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Mais de 100 empresas 
irão participar da 
campanha

SHOW DE PRÊMIOS

No Natal, haverá sorteio de um Fiat Vivace 0 Km
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Símbolo de amor, perseverança e desprendimento.

Brava guerreira que precisou lutar para 
conquistar seu espaço na política, no mercado de 
trabalho e nas decisões coletivas.

Que alia a força e a delicadeza 
nas mais variadas tarefas. 

Mulher, parabéns pelo seu Dia!

8 DE MARÇO
Dia Internacional da Mulher
Uma homenagem da ACIAR a todas as mulheres. 
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PALAVRAS DO PRESIDENTE

Henrique Rodrigues Wolf
PRESIDENTE DA ACIAR

Digo amigo, pois assim sinto cada 
associado. Caminhamos dois anos 
ombro a ombro enfrentando cada 
desafio e comemorando cada vitória 
da nossa classe e, porque não dizer, 
das nossas vidas.

Nesses dois anos em que estive à 
frente da ACIAR, pude conhecer o 
valor e as necessidades do comércio 
da nossa cidade e região. Conheci o 
potencial da nossa gente e isso fez 
com que aumentasse imensamente 
o meu respeito pelo local que gera o 
nosso bem estar.

Posso dizer com a experiência 
desses dois anos à frente da 
Associação que um comerciante 
hoje também precisa entender 
de economia, marketing e outros 
setores dos meios produtivos e, 
acima de tudo, precisa ter um 
profundo senso de humanidade, 
pois sem esses itens corremos o 
risco de nos tornarmos obsoletos.

Busquei servir a nossa causa 
buscando aprimorar os benefícios 
aos associados. Trazendo a 
Registro e Região possibilidades, 
treinamentos e a vinda de órgãos 
ligados a nossa lida.

Tenho certeza que, se não fosse a 
excelente equipe da ACIAR, a nossa 
gestão seria deficitária, no entanto 
o profissionalismo e garra dos 

funcionários nos levou a concluir o 
mandato com excelentes resultados. 
Deixo nesse derradeiro editorial a 
minha homenagem a essa família 
liderada pela nossa competente 
gerente Valda Arruda, que com 
certeza estará prestando o mesmo 
apoio ao nosso amigo Renato, 
presidente eleito para a nova gestão.

E não poderia terminar este editorial 
sem antes parabenizá-lo por esse 
desafio e inteirá-lo do mais profundo 
respeito pela sua pessoa, seu 
profissionalismo e competência.
Creio piamente que permanecemos 
em boas mãos.

Agradeço o apoio que recebi 
também das outras associações, 
sindicatos e particulares.

Com um forte abraço me despeço 
desejando a todos sucesso, saúde e 
muita felicidade do amigo

Henrique Wolf

Prezados Amigos, 
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Auto Posto Ribeira
O Auto Posto Ribeira está estrategicamente 
localizado na Rua Benjamin Constant, 55, em 
Sete Barras. Oferece todas as facilidades para 
deixar sua viagem mais tranquila, com serviços 
especializados e atendimento diferenciado. Em 
destaque na foto, Sr. Luiz. Tel.: 3872-1151.

Carvão Longa Vida 
Empresa instalada na Rodovia Regis Bittencourt Km 447 nº 2.900. 
Tem como objetivo atender  seu público alvo com  produtos e 
serviços de qualidade. Tel: 3822-5049.

Escritório & Casa
Com uma linha de móveis para  casas e 
escritórios, tem como objetivo desenvolver 
uma relação de confiança e amizade com 
seus clientes. Localizado na Rua Shitiro Maeji, 
nº 329. Centro. Tel.: (13) 3822-6011.

Vavel Veículos 
Seja bem-vindo à Vavel Veículos! Empresa que tem como intuito 
proporcionar comodidade e rapidez no atendimento. Para isso, foi 
desenvolvido um método de atendimento diferenciado, cuja finalidade é 
estreitar laços de bons negócios com você, CLIENTE AMIGO.  Localizada na  
Av. H. Matsuzawa, 200. Tel.: 3821-8088.
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Gastão Inocente Corrêa
NOSSA HISTÓRIA, NOSSA GENTESA GENTENOSSA HISTÓÓRIA NOSS

Um homem tranquilo, que gos-
tava de peixe e fez muitos amigos. 
Assim era Gastão Inocente Corrêa 
na lembrança do neto Arlei Cor-
rêa. Gastão nasceu na região de 
Sete Barras por volta de 1879. Fi-
lho de agricultores, logo cedo co-
meçou a trabalhar na roça. 

No Bairro Raposa, em Regis-
tro, ele se dedicava à bananicul-
tura e também implantou uma 

Nome de rua na 
Vila São Francisco, 
foi lavrador e 
fabricante de 
cachaça

fábrica de cachaça de cana. Foi 
ali que trabalhou até se aposentar, 
quando já tinha mais de 70 anos e 
mudou-se para a cidade, no Bairro 
Vila Fátima. 

