mil pessoas acompa-
nharam o desfile que contou com 
a participação de 21 lojas, entre 
moda masculina e feminina, aces-
sórios e joias. 

Mulher comerciária

com uma série de atividades em 
homenagem às mulheres. Foi um 
verdadeiro dia de beleza, com gi-
nástica, massagem, maquiagem, 
apresentação musical, sorteio de 
prêmios e um delicioso almoço 
patrocinado pelo Sindicato.

A ACIAR também marcou 
presença com as colaboradoras 
Mara, Eliane, Ivana, Noeli, Ro-
seli, Hemily e a gerente adminis-
trativa Valda Arruda, que foi ho-
menageada com um lindo buquê 
de flores.  
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ACiAr apresenta novidades 
na consulta CerTOCAr

A partir de agora, a consulta 
CERTOCAR poderá ser consul-

tada por módulos. O comerciante 
escolhe as informações que deseja 
acessar e recebe uma única respos-
ta com os dados consolidados, en-
tre eles renavam, débitos estaduais, 
roubo, furto, sinistro, gravames, 
decodificador de chassi, precifica-
dor, base de leilão, chassi X motor 
e CRLVs.

Com agilidade e praticida-
de, o usuário precisa somente de 
uma informação - placa, chassi, 

renavam, motor ou câmbio - para 
consultar as informações selecio-
nadas. Além disso, caso o usuário 
selecione módulos similares de in-
formação, o sistema dará um aviso 
de redundância, o que torna a con-
sulta ainda mais assertiva e com o 
custo mais adequado à necessidade 
do cliente. Com o Certocar dispo-
nível, o módulo antigo do SCPC 
Veículo sairá do sistema a partir de 
1º de maio.

SCPC

Com o Certocar 
disponível, o 
módulo antigo do 
SCPC Veículo sairá 
do sistema a partir 
de 1º de maio

Atenção para os novos módulos da consulta Certocar:

Para maiores informações, ligue para a ACIAR: (13) 3828-6800 ou acesse www.aciar.com.br.

ChASSI x MOtOr
Identificação do 
número do motor 
do veículo, através 
do correspondente 
número de chassi, 
ou através de um 
número de motor 
pode-se obter o 
número do chassi.
 

PreCIFICAdOr
Permite que o associado 
identifique os preços 
dos veículos através da 
interpretação do número 
do chassi. Os preços são 
fornecidos de acordo com a 
tabela FIPE de forma analítica 
possibilitando melhor 
visualização e estando 
sempre atualizados para o 
mês da consulta.
 

CrlV’S 
AdulterAdOS
Documento utilizado 
para a transferência 
veicular. Informa 
a incidência de 
bloqueios nos 
documentos 
extraviados / furtados 
/ roubados dos 
últimos dez anos.
 

BASe de leIlãO
Permite ao associado verificar 
se o veículo a ser segurado/
negociado é proveniente 
de leilão.
Evita fraude envolvendo a 
comercialização de veículos 
salvados de leilão, quando são 
adquiridos a preços abaixo 
dos praticados no mercado 
e retornam a circulação 
causando prejuízos.
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CONFirA As eMPresAs que ACEITAM O CARTãO dO 

CLuBE DE DESCONTOS

Descontos especiais nos 
planos regulamentados.  Tel. 

(13) 3828 6804 – Daniela.

Descontos de 5% no valor de suas 
mercadorias e 10% no valor dos 

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

Tel.: (13) 3821-4399 / 3822-3837

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

Descontos de 20% no valor em roupas às 
3ª, 5ª, 6ª e sábados, à vista ou nos cartões 

Visa e Mastercard. Tel.: (13) 3821-4372.

Descontos de 10% nas mensalidades 
dos cursos de graduação, graduação 

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

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

Fone: (13) 3821-1497.

Desconto de 30% nas matrículas e 
mensalidades dos cursos de inglês 
e espanhol básico, intermediário e 

avançado.  Tel. (13) 3822-2122.

