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Comerciantes e
prefeitura estabelecem
prazos para limpeza e
melhorias no boulevard
Pesquisa inédita da
Unesp de Registro estuda
descolamento de robalos
no Ribeira e Lagamar

Mãe,

para sempre

Por que Deus permite
que as mães vão-se embora?
Mãe não tem limite,
é tempo sem hora,
luz que não apaga
quando sopra o vento
e chuva desaba,
veludo escondido
na pele enrugada,
água pura, ar puro,
puro pensamento.
Morrer acontece
com o que é breve e passa
sem deixar vestígio.
Mãe, na sua graça,
é eternidade.
Por que Deus se lembra
- mistério profundo de tirá-la um dia?
Fosse eu Rei do Mundo,
baixava uma lei:
Mãe não morre nunca,
mãe ficará sempre
junto de seu filho
e ele, velho embora,
será pequenino
feito grão de milho.

Carlos Drummond de Andrade

EDITORIAL

Caro associado:
Na qualidade de presidente de uma entidade como
a ACIAR considero fundamental ter opinião formada
sobre temas que dizem respeito ao empresário e ao
trabalhador. Por isso, com base em informações que
colhi, formei opinião consistente sobre o Projeto
de Lei 4330/04, aprovado na Câmara Federal, que
regulamenta a terceirização.
Defendo o diálogo como um instrumento de
promoção de justiça e de relacionamento entre todas
as pessoas. É com essa premissa que abordarei o
projeto de terceirização, aprovado na Câmara e será
analisado e votado no Senado Federal.
Penso que há muito tempo o Congresso Nacional não
tinha a oportunidade de debater uma legislação que
apontasse, de forma tão vigorosa, para transformar
o Brasil num país que privilegie a competitividade,
a produtividade, a especialização e a eficiência no
trabalho. Isso tudo sem comprometer direitos dos
trabalhadores ao FGTS, férias, 13º e demais garantias
previstas na legislação trabalhista e em acordos e
convenções coletivas de suas categorias profissionais.
A terceirização é uma tendência mundial. Ou
seja, assim que for aprovada e entrar em vigor,
certamente permitirá ao Brasil avançar, na medida
em que estimula setores fundamentais para o
desenvolvimento do país, como nanotecnologia,
biotecnologia, naval, tecnologia da informação
e construção civil, entre outros, a se tornarem
competitivos.
A terceirização permite, por exemplo, a redução de
custos - sem diminuir substancialmente salários.
Estudo da Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (FIESP) revela que os terceirizados ganham
apenas 0,3% menos que os empregados diretos e
trabalham 3,3% horas a mais por semana.
A situação atual, sim, é nociva ao trabalhador.
Há milhões de trabalhadores que se encontram
empregados pela modalidade de terceirização sem
que haja, no entanto, legislação específica para regular
esse tipo de relação trabalhista. Existe cerca de cinco

mil processos envolvendo a questão, sem decisão por
ausência de legislação, o que acarreta insegurança
para trabalhador e empregador.
Além de estimular o trabalho especializado, a
terceirização também contribui para reduzir custo
em obras e serviços. Na construção civil, por exemplo,
permitirá que a construtora contrate terceiros por
determinado prazo para realização de diversas
atividades, o que diminui o trabalho ocioso e,
consequentemente, o custo da obra.
Competitividade, especialização e eficiência no
trabalho serão palavras de ordem na terceirização.
Portanto, a nova modalidade de relações de trabalho,
sob a ótica do futuro, será boa para o país, para o
trabalhador e para o empresário.
***
Eu acredito profundamente no lema da nossa
Federação: “Juntos, somos fortes”. No mês de
abril, tivemos mais uma vez a comprovação dessa
verdade. Os comerciantes do boulevard de Registro
e a ACIAR promoveram reuniões com a prefeitura e
conquistaram melhorias na região.
Parabéns para os comerciantes do boulevard por essa
demonstração de unidade e de pensamento coletivo.
***
Aproveito ainda este espaço para, em nome da ACIAR,
cumprimentar todas as mães do Vale do Ribeira pelo
Dia das Mães. Todos os dias são dela no coração dos
filhos, mas essa data serve para reforçar a importância
da mulher, que é a responsável pela vida.

Renato Zacarias dos Santos
Presidente da ACIAR
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COLÉGIO ADVENTISTA
DE REGISTRO

Diretores: Douglas David de Souza e
Paulo Rodrigues da S. Júnior
Endereço: Rua Canadá, 194 – Vila
Ribeirópolis – 11900-000 – Registro SP
Telefone: (013) 3828.1699
Contato: Paulo

OSTAN – TOPOGRAFIA E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA LTDA EPP

Proprietários: Orivaldo de Santi, Rafael Alves Cunha
de Santi e Maiara Alves Cunha de Santi
Endereço: Rua Amapá, 340 – Vila Cabral – 11900-000
– Registro SP
Telefone: (013)3822.3778 e (013) 99715.3130
Contato: Rafael

WORLD NUTRITION

Proprietário: Leandro Alberto da Silva
Endereço: Rua José Antonio de Campos, 455 –
Loja T 19 – Centro – 11900-000 – Registro SP
Telefone: (013) 3821.4042
Contato: Leandro

COLINA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS

Proprietários: Orivaldo de Santi, Rafael Alves Cunha de Santi e
Maiara Alves Cunha de Santi
Endereço: Av. Dep. Ulisses Guimarães, 263 – Jardim América –
11900-000 – Registro SP
Telefone: (013) 3822.3778 e (013) 99715-3130
Contato: Rafael
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FIQUE SABENDO

Fotos do “Prêmio ACIAR de Fotografia”
podem ser vistas no Shopping Plaza
Até o dia 9 de junho, no horário comercial, ficará em exposição
no saguão terreno do Shopping Plaza as fotos que concorrem ao
“Prêmio ACIAR de Fotografia” que, este ano, teve como tema “Águas
do Vale do Ribeira”. São 129 imagens, clicadas por trinta fotógrafos.
No dia 10 de junho será a seleção das fotos que irão compor
o calendário 2015 do comércio de Registro. O júri, formado por
fotógrafos profissionais indicados pela ACIAR, escolherá seis fotos
da categoria “Associados” e seis fotos da categoria “Não Associados”, que comporão o calendário 2015 do comércio de Registro. A
melhor foto, de cada categoria, ganhará um notebook. Os doze autores selecionados também receberão da ACIAR um quadro com
ampliação de sua foto e o logotipo do concurso.
A divulgação dos vencedores será feita no dia 18 de junho e, em
data ainda não marcada, será realizada a premiação.