Gastão Corrêa foi casado com 
a portuguesa Mariquinha Leodo-
bina, com quem teve seis filhos: 
Preciosa, Violeta, Palmira, Alay 
José Corrêa, Nivaldo Diniz Corrêa 
(todos já falecidos) e Lólia, conhe-
cida como Lica, que está com 90 
anos e reside em São Paulo. Tem-
po depois de ficar viúvo, Gastão 
casou-se novamente com dona 
Maria, que também faleceu antes 
dele. 

O neto Arlei lembra da época 
em que o avô já era aposentado e 
gostava de ficar em silêncio, reco-
lhido em sua casa. Como adora-
va comer peixe, Arlei costumava 
pescar para o avô no Rio Ribeira. 
“Lembro do último peixe que ele 
comeu: uma traíra de cinco quilos 
que peguei na rede”, revela Arlei. 
Segundo ele, o avô nunca recla-
mou de qualquer doença. Morreu, 
provavelmente por problema car-
díaco, aos 92 anos.  “Eu tinha 21 
anos na época e muita gente com-
pareceu no velório. Ele fez muitos 
amigos na região, se dava bem 
com todos”, diz o neto.

Em homenagem ao trabalha-
dor, o município de Registro no-
meou uma das ruas da Vila São 
Francisco como Gastão Corrêa. 

Gastão Corrêa (1º à esq.) com o filho Alay, a nora Eugênia (hoje com 86 anos) 
e os netos Airton (falecido), Alencar (falecido), Amauri, Alay e Arlei

Gastão com a primeira esposa, dona Mariquinha
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Veterinário e 
empresário

PERFILPERFIL

Vivendo sempre no campo, em 
Sete Barras, Walter Antonio de 
Oliveira desenvolveu o gosto pela 
terra e pelos animais. Cursou Co-
légio Agrícola em Piracicaba e não 
teve dúvidas na hora de escolher 
a profissão. Formou-se médico 
veterinário pela Universidade Fe-
deral do Paraná em 1990. Com o 
diploma nas mãos, não hesitou em 
retornar para sua terra natal.“Sou 
muito próximo da minha família e 
gosto muito daqui. Na época, não 
havia veterinário no município e 
achei que eu precisava ficar”, revela 
Walter.

No entanto, sem muitas opções 
em Sete Barras, ele quase teve que 
ir embora em busca de emprego. 
Surgiu então uma vaga na Casa da 
Agricultura, onde Walter trabalhou 
por quase cinco anos. Na Casa da 
Agricultura, o veterinário ganhou 
experiência e clientela ao trabalhar 
com cursos e extensão rural. Em 
1994, sentindo falta de produtos 
veterinários na cidade, Walter de-
cidiu abrir a Agropel Loja de Pro-
dutos Agropecuários. No início de 
1997, com a mudança de prefeito, 
teve que sair da Casa da Agricul-
tura. No mesmo ano, a grande 
enchente trouxe prejuízos em sua 
produção de banana. “Foi um ano 
muito difícil. Eu estava recém-ca-
sado, desempregado e a loja estava 
apenas começando”, conta Walter.

Mas a fase complicada passou 
e ele começou a atuar como vete-
rinário responsável em algumas fá-
bricas de laticínios na região – setor 
onde atua até hoje. Com ajuda da 
esposa Sílvia, que começou a aju-
dar na administração da Agropel, 
o comércio também ganhou credi-
bilidade e aumentou sua clientela. 
Como médico veterinário, Walter 
se especializou no atendimento de 
grandes animais e ainda presta as-
sistência em fazendas da região. Na 
Agropel, ele realiza atendimento 
ambulatorial a animais domésticos 
quando procurado. 

A loja também foi diversifican-

do os produtos oferecidos e hoje, 
além de produtos ligados à veteri-
nária, como medicamentos e ração, 
a Agropel trabalha com uma gran-
de variedade de defensivos agríco-
las - é um dos três distribuidores 
dos produtos Bayer no Vale do 
Ribeira. O crescimento exigiu um 
espaço maior e a Agropel mudou 
para novas instalações em junho de 
2010, passando a funcionar à Rua 
Antonio Xavier de Oliveira, 21. 
Além de Walter e a esposa Sílvia – 
que continua no setor financeiro e 
administrativo -, a loja conta com 
outros 9 colaboradores que prezam 
pela qualidade no atendimento.

Médico veterinário 
alia profissão à 
administração 
da loja de produtos 
agropecuários

Walter e a esposa Sílvia: parceria na administração dos negócios

7março 2012
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SUA EMPRESARESASUA EMPR

Debora Amaral, 
Consultora em 
Recursos Humanos 

dmoreiraamaral@uol.com.br

Qual é a previsão 
do tempo?