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

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

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

Descontos de 10% em todos os 
serviços, podendo ser efetuado 

pagamento com cartão de crédito 
ou débito. Rua Sinfrônio Costa, 895 – 

sala 03 – Centro-Registro/SP. 
Fone: (13) 3821-1452.

Descontos de 15% no valor das 
mensalidades para os cursos 

preparatórios. Rua Amapá, 348 – 2º 
andar – sala 06 – Centro – Registro/SP. 

Fone: (13) 3821-8007

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

Registro/SP – Fone: (13) 3821-7091.

Descontos de 50% no valor total 
dos cursos de informática, inglês, 
web design e gestão empresarial. 
Matriculando-se em dois cursos, 

o material didático é inteiramente 
GRÁTIS. Fone (13) 3821-3089.

O objetivo é disponibilizar ao empresário associado, 
linhas de crédito para capital de giro, antecipação de 
recebíveis e crédito pessoal para reforma de fachada 

e espaço interno. E também ampla linha de prestação 
de serviços com taxas e tarifas reduzidas. Tel.: (13) 

3821-5530.

OdOntOlOgIA – drA. Suellen hAddAd
Descontos de 20% no valor de seus 
serviços. Rua Tamekichi Takano, 739 
– Centro – Registro/SP       Fone: (13) 

9735.8089. Rua João Tobias Filho, 219 – 
Centro – Pariquera-Açu – 13-3856-1450

Descontos de 5% (cinco 
por cento) no valor de suas 

mercadorias e produtos, podendo 
ser efetuado pagamento com 

cartão de crédito ou débito.  Fone: 
(13) 3822-5994.

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

Seguro Saúde Nacional com atendimento diferenciado 
para associados. Tel. (13) 3828 6804 – Daniela.
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Pet CurSOS
Isenção da taxa de matricula e 50% 

de desconto nas mensalidades.
Novas instalações: Rua Meraldo 
Previdi, 540 – Centro - Registro
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FIQuE POR DENTRO

 A Lei 12.790/2013, que 
regulamenta a profissão de 
comerciário, foi sancionada pela 
presidente Dilma Rousseff e 
publicada na edição do dia 15 
de março do Diário Oficial da 
União. Reivindicação antiga dos 
trabalhadores do comércio, a 

Treinamento na Boa Vista
A consultora Renata Michele 

e a coordenadora do SCPC da 
ACIAR, Mara Valdoski, participaram 
de Treinamento sobre Cadastro 
Positivo, Regras do SCPC, Vendas 
Consultiva e Oferta de Produtos. O 
treinamento foi realizado na sede 
da Boa Vista Serviços em São Paulo, 
nos dias 3 e 4 de abril. Funcionárias 
das Associações Comerciais de 

Cajati e Jacupiranga também 
fizeram o curso.  

O objetivo foi ensinar o que é e 
como funciona o Cadastro Positivo, 
seus benefícios, os direitos dos 
consumidores e empresas e as 
obrigações dos gestores do banco 
de dados. “Com as informações 
recebidas, entendemos que 
o Cadastro Positivo começa a 

oferecer uma nova visão de crédito 
no Brasil e tanto as empresas 
como os consumidores serão 
beneficiados através de um 
banco de dados mais sólido e 
acessível”, relata Mara, destacando 
que num futuro bem próximo 
a consulta ao Cadastro Positivo 
será indispensável para qualquer 
negociação comercial.  