Exposição reúne 129 fotos
sobre o tema “Águas do
Vale do Ribeira”

Liderada pelo prefeito Gilson Fantin
comitiva de Registro vai a Nakatsugawa

COMUNICADO

Os presidentes
do convênio
“Cidades Irmãs”
Jun Suguimoto e
Kunihiko Takahashi
e os prefeitos
de Registro e
Nakatsugawa
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O fortalecimento do convênio “Cidades Irmãs”, que completou
35 anos, foi o principal objetivo da viagem oficial a Nakatsugawa,
realizada entre os dias 15 e 17 de abril, de uma comitiva composta
por 19 pessoas, liderada pelo prefeito Gilson Fantin. Também participaram da viagem a primeira-dama Maria Amélia; o presidente
da Câmara Municipal, Osvaldo Machado e sua esposa Gláucia Leite de Melo; e o presidente do convênio, Kunihiko Takahashi, entre
outras autoridades e lideranças de Registro.
Durante a estadia em Nakatsugawa, a comitiva registrense visitou escolas, indústrias, esteve na residência oficial do presidente do
convênio, Jun Suguimoto, e participou das comemoração do 35º
aniversário das relações fraternais entre Registro e sua cidade irmã.
Na despedida, o prefeito Gilson Fantin destacou o carinho e o
respeito com que a comitiva registrense foi recebida pelos irmãos
japoneses. “Mais que um intercâmbio cultural, este convênio é um
intercâmbio de corações, que valoriza a amizade e a paz”, retribuiu o
prefeito Setsuo Aoyama.

A partir de 1º de maio, produtos e serviços do SCPC (Serviço
Central de Proteção ao Crédito), fornecidos pela ACIAR, terão
seus preços reajustados da seguinte forma:
- Reajuste de 7,70% (acumulado do IPCA de março de 2014 a
fevereiro de 2015) para informação de pessoa física e jurídica;
- Reajuste de 20% (mesmo índice aplicado pelo fornecedor)
para informação de veículos (Certocar); e

Em caso de dúvida, entre em
contato com a ACIAR
Telefone (13) 3828-6800.

- Reajuste de 8,96% (índice resultante do aumento nos custos
dos insumos operacionais que compõem esse serviço) para taxa
de exclusão.
maio 2015
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AGENDA

Eventos
MAIO

Dia: 01 (6ª feira) - Dia do Trabalho/Comércio Fechado
Período: 04/05 a 09/06 - Início da Exposição do Prêmio

ACIAR de Fotografia

Dia: 04 (2ª feira) - Inicio da Adesão ao “Calendário 2016”
Dias: 08 e 09/05 (6ª feira e sábado) - Comércio aberto

até às 20h (Dias das Mães)

Dia: 10 (Domingo) - Dia das Mães / Comércio fechado
Dia: 12 (3ª feira) - Novos procedimentos para substitui-

ção do Cupom Fiscal pelo SAT-CF-e. horário: às 19h –
local: Auditório da ACIAR - Vagas limitadas!!!

Dias 23 e 24 (sábado e domingo) - 20ª Festa do Sushi

Dia 26 ( 3ª feira) - Happy Hour, Comerciantes !!! Vagas

limitadas.

Dia: 29 (6ª feira) - Último dia para adesão da Campanha

Show de Prêmios de Natal 2015

Dias 30 e 31 (sábado e domingo) - Virada Cultural Paulis-

ta – Praça Beira Rio

JUNHO

Dia: 04 (5ª feira) - Corpus Christi /Comércio Fechado
Dia 06 (Sábado) - Feirinha Pop – local: Praça dos

Expedicionários.

Dia 09 (3ª feira) - Término da exposição do concurso

fotográfico.

Dia: 10 (4ª feira) - Eleição das fotos do Prêmio ACIAR de

Fotografia

Dia: 12 (6ª feira) - Dias dos Namorados - Expediente
Normal - Comércio aberto até às 20h.
Período 12,13 e 14 (6ª feira a Domingo) - Festa da

Solidariedade

Dia: 18 (5ª feira) - Divulgação dos Finalistas do

Concurso fotográfico

Dia: 20 e 21(sábado e Domingo) - 1ª Festa Junina e da

Banana de Eldorado

Dia: 23 (3ª feira) - Palestra com o PROCON para

fornecedores/comerciantes – confirmação de presença
até dia 18/06 – Vagas Limitadas!
Dia: 30 (3ª feira) - Último prazo p/ adesão da campanha

Acertando suas contas.
Dia: 30 (3ª feira) - Último prazo p/ adesão ao
“Calendário 2016”.

www.aciar.com.br
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PERFIL

AIRTON JOSÉ SPINA: Jogador

de futebol profissional,
pescador e empresário
ELE FOI CAMPEÃO NO
FUTEBOL E PESCOU O
TERCEIRO MAIOR ROBALO
DO MUNDO NO ARIRI
Nos tempos de menino, em Campinas,
Airton José Spina, o popular Tuti, gostava
mesmo era de jogar futebol. Tanto que ainda
garoto, aos 12 anos de idade, começou carreira como meio de campo no time amador
Real Madri, do bairro Guanabara, em sua
cidade natal. Ele ainda guarda inúmeras
pastas contendo recortes de jornais onde,
invariavelmente, é citado como responsável
pela vitória de seus times, numa inequívoca
demonstração de talento. Tuti começou a jogar, no entanto, no final da década de 1950
e atuou profissionalmente nos anos 1960,
quando o futebol ainda não era essa poderosa fábrica de jogadores milionários.
Em 1967, ele jogou no Nacional, em
São Paulo. Nessa época, começou a namorar Maria de Lourdes. Pensando em casar

No início a
Litomaq, de sua
propriedade,
vendia e consertava
máquinas de
escrever e
calcular
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e consciente da vida instável que o futebol
proporcionava, ele decidiu abandonar o gramado em 1971. Foi trabalhar em Assis Chateaubriand, no interior do Paraná, na fábrica
de palmito de seu cunhado. Em meados de
outubro de 1971, mudou-se para Registro,
onde gerenciou a Casa das Máquinas, loja
que comercializava máquinas de escrever e
eletrodomésticos. Depois, em parceria com
dois cunhados, montou a Tuti Automóveis
e, mais tarde, fundou a Litomaq que, no
começo, era especializada em vendas e consertos de máquinas de escrever e de calcular
das principais marcas existentes na época.
Aos poucos, a Litomaq foi se diversificando para atender as necessidades do
mercado e introduzindo artigos de papelaria, impressos fiscais, móveis para escritório, brinquedos e produtos de caça e pesca
(posteriormente os dois últimos itens foram
excluídos da loja). A ampliação da loja deu
muito certo. “Eu fazia muitas promoções e,
em período de compra de material escolar,
quando eu abria a loja já tinha fila”, lembra.
Paralelamente às atividades empresariais, Tuti sempre manteve a paixão pelo
futebol e, a partir de 1972, começou a se dedicar também a pesca, atividade que lhe proporcionou capturar o terceiro maior robalo,
com 19,8 quilos. “Foi como ganhar na mega
sena. Nem peixaria de Cananéia, ninguém
tinha visto um robalo como aquele”, conta
Tuti, sem esconder uma ponta de orgulho
com o feito.
O peixe foi saboreado junto com amigos no Bar do Mineiro, na Vila Ribeirópolis,
mas a comprovação do feito está até hoje no
youtube (site que permite aos usuários compartilhar vídeos). No começo, a cada dez mil
acessos Tuti patrocinava uma peixada no bar.
“Aí chegou a 90 mil e eu parei”, diz. O vídeo já
atingiu mais de 120 mil acessos.
Como pescador, ele também foi bicampeão do Bonenkay (campeonato de final de
ano) e Chinen Kay (depois do final do ano).