O dia sempre terá 24 horas, o que 
significa que teremos que adminis-
tra-lo entre nossos afazeres pessoais 
e profissionais. Dividir tempo, en-
caixar tarefas, resolver problemas, 
cuidar de si mesmo, entre tantas 
possibilidades que ocorrem em nos-
sos dias. A vida é dinâmica e o tem-
po não para em pró de uma coisa ou 
outra. Ele simplesmente acontece; 
basta olharmos no relógio, seja ele 
em nossos pulsos ou sob nosso olhar 
atento ao nosso relógio biológico.

Podemos utilizar artifícios que 
nos auxiliam nesta administração, 
como agenda, papeis colados em 
geladeiras, notas em computadores 
ou celulares, dividir a responsabi-
lidade sobre algo com alguém ou 
ainda colocar o velho e bom lacinho 
vermelho no dedo apenas para lem-
brarmos que temos algo a fazer.

Porém, nada disso nos adiantará 

Faça chuva ou 
faça sol, a certeza 
que temos é que o 
tempo é igual para 
todos nós. O que se 
modifica é a forma 
que o administramos.

se não internalizarmos a necessida-
de de compreender o quanto vanta-
joso e saudável pode ser termos nos-
so tempo de forma mais adequada, 
sem atropelos, esquecimentos ou 
desculpas por não conseguir execu-
tar ações em nossas vidas.

O importante é pensar em:
Descartar os comportamentos 

desnecessários.
Preservar a qualidade de seus 

relacionamentos no trabalho e na 
vida pessoal. Ninguém trabalha ou 
vive sozinho. Pessoas precisam ser 
vistas como aliadas e não rivais.

Saber a diferença entre urgên-
cia, importância e prioridade. Lis-
te. A princípio tudo nos parece ur-
gente, importante e prioritário, mas 
isso não é real.

Ter uma agenda. Concentrar 
suas ações em um único lugar fa-
cilita a visualização sobre o tempo 
disponível. 

Se não puder, não faça. É prefe-
rível transferir ações a fazê-las mal 
feitas. Dizer NÃO é antes de tudo 
ter responsabilidade diante de algo 
que não temos convicção para tal. 

Contar com o inesperado. Nem 
sempre os dias são iguais ou favo-
ráveis para as possibilidades que 
projetamos. 

Ter metas a curto, médio e lon-

go prazos na vida pessoal e profis-
sional. São elas que darão a entona-
ção do caminho a ser percorrido.

Não ser refém de celular, tele-
fone, televisão, revistas, programas 
de computador para bate papo. 
Deixe essas ações para momentos 
destinados ao lazer.

Lembrar que sempre contamos 
com ações de terceiros e que haverá 
interferência nas ações. Usar a fle-
xibilidade, a iniciativa e a comuni-
cação serão primordiais.

Não deixar a vida passar de 
forma desestruturada, sempre com 
pensamentos de “depois em faço, 
depois eu falo, depois eu vejo”. Aqui-
lo que não se faz, não se fala ou não 
se vê não se torna realidade. De fan-
tasia não se vive, apenas se sonha.

Dividir o tempo de forma que 
a vida profissional se integre à vida 
pessoal. O trabalho não pode ser 
um fardo. 

Chova ou faça sol, sorria para 
o tempo, afinal precisamos de am-
bos para uma sobrevivência. Dias 
calmos ou corridos, sorria para os 
dias, afinal ambos nos ensinam a 
desenvolver habilidades nem sem-
pre conhecidas.

O tempo é apenas um fator. O 
que faz a vida acontecer é você mes-
mo, com suas atitudes diante dele.

8 março 2012 www.aciar.com.br
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Avanço no São José

“É uma notícia muito boa, por-
que tendo o serviço aqui, as pesso-
as não precisarão mais correr riscos 
em viagens. Além disso, quem faz 
o tratamento sofre muito nas via-
gens”. A avaliação é da aposentada 
Thereza Kabu, usuária Unimed que 
atualmente realiza o tratamento de 
quimioterapia em Curitiba. There-
za foi a primeira paciente a conver-
sar com a equipe que vai atender os 
pacientes com câncer no Centro de 
Quimioterapia “Dr. Sérgio Aluísio 
Homem Torres”, inaugurado no 
início de março no Hospital São 
José em Registro.

Em entrevista, dona Thereza 
revelou que vai conversar com seu 
médico de Curitiba sobre a possi-
bilidade de continuar o tratamento 
no Hospital São José.  Além dela, a 
Unimed Registro possui outros 17 
pacientes que fazem quimioterapia 
em outras cidades como São Pau-
lo e Sorocaba. “É um processo de 
adaptação. Se esses pacientes qui-
serem realizar o tratamento em Re-
gistro, o São José está pronto para 
recebê-los”, destaca o presidente 
da Unimed Registro, Dr. José Luiz 
Martins André. 