Prêmio Sebrae Mulher de Negócios
O empreendedorismo feminino 

vem ganhando espaço nos 
últimos anos e para promover 
e reconhecer essas mulheres é 
realizado anualmente o Prêmio 
Sebrae Mulher de Negócios. É a 
oportunidade das empreendedoras, 
de diversas categorias, contarem 
suas histórias e serem reconhecidas 
no estado e posteriormente 
seguirem para a etapa nacional. As 

inscrições são gratuitas e podem ser 
feitas até o dia 31 de julho pelo site 
www.mulherdenegocios.sebrae.
com.br ou no Escritório Regional 
do Sebrae-SP no Vale do Ribeira, 
sediado em Registro.
As vencedoras estaduais em 
cada categoria recebem troféu, 
certificado, selo de premiação e 
curso de empreendedorismo, além 
de irem a Brasília para disputarem 

a final nacional. Na segunda fase 
as vencedoras concorrem a uma 
viagem internacional. O Prêmio é 
uma parceira do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE), a Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres (SPM), 
a Federação das Associações de 
Mulheres de Negócios e Profissionais 
do Brasil (BPW) e a Fundação 
Nacional da Qualidade (FNQ). 

Profissão regulamentada
nova legislação garante a jornada 
de oito horas diárias ou 44 horas 
semanais de trabalho, que só 
podem ser alteradas a partir de 
convenção ou acordo coletivo. A 
jornada de seis horas é permitida 
para atividades realizadas em 
turno de revezamento, desde que 

não haja perda de remuneração. 
Conforme a legislação, o piso 
salarial dos trabalhadores será 
fixado em convenção ou acordo 
coletivo de trabalho. Além 
disso, a data de 30 de outubro 
foi oficializada como o Dia do 
Comerciário.

Renata  Michele 
(ACIAR) , Josy 
(AECOM), Myrna 
Mazzei (Boa Vista 
Serviços), Adriana 
(ACEJA) e Mara 
Valdoski (ACIAR)
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ABRIL / 2013 1906
MARÇO / 2013 1.640

ABRIL / 2013 3.035

MARÇO / 2013 2.445

exCluSõeS  |  Aumento de 16,22% em relação a março de 2013  |  R$ 224.733,42

InCluSõeS  |  Aumento de 24,13% em relação a março de 2013  |  R$ 427.643,68
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Estatísticas SCPC

Eventos e horários
MAIO
Dia 01 (Quarta-feira): Dia do Trabalho (FECHADO)
De 01 a 25: Campanha Show de Prêmios mês das Mães
De 01 a 31: Exposição das fotos do Prêmio Aciar de Fotografia no Shopping Plaza
Dias 10 e 11 (Sexta-feira e Sábado): Comércio aberto até às 20h (Dias das Mães)
Dia 11 (Sábado): Quermesse Bunkyo e RBBC
Dia 12 (Domingo): Dia das Mães (FECHADO)
Dia 21/05 (Terça-feira): Apresentação do PROE (programa de estagiários) na ACIAR às 19h. Palestrante Afonso 
Lamounier de Moura (Diretor  Executivo)
Dia 27 (Segunda-feira): Entrega das urnas do Show de Prêmios do mês das Mães  até às 18h na ACIAR
Dia 28 (Terça-feira): Sorteio do Show de Prêmios  na sede da  ACIAR às 19h
Dia 29 (Quarta-feira): 17º Bom dia, Comerciante. Confirme presença até o dia 27/05 (segunda-feira).
Dia 30 (Quinta-feira): Corpus Christi (FECHADO)

JuNHO
Dias 01 e 02: 18ª Festa do Sushi
Dia 03 (Segunda-feira): Entrega  da premiação do Show de Prêmios  mês da Mães às 19h na sede da ACIAR
Dia 10 (Segunda-feira): Comércio aberto até às 20h
Dia 11 (Terça-feira): Comércio aberto até às 20h
Dia 12 (Quarta-feira): Dias dos Namorados – EXPEDIENTE NORMAL
Dia 20 (Quinta-feira): Resultado do Prêmio ACIAR de Fotografia.
Dia 26 (Quarta-feira): 18º Bom dia, Comerciante. Confirme presença até o dia 24/06 (segunda-feira).
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ColoquE A SuA 
MARCA EM EvIDêNCIA. 

ANuNCIE!
3828.6800 A revista do comerciante.

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

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

“Boa Impressão e parceria com o Vale”
Cartazes, Folders, Folhinhas, Jornais, Livros, Panfletos

e Revistas. Formulários Planos e Contínuos.