Esses campeonatos reuniam cerca de 90 pescadores e eram levados a sério, com fiscalização da pesagem.
Tuti também militou na ACIAR e, desse tempo, lembra um episódio peculiar. Em
1980, ele apoiou a chapa de João Camillo
para presidente da Associação. Veladamente, o então prefeito José de Carvalho apoiava
a chapa adversária. A prefeitura de Registro
era cliente da Litomaq. “Nós ganhamos e um
dia eu fui receber. O Zé de Carvalho estava
numa roda, com um jornal na mão em que
aparecia a nossa foto. Zé de Carvalho mostrou o jornal e falou para o grupo: olha aí,
gente, ele quer receber!”, relembra Tuti que,
com diplomacia, conseguiu receber da prefeitura e, ainda, se tornou amigo do prefeito.
Em 2000, Tuti foi um dos idealizadores
Regional de Veteraníssimos, que reúne atletas com idades acima de 50 anos, em que
Registro tem o título de tri-campeão.
Em reconhecimento a sua contribuição com o município, a Câmara Municipal
concedeu ao empresário o título de Cidadão
Registrense em 2010. Três anos depois, o
município de Cajati também o homenageou
com uma placa em que se lê: “Quando os
homens se dão as mãos, metade da batalha
está vencida. Quando, de mãos dadas, unem
seus pensamentos em favor do bem comum,
então tudo dá certo, e foi isso que você fez
para que o futebol continue sempre vivo”.
Por iniciativa do prefeito Macedo e do cartola Alfredo, Tuti ganhou estrela na calçada
da fama de Jacupiranga.
Este ano, o Regional de Veteraníssimo
completa quinze anos, a Litomaq chegará
aos 40. E Tuti, aos 70 anos, continua em plena atividade, sempre ao lado da esposa Maria de Lourdes (também empresária, ela foi
proprietária da Toka do Estudante, em frente à escola Fábio Barreto), do filho Marcelo
(dono da Spina Automóveis), do neto Felipe
Almeida Spina e dos amigos do futebol, da
pesca e da vida.
www.aciar.com.br

NOSSOS PRESIDENTES
MANOEL RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 1984/1986

Na época da polêmica mudança
do nome da avenida principal
ARRECADAÇÃO DA ACIAR
SÓ GARANTIA CUSTEAR A
ESTRUTURA DA ENTIDADE
Certamente os comerciantes mais jovens
não sabem, mas até meados da década de
1980, a avenida Jonas Banks Leite chamava-se Fernando Costa. Na época foi feita a
proposta de mudança para homenagear o
ex-prefeito, que administrou Registro entre
1956 e 1960. A ideia parecia ser consenso e
foi apoiada pela diretoria da ACIAR.
Ocorre que a mudança envolvia alteração contratual das empresas para constar o
novo endereço e isso tinha custo financeiro. “Aí, sim, deu polêmica. Mas estava tudo
consumado”, relembra Manoel Raimundo
Rodrigues de Oliveira, à época presidente
da ACIAR. Ele admite que foi um erro não
ter realizado pesquisa para ouvir a opinião
dos comerciantes, embora tenha certeza
que a maioria concordaria com a mudança.
“O coronel Galindo, que era genro do Dr.
Jonas Banks Leite na época, percorreu o comércio para saber se as pessoas concordavam. Ninguém imaginou que teria despesa
e concordou”, conta.
Indicado por consenso, após a polêmica mudança do nome da avenida, Manoel
Raimundo viu surgir um grupo de oposição
liderado por Hiroshi Sumida (já falecido)
que, ao final de seu mandato, concorreu à

www.aciar.com.br

presidência da ACIAR. “O Sumida foi envolvido por aquele grupo de revoltosos e
assumiu a presidência”, revela Manoel Raimundo. “Entregamos a ACIAR para a oposição sem nenhum problema. Fizemos, inclusive, o jantar de posse”.
Durante seu mandato, houve movimento para derrubar a barragem do Valo
Grande. O ex-prefeito Waldir Moraes era
presidente do Sindicato Rural que se posicionava contra a abertura da barragem. A
ACIAR participou da luta e acompanhou o
Sindicato em uma série de audiências em
Brasília, ao lado do então deputado federal
Diogo Nomura.
O fortalecimento de Registro como centro comercial de compras já se incluía entre
os objetivos da diretoria da ACIAR e uma
das ações com esse objetivo era a decoração
natalina. A ACIAR fez uma ação entre amigos para sorteio de um carro e, com o dinheiro arrecadado, foram comprados cordões
com fios coloridos para enfeitar o centro da
cidade. Segundo o ex-presidente, o material
foi utilizado por várias gestões da entidade.
Manoel Raimundo diz que na época em
que esteve à frente da ACIAR a arrecadação
da entidade era suficiente para manter uma
estrutura pequena, composta por dois funcionários. Integravam a diretoria da ACIAR,
entre outras lideranças do empresariado,
José Carlos Fernandes, Ilson Nuño, Pedro
Dias e Hélio Borges. Criada na gestão de

Manoel Raimundo diz ter
feito uma administração
trivial: “Fizemos o que podia
ser feito, sem fazer dividas”

Manoel Raimundo, a Diretoria de Marketing ficou sob comando de Fábio Maeji.
As reuniões para discussão e planejamento da entidade quase sempre eram feitas
na hora do almoço. “Cada um pagava sua
conta”, esclarece Manoel Raimundo. “Tocamos a ACIAR de uma forma que, eu diria,
foi na base do trivial: fizemos o que podia
ser feito sem fazer dívidas. Não era fácil, mas
prestamos um serviço com bastante boa
vontade”, finaliza.
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SUA EMPRESA

DÉBORA AMARAL

Trabalho de Equipe.
Afinação e Harmonia
Joseph-Maurice Ravel morreu em 1937, em Paris.
Foi mestre no piano e na regência. Compôs a músidmoreiraamaral@uol.com.br
ca “Bolero”, uma das mais célebres obras musicais de
todos os tempos, conhecida como o Bolero de Ravel.
Treze minutos e quarenta e sete segundos de puro trabalho de equipe, em sua primeira edição.
È uma das músicas mais ouvidas no mundo. Você
já a escutou?
Começa em piano (baixinho) e cresce até culminar
no fortíssimo (muito alto) final. E a cada reaparição da
melodia um novo instrumento é executado e incorporado nesta. Ouve-se o mesmo roteiro melódico do
início ao fim, porém sem nos dar a menor expressão
ou sensação de cansaço.
Cada vez que escuto essa
música ser interpretada por
uma orquestra, volto a pensar
A obra perfeita é
no quanto trabalhoso foi encontrar a harmonia perfeita entre os
encontrada através da
componentes, o quanto afinados
harmonia das partes
os instrumentos estavam, o quão
integrados estavam o Regente e
sua batuta.
Fazendo uma analogia, percebemos o quanto é
idêntica a situação de um empresário em estabelecer
objetivos e desenvolver as atividades harmonicamente
com seu grupo de trabalho, com a finalidade de alcançar o êxito.
Fica clara, a necessidade de reconhecer habilidades
a fim de obter o melhor resultado de cada um, pois
cada pessoa tem um talento relevante e merece ser trabalhado na sua individualidade. O objetivo torna-se
então unificá-los em direção a uma meta, através da
coordenação de um dirigente e torná-los uma equipe.
A obra perfeita é encontrada através da harmonia
Consultora em
Recursos Humanos
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das partes.
Escutando o Bolero de Ravel fica evidente o quanto
cada empresa necessita de uma liderança, de um trabalho de equipe, de cooperação, harmonia, ousadia e
motivação para o crescimento. Sentir-se participante
é de extrema importância no processo motivacional.
Ser bem liderado torna a equipe mais confiante na
execução, criando o estímulo à criatividade, de forma
que todos compreendem seus papéis e busquem novas
abordagens no dia a dia de trabalho.
O Bolero de Ravel é pura emoção, como resultado de um trabalho de horas e horas de treinamento,
dedicação, cooperação e objetivos bem definidos entre Regente e a orquestra. Ele emociona a todos que o
ouvem.
Se sua empresa tem como meta a harmonia entre
seus membros, a dedicação ao trabalho e o comprometimento com os resultados a serem alcançados e, acima
de tudo, a representação destes fatores na satisfação de
seus clientes, ou seja, a satisfação provinda da emoção,
então ser Líder não é uma obrigação mas sim uma necessidade provinda da vontade de fazer acontecer.
Receber aplausos pelo resultado é ter instrumentos
afinados, habilidades desenvolvidas e uma liderança
atuante.
Antes de tudo, compete a cada empresário reconhecer dentro de si o grande Regente desta orquestra
chamada empresa, para que os aplausos sejam para todos através do reconhecimento de um trabalho bem
executado.
Aos Empresários Regentes, parabéns! Aos Colaboradores afinados, o mérito pela execução!
E como presente: Bolero de Ravel (https://www.
youtube.com/watch?v=3KgpEru9lhw&spfreload=10).
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Advogado