Hospital de Registro 
inaugura Centro de 
Quimioterapia 

A equipe formada por dois mé-
dicos oncologistas, enfermeira, far-
macêutica e técnico de enfermagem 
vem de Santos e é especializada em 
quimioterapia.  A enfermeira Neusa 
Helena Paim Rodrigues explica que 
a equipe atenderá aos sábados no 
Hospital São José. “É uma conquis-
ta muito grande para a região. Há 
pacientes que toleram muito bem 
o tratamento, mas muitos apresen-
tam reações como náuseas, vômito 
e diarreia. Nestes casos, uma viagem 
só aumenta o sofrimento”.

O médico oncologista Roberto 

Pessoa de Souza elogiou as instala-
ções do Centro de Quimioterapia. 
“Não falta nada. O setor está muito 
bem organizado”, ressaltou. Além 
da nova equipe médica, também 
participaram da inauguração do 
novo setor a administradora do 
Hospital São José, Maria Luiza Al-
varenga, o presidente da Unimed 
Registro, José Luiz Martins André, 
a superintendente do Consaúde, 
Maria Carmem Amarante Botelho, 
a médica Maria Inês Paulino dos 
Santos, entre outros médicos e pro-
fissionais da cidade. 

Uma das salas de quimioterapia da nova ala do São José 
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Cláusulas abusivas 
em contratos

JURÍDICOJURÍÍDICO

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

Com frequência clientes me 
pedem para analisar um contrato 
e, em uma leitura rápida, consigo 
observar cláusulas absolutamente 
nulas. Isso quer dizer que, estando 
ela ali, ou não, o efeito é o mesmo: 
nenhum.A Cláusula leonina é 
uma cláusula contratual que atri-
bui, a um dos contratantes, vanta-
gens injustificáveis e prejudiciais 
ao outro. É a cláusula abusiva.

Isso é ainda mais comum nos 
contratos que envolvem a relação 
consumerista. Mais uma vez pre-
cisamos lembrar que a Lei trata 
do consumidor como hipossu-
ficiente, ou seja, a interpretação 
tem como regra privilegiá-lo em 
razão de estar em posição menos 
favorável do que o fornecedor.A 
boa-fé é princípio que rege qual-
quer contrato. Por isso, quando 
as partes assinam esse instru-
mento, parte-se do pressuposto 
que ambos estão de acordo, sem 
interesses alheios àqueles ali re-
digidos.

É importante que um advo-
gado redija o contrato, porque, 
atento à técnica, não imporá às 
partes cláusulas abusivas ou nu-

las de direito, mas, poderá den-
troda legislação competente:

Definir a natureza do con-
trato e a denominação: seja uma 
prestação de serviço, locação de 
imóvel ou compra de um bem;

Fazer a qualificação das par-
tes, com todos os documentos e 
informações necessárias;

Definir o objeto e o escopo do 
contrato;

Ajustar o preço e forma de 
pagamento;

Deixar as obrigações das par-
tes bem delimitadas;

Demarcar garantias e penali-
dades;

Estabelecer prazos para exe-
cução do contrato, amarrando o 
cumprimento das etapas às for-
mas de pagamento;

Incluir a rescisão. Registrar as 
situações em que se pode rescin-
dir e por quais motivos, dentro 
de qual limitação.

A vontade das partes, embora 
deva prevalecer, não pode prever 
objeto ilícito, ou vontades que 
não tenham escopo da lei. Por 
exemplo: uma empresa não pode 
ter em contrato uma cláusula 
que impossibilite ao consumi-
dor a rescisão de forma justa.Por 
exemplo: um contrato de seguro 
de vida que proíba um diagnós-
tico de determinada doença sob 
a impossibilidade de pagamento 
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É importante 
na redação dos 
contratos a 
observância dos 
dispositivos legais 
para que não seja 
letra morta o que 
é de vontade das 
partes

do prêmio segurado é abusiva, 
pois coloca ao consumidor o 
acaso do destino em ter ou não 
determinada patologia para pa-
gamento do que fora contratado.

Pelo Código de Defesa do 
Consumidor, são exemplos de 
cláusulas abusivas: aquelas que 
inviabilizam, exoneram ou res-
tringem a responsabilidade do 
fornecedor por vícios ou defeitos 
nos produtos ou serviços, com 
exceção da limitação justificável 
dessa responsabilidade nos casos 
em que o consumidor é pessoa 
jurídica (art.51, I); as que impos-
sibilitam o exercício, pelo consu-
midor, da opção de reembolso da 
quantia paga nas hipóteses em 
que é assegurada essa alternativa 
por lei (art. 51, II); as que transfe-
rem a terceiros responsabilidade 
imputada pelo Código ao forne-
cedor (art.51, III); as que inver-
tem o ônus de prova judiciária 
em prejuízo dos consumidores 
(art. 51, VI); as impositivas de ar-
bitragem necessária (art.51, VII); 
as contrárias ao sistema de prote-
ção ao consumidor (art. 51, XV); 
e as que importam em renúncia à 
indenização por benfeitorias ne-
cessárias (art. 51, XVI).

Portanto, é importante na re-
dação dos contratos a observân-
cia dos dispositivos legais para 
que não seja letra morta o que é 
de vontade das partes.O contrato 
é o início da relação entre as par-
tes, e ele faz lei entre elas. Se bem 
elaborado, de forma clara, dentro 
dos princípios da boa fé, sem le-
tras pequenas de rodapé ou com 
cláusulas abusivas, servirá de 
base para relações duradouras e 
leais.
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Programa fomenta o 
empreendedorismo

Melhoria do produto, da gestão 
e do desempenho no mercado. Es-
tes são os objetivos do AgroSebrae, 
uma iniciativa do Sebrae-SP criado 
para atender o produtor rural por 
meio de capacitação com orienta-
ção em gestão empresarial, quali-
dade total, boas práticas agrícolas, 
acesso a mercados, entre outros. No 
Estado de São Paulo, o programa já 
beneficia 3,7 mil produtores rurais 
nas cadeias do leite e derivados, 
apicultura, cachaça, fruticultura, 
cafeicultura, floricultura, olericul-
tura, ovinocultura, vitivinicultura e 
piscicultura.

“Os consumidores estão mais 
exigentes com a qualidade dos 
produtos e sua procedência, o va-
lor dos insumos tem aumentado, 
bem como a concorrência. É um 
grande desafio para o produtor ru-
ral se adaptar a esta realidade para 
permanecer no mercado. Neste 
sentido, o programa AgroSebrae 
vem ao encontro desta necessida-
de, apoiando os produtores para 
tornarem seus negócios rurais 
competitivos, melhorando o pro-
duto, a gestão e mercado”, ressalta 
Claudia Noemi GervasioBilche, 
gerente do Escritório Regional do 
Sebrae-SP. As ferramentas ofereci-
das pelo programa aos produtores 
locais são: dias de campo, palestras, 

AgroSebrae auxilia 
produtores rurais 
na busca pela 
competitividade nas 
principais cadeias 
produtivas 

Sebrae Móvel, consultoria tecno-
lógica, Programa Qualidade Total 
Rural e Central de Negócios. 

As atividades Dias de Campo, 
palestras e a visita do Sebrae Móvel 
compõem uma série de ações de 
atendimento ministradas por con-
sultores especializados em gestão, 
com destaque para planejamento 
de produção, controles financeiros 
e adequação das propriedades ru-
rais do ponto de vista trabalhista e 
ambiental. Já a consultoria tecnoló-
gica leva informações, por meio de 
visitas individuais dos técnicos do 
Sebrae-SP, às propriedades, sobre 
novas tecnologias para o aumento 
da produção, redução de custos, 
boas práticas agropecuárias, envol-
vendo, ainda, questões ambientais 
e sociais.

RURALRURALRURAL

O  Sebrae Móvel é um escritório itinerante montado em uma van customizada que 
conta com a presença de analistas do Sebrae-SP para realizar atendimentos individuais

Qualidade Total
O Programa Qualidade Total Rural foca 

a implantação da gestão e organização da 
propriedade rural. Os produtores recebem 
orientações sobre gestão do negócio, 
qualidade no atendimento, planejamento 
estratégico e organização da propriedade, 
com informações sobre higiene, limpeza, 
descarte de materiais, entre outros. E, por fim, 
a Central de Negócios auxilia na organização 
das compras e vendas conjuntas de insumos 
e serviços comuns aos negócios e melhora a 
logística, propiciando redução de custos de 
produção e maior poder de negociação junto 
aos compradores.

Os interessados em participar do programa 
devem ser empresários de agroindústrias 
ou produtores rurais formalizados com 
propriedades de até 100 hectares de área total. 
As informações podem ser obtidas no Escritório 
Regional do Sebrae-SP no Vale do Ribeira (Rua 
José Antonio de Campos, 297, Centro, Registro) 
e pelo telefone (13) 3821-7111.
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Mais de 100 empr
já aderiram ao Sho
de Prêmios 2012
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Pelo menos 115 empresas já 
confirmaram participação na 
campanha Show de Prêmios 2012, 
que irá sortear um automóvel Fiat 
Vivace 0Km na etapa do Natal. A 
ACIAR estima que serão distri-
buídos cerca de 300 mil cupons 
entre os consumidores nas três 
campanhas deste ano – uma for-
ma de aquecer o comércio e atrair 

Sorteio de 
carro 0 Km tem 
incentivado lojistas 
a participar da 
campanha

cada vez mais consumidores para 
o centro comercial da região. 