Roni Sérgio de Souza

Que tal ajudar crianças,
adolescentes e idosos
da nossa região?

roniadv@hotmail.com

Nem parece assunto jurídico, né? Mas saiba que é
e você, comerciante, pode ajudar muito.
Quando se trata de ajudar ao próximo e aos menos
favorecidos, todos sabemos que os comerciantes não
medem esforços. Não são poucos os exemplos de lutadores da classe dos comerciantes a vestirem camisas
das entidades que visam, sem fins lucrativos, o atendimento aos menos favorecidos (crianças, adolescentes,
idosos, etc.). Esse é um jeito de se doar. Mas saiba, comerciante, que a própria Receita Federal prevê a doação do imposto que você iria pagar ao Leão, repassando-o para entidades beneficentes e projetos culturais.
Evidente que o comerciante que se interessar deverá procurar um contador ou o
próprio site da Receita Federal e
A Receita Federal tem
ali, tomar pé de como proceder
mecanismos para abater para fazer tais doações. No entanto, para concluir todo o processo
doações do imposto
de maneira correta e evitar dor de
cabeça com o Leão, é preciso ficar
atento a uma série de regras.
Em resumo, segundo a própria Receita Federal
(ver site www.receita.fazenda.gov.br), quem deseja realizar esse tipo de contribuição pode abater até 6% do
imposto a pagar, no caso de contribuições feitas às instituições beneficentes ou projetos culturais que se enquadram nas regras de doações com incentivos fiscais.
Vale destacar que as deduções só podem ser feitas no
modelo de declaração completa do Imposto de Renda já
que, pela declaração simplificada, há um percentual de
desconto, fixado pela Receita Federal sobre a renda tributável, de 20%, que substitui todo tipo de dedução adicional.

“

”
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Antes de iniciar todo procedimento, é importante
averiguar se a instituição é contemplada por algum fundo do governo aceito pela Receita Federal. As doações
incentivadas só podem ser feitas aos fundos municipais,
estaduais, distrital e nacional da criança e do adolescente que se enquadrem no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e fundos municipais, estaduais, distrital
e nacional do idoso — entretanto, nesses casos, as deduções são limitadas a 3% do imposto devido.
Além disso, podem ser feitas doações aos projetos
aprovados pelo Ministério da Cultura e enquadrados
na Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet); projetos
aprovados pelo Ministério da Cultura ou pela Agência
Nacional de Cinema (Ancine) e enquadrados na Lei
de Incentivo à Atividade Audiovisual; projetos aprovados pelo Ministério do Esporte e enquadrados na
Lei de Incentivo ao Esporte; e projetos aprovados pelo
Ministério da Saúde no âmbito do Programa Nacional
de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas) ou do Programa Nacional de Apoio à
Atenção Oncológica (Pronon).
Em Registro, por exemplo, existem várias entidades que se encaixam perfeitamente nas regras de
doação através do imposto de Renda, principalmente aquelas que visam a saúde e segurança de crianças,
adolescentes e idosos.
Vamos ficar atentos. Se você já fez sua declaração
2014, tem todo o ano de 2015, e parte de 2016, para
pensar no assunto.
Ajude quem precisa.
É isso!
Ótimo negócio a todos!
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Produção de cereja na
Levitare, queijo apropriado
para aperitivos

OURO BRANCO

Vale do Ribeira tem maior
laticínio de queijo de búfala
da América Latina
Falta de leite de búfala leva
laticínios a comprarem o
produto fora da região
Quando o queijo de búfala começou a
despontar comercialmente na região, o
empresário João Del Bianco Neto, à época presidente da ACIAR, disse uma frase
que se tornou profética: “Estamos diante
do ouro branco”. Inaugurada em 2001
no bairro Onça Parda, em Sete Barras, a
Levitare tornou-se o maior laticínio da
América Latina em volume de leite de
búfala processado. Diariamente, em média 15 mil litros de leite, metade da capacidade instalada na indústria, são transformados em diversos tipos de queijo. No
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ano passado, a indústria processou 3,5
milhões de litros de leite.
Natural de Itapuí, na região de Presidente Prudente, o agrônomo José Martinho Nakid chegou a Sete Barras há 21
anos. Em 1996/1997, ele iniciou produção artesanal de queijo com leite de vaca.
O filho Jorge vendia queijo na feira do
produtor, em Registro.
Naquela época, estimulado por José
Fernando Simplício, diretor do Instituto de Zootecnia (atualmente integrado à
APTA Vale do Ribeira), Nakid aderiu a
um projeto do Governo do Estado que
estimulava a bubalinocultura na região.
O criador recebia dez búfalas e um reprodutor e, ao longo de sete anos, devolvia
ao Governo 14 animais. “Começamos a

fazer queijo. O rendimento era melhor
que o de vaca, os vizinhos também nos
traziam leite”, conta Nakid. A produção
cresceu, a feira tornou-se um ponto de
vendas limitado e Jorge começou a buscar
outros mercados.
Em 2002 nasceu a Levitare. Havia
mais uma indústria, em Registro, que
acabou fechando e o laticínio de Nakid
tornou-se único na região. “Hoje somos
muito fortes no mercado”, assegura. Entre a fazenda e a indústria, a Levitare tem
55 funcionários, a maioria moradora do
Onça Parda.
Pedro Paulo Delgado, presidente da
Associação dos Criadores de Búfalo do
Vale do Ribeira (ACRIBUVAR) classifica
como “ gigantesco” o mercado para queijo
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José Martinho
Nakid, proprietário
da Levitare