A mega promoção realizada 
pela ACIAR vai contemplar as três 
principais datas comemorativas do 
ano: Dia das Mães, Dia dos Pais e 
Natal. Haverá sorteios de diversos 
prêmios, além do carro zero qui-
lômetro. Serão vale-compras, duas 
motos, refrigeradores, TV LCD, 
notebook, entre outros. 

Além do sorteio do Fiat Viva-
ce, outra novidade deste ano será a 
premiação para lojistas e vendedo-
res. A cada campanha, será premia-
do o vendedor e o proprietário do 
comércio para o qual foi sorteado 
o maior prêmio, que receberão o 
prêmio de R$ 300,00 cada. Por isso, 

nos cupons entregues para os con-
sumidores os vendedores deverão 
preencher seu nome. O lojista será 
identificado pelo carimbo do esta-
belecimento, que já é obrigatório 
constar no cupom. 

O período de adesão encerrou 
em 09 de março devido ao prazo e 
exigência da Caixa Econômica Fe-
deral para emissão do certificado. 
“Estamos trabalhando para fazer 
uma grande campanha, com prê-
mios bastante atrativos para esti-
mular os consumidores a valoriza-
rem o comércio local. Os próprios 
lojistas estão aprovando a ideia e 
aderindo à campanha”, relata a ge-
rente administrativa da ACIAR, 
Valda Arruda. 
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DIA DAS MÃES
Moto 0km
10 vales-compras de R$ 300,00 

cada

Lavadora de roupas
Câmera digital
Panela elétrica
Liquidificador
Refrigerador
Premiação p/ lojista e vendedor

 (R$ 300,00 cada)

DIA DOS PAIS
Moto 0Km
10 vales-compras de R$ 300,00 

cada

Celular
Câmera digital
Premiação p/ lojista e vendedor

 (R$ 300,00 cada)

NATAL 
Fiat Vivace 0 km
10 vales-compras de R$ 300,00 

cada

5 vales-compras de R$ 200,00

TV LCD 32”
Refrigerador
Microondas
Notebook
Premiação p/ lojista e vendedor

 (R$ 300,00  cada)

Confira 
os prêmios e 
comece a torcida!

O presidente da ACIAR, Hen-
rique Rodrigues Wolf, destaca 
que a campanha custará mais de 
R$ 145 mil. Além dos prêmios, 
entra nesse montante todo o ma-
terial de divulgação, como carta-
zes e anúncios em rádios, jornais, 
outdoors e carros de som; o mate-
rial da campanha, como urnas e 
cupons; os custos com impostos, 
taxas de fiscalização e ECAD (di-
reitos autorais) e dos documentos 
dos veículos sorteados. 

“Se avaliarmos todo o trabalho 
burocrático que envolve a realiza-
ção de campanhas promocionais 
como o Show de Prêmios, o custo 
final para o empresário acaba sen-
do pequeno”, ressalta Henrique. 

Para aderir à campanha, o empre-
sário pode parcelar em até 10 vezes 
o valor de R$ 1.000,00. 

Apesar de a primeira fase da 
campanha ser apenas em maio – 
para o Dia das Mães -, a ACIAR 
precisa definir todos os participan-
tes até 45 dias antes de iniciar a dis-
tribuição dos cupons. Esse prazo é 
necessário para obter a autorização 
da Caixa Econômica Federal. 
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A ACIAR já iniciou o processo 
para implantação da Câmara de 
Mediação e Arbitragem, órgão da 
Confederação das Associações Co-
merciais e Empresariais do Brasil 
(CACB) criado em 2000 através 
de uma parceria com o Banco In-
teramericano de Desenvolvimento 

(BID) e o Sebrae. Com o conges-
tionamento do Poder Judiciário, o 
que se levaria anos para ser resolvi-
do pode ser concluído rapidamente 
por meio de Mediação ou Arbitra-
gem, métodos eficazes na solução 
de conflitos, especialmente pela 
redução de custos e prazo.

As Câmaras de Mediação e Ar-
bitragem têm por objetivo oferecer 
a pessoas físicas e jurídicas a solução 
definitiva para conflitos que versem 
acerca de direitos patrimoniais dis-
poníveis, ou seja, aqueles que po-
dem ser objeto de contrato. A ideia 

Objetivo da unidade 
é proporcionar a 
solução extrajudicial 
de conflitos

de implantar uma Câmara de Me-
diação e Arbitragem em Registro 
surgiu a partir do Congresso da FA-
CESP, realizado em outubro do ano 
passado, em Santos. O presidente da 
ACIAR, Henrique Rodrigues Wolf, 
conheceu o trabalho desenvolvido 
pelas unidades e conversou com re-
presentantes de outras associações 
comerciais que destacaram as van-
tagens do sistema. 