de búfala na região, onde há quatro laticínios. Desses, dois são de grande porte
– Levitare (Sete Barras) e a Biancolate (Registro) que, segundo Pedro Paulo, cresceram mais que a produção regional. Outros
dois queijeiros são artesanais, incluindo
Pedro Paulo, que processa três mil litros de
leite por mês - o restante da produção da
Fazenda Santa Helena, de sua propriedade,
é vendido para a Levitare.
A produção de leite de búfala na região é insuficiente para abastecer as indústrias, obrigando a Levitare a comprar
leite também em Pilar do Sul. “Quando
começa a importar leite, começa a exportar recursos”, alerta Pedro Paulo. “Tem
culpa o criador, que não faz investimentos. Tem culpa o laticínio, que olha a parte dele e não tem interesse que o leite seja
muito caro”, avalia Pedro Paulo, criticando a falta de política de incentivo governamental à bubalinocultura que, por outro lado, está atraindo novos produtores
para a região.
“O desenho é interessante para gente
de fora. Rusticidade do búfalo e uma qualidade gigantesca - que também é o maior
defeito: come qualquer coisa”, explica Pedro Paulo, ressaltando que se não houver
alimentação balanceada, cai a produtividade e aumenta o intervalo entre partos,
além de influenciar na qualidade do leite.
Aliada à falta de matéria-prima, outro
problema que as indústrias enfrentam é
a concorrência com laticínios que misturam leites de búfala e vaca, o que permite vender o produto mais barato. Nakid
assegura que na Levitare há um sistema
de análise que avalia a pureza do leite.
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Presidente da
ACRIBUVAR
e queijeiro
artesanal, Pedro
Paulo também
ministra palestras

“Quando há mistura, cortamos o fornecedor”, assegura.
Mesmo com falta de leite e concorrência desleal, a Levitare tem planos de
chegar ao final deste ano com a mesma
produção do ano passado ou atingir quatro milhões de litros de leite processados.
E continuar levando o queijo de búfala de
Sete Barras, que tem SIF (selo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que avalia a qualidade da produção de alimentos de origem Animal) para
os quatro cantos do Brasil.

Funcionário
atuando na
produção
de barra de
muzzarela
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BOULEVARD

Definido cronograma para
realização de limpeza e
melhorias na região
Renato Zacarias
conversa com
representantes da
prefeitura antes do
início da reunião

Presidente da ACIAR fala
sobre importância da
participação para fortalecer
as lutas comuns

Limpeza será realizada
aos domingos, dias 17, 24
e 31 de maio, e 7 de junho
Em reunião na noite de 29 de abril, no
auditório da ACIAR, representantes da prefeitura e comerciantes da área do boulevard
estabeleceram calendário para realização
de limpeza e melhorias na região. Participaram do encontro, que foi conduzido pelo
presidente da ACIAR, Renato Zacarias,
os secretários de Planejamento Urbano e
Obras, Roberto Francelino; de Serviços
Municipais, Cláudio Bolsonello; e o assessor de gabinete Élcio Rigante. Ficou definido que a limpeza da cobertura e do piso
da área será realizada em quatro domingos
(dias 17, 24 e 31 de maio e dia 7 de junho),
a partir das 7 horas.
Os representantes da prefeitura explicaram que, para a limpeza, serão utilizados
dois caminhões, um equipado com munck
e o outro com jato d’água de alta pressão – e
é possível que entre água dentro das lojas,
por isso recomendaram que os comerciantes protejam as entradas de seus estabeleci-
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mentos e não deixem, próximo às paredes,
nada que possa ser danificado. A segunda
etapa das melhorias prevê recuperação das
colunas, com tratamento para ferrugem e
pintura, recolocação de piso, colocação de
ardósia nos bancos e intervenção arquitetônica na antiga Praça Jóia, que foi incorporada ao boulevard. “A intenção é ficar o mais
bonito possível para ficar mais agradável”,
assegurou Élcio.
Aos comerciantes que pediram que a
região volte a ser como antes, os represen-

tantes da prefeitura explicaram que, nesse
caso, o município teria que devolver o dinheiro do convênio firmado com o governo federal para a construção do boulevard.
Explicaram, ainda, que após cinco anos a
área poderá ser totalmente revitalizada,
inclusive com transferência do boulevard
para outra região. Os comerciantes disseram que vão se mobilizar novamente contra a obra. “O boulevard se tornou útil para
a sociedade? Não protege nem do sol nem
da chuva e faz ainda mais calor”, protestou

Renato Zacarias e os secretários municipais
Roberto Francelino e Cláudio Bolsonello,
e o assessor Élcio Rigante: debates sobre
melhorias e limpeza no boulevard
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Após a reunião, comerciantes
do boulevard conversaram
longamente com o
presidente da ACIAR

uma comerciante.
Os comerciantes também pediram limpeza pública eficiente na área. Foram informados pelo secretário Bolsonello que há
três varredores nas ruas centrais, manhã
e tarde, nos dias úteis. Ele recomendou a
coleta seletiva, evitando a disposição de
lixo limpo nas calçadas em outros dias da
semana.
Questões de trânsito, inclusive relacionadas à Zona Azul, serão discutidas em
encontro que a ACIAR agendará com o
secretário municipal de Trânsito. Há duas
reivindicações para o setor: cartão permanente de Zona Azul, pago por mês, para os
comerciantes (um por loja) e a volta do estacionamento regulamentado, aos sábados,
até às 13 horas.
Os comerciantes e diretores da ACIAR
também irão à reunião do Conselho Municipal de Segurança (Conseg) para reivindicar mais segurança no centro comercial
de Registro. A principal reivindicação é a
instalação de uma base da Polícia Militar
no boulevard
Satisfeito com o resultado do encontro,
o presidente da ACIAR, Renato Zacarias,
mais uma vez destacou a importância da

união para se obter conquistas. “Quando
vocês reivindicam e comparecem às reuniões, nós mostramos a força da nossa entidade”, disse ele.
Construído há três anos, na gestão
anterior, o boulevard continua sendo objeto de crítica dos comerciantes por causar transtornos ao trânsito e por acumular
água na cobertura e sujeita nos vãos do piso
e as colunas, ao longo da extensão da obra,
estarem se deteriorando e oferecer risco de
queda aos pedestres.
Mau cheiro – O secretário de Serviços
explicou ainda que o mau cheiro na região
do boulevard é fruto de ligações clandestinas e a prefeitura não tem como identificar
onde foram feitas. “Vamos conviver o resto
da vida com o mau cheiro porque têm ligações clandestinas feitas há muito tempo
e não temos como descobri-las”, afirmou
Bolsonello.
Participaram da reunião representantes das seguintes empresas: Tame Variedades, Rotisserie Oriente, Loja Senaga, Bazar
Anne, Luzes & Cores, Nova Belíssima, PSC
e Cia Informática, Pastelaria Oriente, Fogaça Joalheira e Lojas Mil.

COLETA SELETIVA NO
CENTRO E NOS BAIRROS
A prefeitura de Registro disponibiliza
seleta coletiva de lixo no centro da cidade
e nos bairros, durante toda a semana.
Mais informações podem ser obtidas pelo
telefone (13) 3822-2343.
Dias e horários
Segunda e Quarta-Feira
Vila Romão: 7h
Jardim Caiçara: 7h30
Jd. São Mateus: 8h30
Jardim Hatori: 8h40
Jardim Paulista: 9h
Jardim Planalto: 9h20
Vila Ipê: 9h30
Vila Fátima: 9h40
Vila São Nicolau: 11h
Vila Tupi: 11h30
Vila São Francisco: 11h40
Jardim Primavera: 11h50 Vila Nova Ribeira: 12h
Terça-Feira e Sábado
Jardim Valeri: 7h
Vila Alay J. Correa: 7h30
Centro*: 8h
Vila Nova Registro: 9h
Vila Cabral: 9h30
Vila Belas Artes: 10h
Jardim América: 10h20
Vila Yoshida: 11h
Vila Ribeirópolis: 11h30
Vila Ponce: 11h40
*Centro: Exceto na Av.Jonas Banks Leite, ruas
Tamekichi Takano e João Batista Pocci Jr.
Quinta-Feira
Jardim Esperança: 7h
Jardim das Palmeiras: 7h30
Conj. Hab. Eiji Matsumura: 8h00
Conj. Hab. Dra. Alzira P. Lomba: 8h30
Jardim Brasil: 9h
Nosso Teto: 10h
Jardim São Paulo: 11h
Jardim Paulistano: 11h30

Construído sob críticas e
protestos, boulevard ainda
é alvo de descontentamento
dos comerciantes
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Sexta-Feira
Jardim Leblon: 7h
Jardim San Conrado: 7h30
Jardim Ipanema: 8h
Jardim Xangrilá: 8h30
Bairro Arapongal: 9h
Bairro Serrote: 10h
Bairro Agrochá: 11h
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SERVIÇO PÚBLICO

Registro prepara Plano de
Mobilidade Urbana
As oficinas que
discutiram o
tema tiveram
participação de
entidades como
a ACIAR

Está prevista para maio
audiência pública que vai
definir as ações do Plano
A Secretaria Municipal de Trânsito e
Mobilidade Urbana da Prefeitura de Registro promoveu uma série de ações visando a
elaboração do Plano de Mobilidade Urbana do município. A ACIAR participou das
oficinas que discutiram temas como acessibilidade, ciclovias, ciclofaixas, transporte
público, regulamentação das vias, calçadas,
conscientização de pedestres e motoristas,
transporte intermodal, entre outras questões relativas a circulação de pessoas, veí-

culos e cargas.
“A opinião dos moradores é de fundamental importância para que o Plano
contemple todas as necessidades do município”, disse o secretário municipal Marcos Koyama. As oficinas foram realizadas
em seis bairros e a Secretaria de Trânsito
está sistematizando as informações e elaborando o diagnóstico de necessidades e
demandas apontadas pela população para
realização de audiência pública, prevista
para este mês.
O prefeito Gilson Fantin também está
atento à questão e, recentemente, esteve
em Brasília para entregar ao secretário
nacional de Transporte e Mobilidade Urbana, Dario Rais Lopes, um rol de proje-

tos que envolvem recursos na ordem de
R$ 32,5 milhões e contemplam estudos
para implantação de rotatória no Km 446
(interligando a Rodovia SP-139 à avenida
Deputado Ulisses Guimarães); viaduto no
Km 445+650 (interligando a avenida Wild
José Souza com a Rua Willes Vassão); e
sistema de interligação da Rodovia Régis
Bittencourt com o anel viário do Município (Km 446 e Km 447+800).
O prefeito solicitou ainda recursos para
a pavimentação da Estrada Municipal RGT
265, que liga a BR-116 ao bairro Agrochá
(acesso à Unesp e ao Instituto Federal).
O Plano de Mobilidade Urbana é uma
exigência da Lei Federal nº 12.587, de 3 de
janeiro de 2012.

O que é mobibilidade urbana
Mobilidade urbana é quando a cidade oferece às pessoas
todas as condições necessárias para facilitar o deslocamento,
independentemente do tipo de veículo utilizado ou mesmo para
quem anda a pé.
Trata-se de um tema importante e um desafio para os
municípios e envolvem ampliações de rodovias, ciclovias, ruas
e avenidas, zoneamento e ocupação de áreas e, até mesmo,o
crescimento econômico e social do país.
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PARCERIA

Nipomed garante desconto de
55% para associado da ACIAR
EM QUALQUER PARTE DO
PAÍS, REDE CREDENCIADA
PODE SER CONSULTADA
SEM BUROCRACIA
A Nipomed não é um plano de saúde e
sim um sistema de saúde inspirado no modelo japonês Kokumin Kenko Hoken, cujo
objetivo é proporcionar prevenção de doenças a baixo custo. Por isso, mediante o
pagamento de uma taxa anual, o associado
Nipomed tem acesso a consultas médicas
e odontológicas, exames laboratoriais, internações e cirurgias, entre outros procedimentos, a preços baixos. Um exemplo: o
preço médio de uma consulta num médico
particular gira em torno de R$ 250,00 a R$
300,00. “Pela Nipomed, essa consulta passa a custar de 50 reais a 100 reais”, informa
Anderson Pupo de Sales, representante do
sistema no Vale do Ribeira. “Existem médicos, em outras localidades, que a consulta
custa R$ 500,00 e, na Nipomed, o associado
paga R$ 60,00”, informa.
A rede credenciada da Nipomed é a
maior do Brasil, com mais de 13 mil recursos credenciados compostos por mé-

dicos especialistas, mais de 1.600 clínicas
médicas , mais de 1.800 odontológicas,
mais de 100 laboratórios de análises e
diagnósticos e mais de 200 hospitais.
Muitos professores doutores fazem parte
da rede credenciada.
Logo que assina o contrato a pessoa
pode, imediatamente, utilizar o sistema,
inclusive para realização de cirurgias plásticas. “E pode usar onde houver rede credenciada, em qualquer parte do país, sem
burocracia, sem guia de autorização. Apenas com o cartão você agenda exame ou
consulta”, assegura Anderson.
O associado Nipomed não precisa consultar o manual para encontrar o especialista que precisa. Basta ligar para a central,
que funciona 24 horas na matriz, ou para as
centrais locais, e o funcionário que atender
a ligação faz o agendamento. Em Registro,
o escritório funciona de segunda a sextafeira, das 9h às 18 h.
A anuidade da Nipomed custa R$
700,00 (é o mesmo valor para qualquer
faixa etária). O associado da ACIAR tem
desconto de 55% sobre esse valor. Trata-se
de uma promoção destinada para pessoas
jurídicas e para ter acesso, é preciso entrar
em contato com a ACIAR.