“As técnicas de mediação e con-
ciliação podem contribuir com a 
resolução de questões que demo-
rariam anos se fossem parar na 

ACIAR terá Câmara de M
CONQUISTATACONQUIST

Diretores e associados da ACIAR conheceram o projeto de instalação da Câmara de Conciliação em reunião no dia 15/02
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Mediação e Arbitragem

A advogada Michele Ramponi, o consultor da CBMAE, Guilherme Giussani, o 
presidente da ACIAR, Henrique Wolf, o diretor Renato Zacarias e a gerente 

Valda Arruda, durante reunião para tratar da instalação da Câmara

O que é Arbitragem?
A arbitragem se constitui em uma for-

ma pacífica e alternativa de resolver contro-
vérsias entre partes que firmam entre si um 
contrato. Com este fim as partes nomeiam 
terceiro (s) neutro(s) e imparcial(ais) para 
decidir sobre a questão controversa. Ela é 
regulada pela Lei 9.307/96.

A Arbitragem se aplica a todas as questões 
jurídicas?

Não. Ela só se aplica aos chamados 
direitos patrimoniais disponíveis, isto é, às 
questões que se refiram a bens de valor 
econômico e monetário quantificados e 
que podem ser comercializados livremente. 
Pode-se dizer que são questões geralmente 
que se originam de um contrato.

Quais os efeitos da decisão arbitral?
A decisão arbitral se equipara à decisão 

provinda do Poder Judiciário, o que signi-
fica dizer que ela é definitiva e obrigatória. 
Em caso de descumprimento a parte des-

cumpridora da determinação arbitral está 
sujeita à execução judicial.

Cabe recurso no procedimento arbitral?
Não. O procedimento arbitral se difere 

do processo da justiça estatal e não permite 
recursos, daí sua maior celeridade.

Qual o procedimento para ser árbitro?
Para atuar como árbitro é necessário pri-

meiramente ter a aceitação e confiança das 
partes envolvidas na controvérsia. Deve-
se possuir alguma especialidade, pois, a 
grande vantagem deste procedimento é o 
conhecimento profundo de quem vai julgar 
a matéria em questão.Assim, a princípio, um 
médico, por exemplo, vai entender mais so-
bre uma questão que envolva problemas li-
gados à saúde do que um engenheiro. Mas, 
tudo vai depender da escolha em comum 
acordo das partes envolvidas.O princípio 
que vai nortear a atuação de um árbitro é o 
bom senso, a capacidade, imparcialidade e 
atuação ética.

Quais as vantagens da Arbitragem?
A agilidade, pois as partes determinam 

o prazo para o julgamento da questão 
e, quando não o fazem, a Lei 9.307/96 
determina seis meses para a decisão do(s) 
árbitro(s);

O sigilo que impede que sejam di-
vulgados os nomes das partes ou o caso 
propriamente dito. Exceção feita quando as 
partes de comum acordo concordam com 
a divulgação;

A especialidade do(s) árbitro(s) na maté-
ria em que versa a questão em controvérsia 
e possibilidade das partes escolherem 
quem vai julgar.

E, acrescenta-se ainda o fato de que o 
que prevalece no procedimento é a busca 
por um entendimento maior e menos 
litigioso entre as partes. A questão do 
custo-benefício com relação ao tempo para 
a solução do problema, a menor exposição 
das partes e o valor a ser gasto no procedi-
mento devem ser considerados como mais 
uma vantagem.

Conheça um pouco mais...

Justiça”, ressalta Henrique. No dia 
3 de fevereiro, ele se reuniu com 
o consultor da Câmara Brasileira 
de Mediação e Conciliação (CB-
MAE) em São Paulo, Guilherme 
Giussani, que explicou os detalhes 
sobre o funcionamento da câmara, 
a estrutura necessária para sua im-
plantação e os procedimentos para 
seleção de profissionais.

Também participaram do en-
contro a gerente administrativa da 
ACIAR, Valda Arruda, a diretora 
jurídica Michele Ramponi e o presi-
dente eleito da ACIAR, Renato Za-
carias. O próximo passo será o trei-
namento dos mediadores. Giussani 
explicou que a própria Associação 
deve indicar os colaboradores que 
serão capacitados. Para o início dos 
trabalhos, é necessário o treinamen-
to de pelo menos 25 pessoas.

No dia 15 de fevereiro,o projeto 
de implantação da CMBAE em Re-
gistro foi apresentado também à di-

retoria e aos associados da ACIAR, 
que aprovaram a ideia de poder agi-
lizar a  solução de conflitos sem pre-
cisar apelar para processos judiciais.