Anderson Pupo de
Sales, responsável
pelo Sistema
Nipomed em Registro

ENTRE OUTRAS, FAZEM PARTE DA REDE CREDENCIADA
NIPOMED AS SEGUINTES ESPECIALIDADES
ACUPUNTURA
ALERGOLOGIA
ALERGOLOGIA INFANTIL
ANDROLOGIA
ANESTESIOLOGIA
ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR
CANCEROLOGIA/ ONCOLÓGICA
CARDIOLOGIA CLÍNICA
CLÍNICA MÉDIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA CLÍNICA
FISIATRIA
GASTROENTEROLOGIA
GERIATRIA
GINECOLOGIA
HEMATOLOGIA
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HEPATOLOGIA
HOMEOPATIA
INFECTOLOGIA
MASTOLOGIA
NEFROLOGIA
NEUROCIRURGIA
NEUROLOGIA CLÍNICA
OFTALMOLOGIA CLÍNICA
ORTOPEDIA
OTORRINOLARINGOLOGIA CLÍNICA
PEDIATRIA
PNEUMOLOGIA
PROCTOLOGIA
PSIQUIATRIA
REUMATOLOGIA
UROLOGIA CLÍNICA
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UNESP

Projeto inédito visa conhecer
deslocamentos do robalo
INICIATIVA INÉDITA
PODE AJUDAR A CRIAR
ESTRATÉGIAS DE
CONSERVAÇÃO

Pesquisa pioneira, desenvolvida desde
2013 pelo curso de Engenharia de Pesca da
Unesp Registro, sob coordenação do professor Domingos Garrone Neto, estuda os
padrões de movimentação dos robalos e os
locais de reprodução, contribuindo para a
conservação das espécies Peva e Flexa são
objetivos do “Projeto Robalo”.
“Só se consegue estabelecer estratégias
de conservação quando se conhece a vida da
espécie”, explica o professor Domingos, que
é biólogo. Ele classifica como “achismo” dizer que o robalo sobe o Ribeira para desova.
O “Projeto Robalo” é realizado dentro e fora
do estuário, no lagamar, incluindo as baias
dos Pinheiros, de Guaraqueçaba e Paranaguá, e no rio Ribeira e seus diversos afluentes, como os rios Juquiá e Jacupiranga.
Os robalos são capturados pelos pesquisadores com isca sem farpas, para reduzir o tempo de briga e o stress, recebem a
marca plástica e são devolvidos ao mar. Às
vezes os pesquisadores também pegam te-

Professor Domingos
mostra calha de PVC
onde são colocados os
peixes para marcação
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cido para futuras pesquisas genéticas. Todo
esse trabalho é feito com cuidado, dentro de
uma calha de PVC cheia de água e com fita
métrica em seu interior. As marcas incluem
informação sobre o local da captura, peso e
medida, que também servem aos estudos.
“Como complemento, estou iniciando
testes para a utilização de marcas eletrônicas, conhecidas como ‘chips’ ou ‘tags’. Esses
equipamentos também permitirão o conhecimento dos deslocamentos dos peixes
na natureza. No entanto, são consideradas
ferramentas muito mais poderosas, pois são
muito mais precisos do que as marcas plásticas convencionais, permitindo o acompanhamento dos peixes marcados em tempo
real. Todavia, são caros e por isso ainda estamos tocando a maior parte dos trabalhos
com as marcas plásticas”, informa o professor Domingos.
Ao capturar um animal com a marcação,
o pescador deve telefonar à Unesp e fornecer informações sobre a localização do peixe
e o número da marca. Já foram marcados
600 peixes e, em um ano de pesquisa, nove
pescadores ligaram com informações. O número de ligações animaram o professor Domingos, pois pesquisas como essa tem, em
média, 10% de retornos.
Ao retornar a ligação, o pescador recebe

Pescadores que capturarem
robalos marcados devem
informar à Unesp e, dessa
forma, colaborar com a pesquisa

brindes como o “Certificado Pescador Amigo”, adesivos e informativo do projeto e iscas
artificiais. O objetivo é, até 2016, serem marcados dois mil robalos.
O professor da Unesp diz, ainda, que é
importante a pesquisa pois o cenário hoje
é de alerta. “Estudos mostram que é preciso
olhar com mais atenção. O cenário é de sobre explotação (extinção) e pode ser que isso
esteja ocorrendo na região. Os animais são
cada vez menores”, revela. Ele diz que conhecer os deslocamentos dos robalos permitirá
minimizar impactos da pesca. E destaca a
importância de participação de todas as pessoas envolvidas com pesca para que o projeto
apresente resultados promissores.
A pesquisa é realizada em parceria com
os professores Eduardo Antonio Sanches, que
estuda aspectos reprodutivos, e Vilmar Rodrigues, que analisa o comportamento da espécie.
O trabalho conta com apoio da Associação dos Bananicultores do Vale do Ribeira e
da equipe de pesca esportiva “Só Vale Solto”,
que ajudam a custear materiais de divulgação. A Moro Fishing e a ZF Lures também
colaboram, cedendo os brindes que são destinados aos pescadores.
Os telefones do “Projeto Robalo” são
(13) 99620-9606, (13) 98138-8578 e
(13) 99174-9199.

www.aciar.com.br

SAÚDE & BEM ESTAR

Alimentos
que diminuem
o colesterol
É preciso consumir o maior número
possível de alimentos que ajudam a
reduzir essa gordura no sangue
Os alimentos que reduzem o colesterol fazem isso
de diferentes maneiras. Algumas contêm fibras solúveis, que retiram o colesterol do corpo antes mesmo
que ele entre na circulação.
Outras, são ricas em substâncias químicas que bloqueiam a absorção dessa
gordura na parede dos vasos
sanguíneos.
Reduzir o colesterol
na corrente sanguínea por
meio da alimentação requer uma dupla estratégia,
ensinam os especialistas da
Associação Americana do
Coração: assim como o poupador não deve aplicar todo
dinheiro em apenas um
investimento, não adianta
nada consumir apenas um
alimento. É preciso cortar
ou reduzir drasticamente os
produtos que aumentam o
colesterol e passar a consumir, de forma equilibrada,
o maior número possível de
alimentos que ajudam a reduzir as taxas dessa gordura
no sangue.
Manter um peso saudável
e praticar exercícios regularmente são fundamentais –
quilos em excesso aumentam
o LDL, enquanto o sedentarismo reduz as quantidades
de HDL, que atua como um
protetor do coração.

www.aciar.com.br

Saiba quais são os vinte alimentos
que ajudam a reduzir o colesterol.
- Peixes ricos em ômega 3 (salmão, atum, bacalhau,
etc): essa substância auxilia no controle e na redução do
colesterol e dos triglicérides.
- Soja e derivados: rica em vitamina E, ela aumenta os níveis
de HDL, o bom colesterol.
- Tomate: o licopeno presente nesta fruta não se limita a
ajudar a prevenir o câncer de próstata, mas também reduz o
colesterol na corrente sanguínea
- Chia: rica em fibras e ômega 3, uma dobradinha poderosa
contra o colesterol.
- Laranja, limão e outras frutas cítricas: são ricas em fibras
solúveis e ainda contêm altas doses de vitamina C, uma
dupla poderosa contra o colesterol alto
- Nozes em geral: ajudam na redução do colesterol porque
são ricas em gorduras poli-insaturadas. Na circulação
sanguínea, elas reduzem o LDL.
- Morango e frutas vermelhas: lotados de antioxidantes,
que inibem a oxidação das partículas LDL (o colesterol ruim).
- Quinua: além de alto teor de fibras, contém saponina, uma
substância que reduz o colesterol produzido no fígado.
- Óleos vegetais de canola e girassol: são ricos em
fitoesteróis, substâncias que barram a absorção de gordura
da dieta, o que favorece a redução do colesterol
- Linhaça: fonte de ômega 3 e ácido linoleico, reduz o
colesterol e a glicose no sangue
- Quiabo: aqui, é a grande quantidade de fibras solúveis que
ajuda a reduzir o colesterol no sangue
- Alho: rico em uma substância chamada saponina, que
reduz o colesterol ruim
- Berinjela: ela contém (principalmente na casca)
antocianinas, substâncias que reduzem colesterol total,
frações e ainda os triglicérides.
- Uva e suco de uva: aqui o dono do “milagre” se chama
resveratrol, presente tanto na fruta quanto no suco integral
dela.
- Cebola: além de reduzir o colesterol, ela tem ação antiinflamatória, o que impede a formação de coágulos nos
vasos sanguíneos.
- Maçã: ela é rica em fibras solúveis e contém altas doses de
flavonoides e antioxidantes que reduzem o colesterol no
sangue.
- Abacate: rico em ácido oleico, substância que protege
contra o acúmulo de LDL (o colesterol ruim) e ajuda a
manter as taxas de HDL no sangue.
- Feijão: rico em fibras solúveis, adicioná-lo à dieta
proporciona reduções significativas do colesterol total e do
LDL.
- Cevada e outros grãos integrais: eles contêm bons níveis
de fibras, selênio e beta-glucano, uma substância que ajuda
a baixar o colesterol LDL, o mau colesterol.
- Aveia: ela contém uma fibra que auxilia na redução do
colesterol LDL. Consumir 3g dessa fibra pode reduzir em até
20% o colesterol total.

(Com informações do IG)
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Emissor de Cupom Fiscal (ECF) começa
a ser substituído dia 1º de julho
O tradicional Emissor de Cupom Fiscal
(ECF), usado pelos lojistas para emitir a nota
fiscal para o consumidor, está com os dias
contados. A partir do dia 1º de julho deste
ano, cerca de oito mil postos de gasolina, comerciantes que possuem o equipamento com
mais de cinco anos de uso e os novos estabelecimentos serão obrigados a utilizar o chamado Sistema Autenticador e Transmissor
de Cupons Fiscais Eletrônicos (SAT-CF-e),
instalado em nova maquininha.
A substituição é muito mais do que uma
simples troca de equipamentos. O novo sistema vai permitir que a Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo acompanhe diariamente a venda de uma loja, o que vai também inibir a sonegação de ICMS (Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).
O SAT-CF-e nada mais é do que um equipamento homologado pelo fisco capaz de
transmitir a informação de venda da loja diretamente para a Secretaria da Fazenda sem a
necessidade de o lojista intervir ou formatar
arquivos, como acontece com o aparelho utilizado atualmente pelos comerciantes.
Com o novo sistema, é só o lojista emitir a
nota para o consumidor e, periodicamente, conectar o equipamento à internet para que seja
feita, automaticamente, a transmissão para o
fisco das notas já emitidas para os consumidores. Por ser um equipamento homologado pela
Secretaria da Fazenda, o estabelecimento pode
trabalhar off-line, isto é, não há necessidade do
uso da internet nos pontos de venda. O lojista
terá no máximo dez dias, após a venda, para
enviar as informações ao fisco. Hoje, o lojista
precisa prestar contas até o dia 19 do mês seguinte. Assim como no caso do equipamento atual, o consumidor sairá da loja com um
comprovante, que possui um código de barras,
com o qual ele pode consultar as informações

de compra até pelo smartphone.
De acordo com os especialistas o novo sistema vai reduzir custos para os comerciantes e
facilitar a vida do contribuinte. Duas empresas,
a Dimep e a Sweda, estão autorizadas a fabricar
a nova maquininha ao preço que deve variar
de acordo com as fabricantes homologadas e as
condições de mercado. Hoje, o preço médio da
máquina varia de R$ 1.500 a R$ 2.500, segundo
a Fazenda. O SAT não possui impressora integrada a ele. Diferentemente do aparelho atual,
esses equipamentos podem operar em rede, o
que significa que não precisam estar em todos
os caixas, o que resultaria em menor custo para
o comerciante. Mas, para que isso ocorra, depende do desempenho do SAT e do fluxo de

informações enviadas. O fabricante pode esclarecer tais dúvidas.

Sebrae-SP promove
palestras gratuitas
Microempreendedores Individuais (MEIs)
do Vale do Ribeira têm a oportunidade de participar das palestras gratuitas, especialmente
voltadas aos MEIs, que o Escritório Regional do
Sebrae-SP promove em Registro todas as quartasfeiras, a partir das 19 horas. Além das palestras
semanais, os empreendedores também podem
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buscar orientações durante os atendimentos que
ocorrem de segunda a sexta-feira no período das
9 às 17 horas, na sede regional em Registro, ou
esclarecer dúvidas sobre a categoria do MEI com
consultores do Sebrae-SP que atuam no Sebrae
Móvel, unidade itinerante que percorre todos os
municípios do Vale do Ribeira uma vez por mês.
www.aciar.com.br

Confira as empresas

que

ão do
cart
o
aceitam

Clube de Descontos
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.

15% de desconto em todos os
serviços. Tel.: (13) 3821-6654.

“Desconto de 40% em todos os cursos
oferecidos e isenção da taxa de Matrícula”
Rua : Amapá, 348 – Vl. Cabral – 2º A –Sl 06 Fone: (13) 3821.2648

Descontos de 20 % ( vinte por cento) no valor de seus
cursos (todos de nossa grade).
Rua João Batista Pocci Junior, 288 - Tel: (13) 3822-6203

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 a 15% nas mensalidades
dos cursos de graduação, graduação
tecnológica e pós-graduação.
Tel. (13) 3821-7147 ou 3821-2920.

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

Descontos 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 10% no valor dos Móveis Planejados.
Av. Dr. Carlos Botelho, 418 - Centro - Pariquera-Açu - SP.
Tel: (13) 3856 1232.

Descontos de 5% no valor de suas
mercadorias e 10% no valor dos
serviços. Tel.: (13) 3821-8080.
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 até 55% para associados.
Tel.: (13) 3822-1497.

Descontos de 10% em todos os serviços, podendo ser
efetuado pagamento com cartão de crédito ou débito. Rua
Shitiro Maeji, 440 – Centro – Registro/SP.
Fone: (13) 3821-1452.

Programa de estágio
Taxa Administrativa para
Associados: R$ 78,80
Não associados: R$ 174,00

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.

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

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

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

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

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

Descontos de 04 a 22% no valor do automóvel utilitário escolhido.

Telefone: (13) 3828-9000

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.

o associado que comprar
ao Clube de Descontos criado pela Associação. Aderindo ao Clube,
Empresas associadas da ACIAR ainda podem fazer sua adesão
de descontos é válido para os proprietários e sócios dos
cartão
O
cartão.
o
r
apresenta
ao
s
desconto
ganhar
pode
ACIAR
da
nos estabelecimentos associados
3828-6800.
estabelecimentos, além de seus cônjuges. Informações pelo telefone
www.aciar.com.br
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Estatísticas SCPC
INCLUsões | Queda de 8,92% em relação a março | R$ 446.782,82
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IMPRESSOS EM OFF-SET
IMPRESSOS EM OFF-SET

“Boa Impressão e parceria“Boa
comImpressão
o Vale” e

parceria com o Vale”

Cartazes, Folders, Folhinhas,
Cartazes, Folders,
Jornais, Livros, Panfletos Folhinhas,
e Revistas.
Jornais,
Livros, Panfletos e
Formulários Planos e Contínuos

Revistas.Formulários

Planos e Contínuos
soset@uol.com.br / soset@soset.com.br

Fone: (13) 3841-1142 / Fax: 3841-2028

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

Tá esperando o que
para anunciar?
www.aciar.com.br

Ligue: (13)

3828-6800
maio 2015
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