As câmaras de conciliação, me-
diação e arbitragem não possuem 
fins lucrativos e têm como objetivo 

proporcionar a solução extrajudi-
cial de litígios. As câmaras da rede 
CBMAE encontram-se instaladas 
em associações comerciais e empre-
sariais e atuam prioritariamente em 
prol do desenvolvimento do ambien-
te de negócios para as empresas. 
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A ACIAR não poderia deixar 
passar em branco essa data tão 
especial. O Dia Internacional da 
Mulher – comemorado em 8 de 
março – foi marcado pelo sorteio 
de diversos presentes entre as co-
merciantes associadas. Com apoio 
de empresas patrocinadoras, fo-
ram confeccionados kits com 
produtos de beleza e perfumaria e 
oferecidos tratamentos cosméticos 
para presentear as sorteadas.

A entrega dos presentes foi re-
alizada pelo presidente da ACIAR, 
Henrique Rodrigues Wolf, no dia 
5 de março.  “Foi uma forma ca-
rinhosa que a Associação Co-
mercial encontrou de homena-
gear as mulheres. Em nome das 
sorteadas, queremos que todas 
sintam-se homenageadas nessa 
data especial”, ressaltou Henri-
que. Ele agradeceu especialmente 
às empresas patrocinadoras que 

Com apoio de pa-
trocinadores, ACIAR 
sorteou presentes 
entre as mulheres 
comerciantes

Dia da 
Mulher

Presentes foram entregues no dia 5 de março às sorteadas

HOMENAGEMGEMHOMENAG

possibilitaram a realização da ho-
menagem. 

Patrocinaram os presentes: 
Adriana Marcela de Almeida Ro-
drigues (Drogaria Sabrina), Anita 
Teruko Ishikawa (Salão da Anita), 
Arcanjo Monteiro Terra (Delírio 

Perfumaria),Lucia Helena de Sou-
za da Silva (Lu Cabeleireira), Luiz 
Rogério Portela Kikuchi (Farma 
R), Maria das Dores da Silva (Ca-
belo & Cia), Setsuko Noguti Oka 
(Marisa Cabeleireira) e Grupo  
Boticário. 

Associadas contempladas
NOME EMPRESA CIDADE

Elaine Paula Ferracciolli Casa Omuro Registro
Bianca Zanella Ramponi Versátil Registro
Nanci Riyoko Fuji Takano Takano Máquinas Registro
Palmira Miguel Reflex Juquiá
Lucy Mary Issako Mizuguchi Dayamondo Registro
Marcia Satie Fukamati Oiwa Sanyvale Registro
Ana Carina HatsumiOhe Kazuya Sete Barras
Nair Komatsu Nishimaki Mercearia Nishimak Registro
Fernanda Vieira Coelho Lumar Jacupiranga Jacupiranga
Reinildes Rodrigues Wolf Carohe Tintas Registro
Neusa Eni da Costa Nana Sul Sete Barras
Tania Maria Devechi Minervale Registro
Magali Mendes Gava Sport Center Registro
Luzinete Izidoro Campos Confec. Camila Iguape
Micheli Cristina Ramponi Advogada Registro
Glaucia Leite de Melo Anagabri Registro
Maria Alves de Oliveira Auto Posto Montana Registro
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Em Assembleia Geral Ordinária 
realizada no dia 28 de fevereiro, os 
associados elegeram por aclamação 
a nova diretoria da ACIAR para o 
biênio 2012-2014. O atual presi-
dente, Henrique Rodrigues Wolf, 
passará o cargo para o comercian-
te Renato Zacarias dos Santos, 
proprietário da loja Tok Lar Baby. 
Renato era primeiro secretário da 
Associação e já conhece bem o an-
damento dos trabalhos na ACIAR. 
Seu antigo cargo será ocupado por 
Henrique.

Além da diretoria executiva, 
também foi eleito o conselho de-
liberativo, formado por 13 mem-
bros. O jantar de posse dos novos 
componentes da diretoria será rea-
lizado no dia 23 de março. 

Jantar de posse 
será realizado no 
dia 23 de março

ACIAR elege nova 
diretoria para o 
biênio 2012-2014

www.aciar.com.br

GESTÃOGESTÃÃO

Diretoria Executiva 2012 - 2014
CARGO NOME EMPRESA

Presidente Renato Zacarias dos Santos Tok Lar Baby
1° Vice-Presidente Hélio Borges Ribeiro Rima Imobiliária
2° Vice-Presidente João Del Bianco Neto Auto Posto Mel
1° Secretário Henrique Rodrigues Wolf Carohe Som
2° Secretário Sueli Tiiomi Odake Tibiko’s
1° Tesoureiro Marcelo Rodrigues Cotton Company
2° Tesoureiro Carlos Massashi Hashiguchi Pingo de Ouro

Nova diretoria posa para foto após eleição

Conselho Deliberativo 2012 - 2014
NOME EMPRESA

Alessandra Cornélio Borges Marbor Store
Almir Gonçalves Correa Almir Materiais
Benedito Gregório dos Santos Willirro Modas
Daniel Muniz de Paulo Risk Rabisk
Dayse Akiko Sakugawa Farmavale
Ibrain Martins de Almeida Docibra
Josimara Cadillac Swagat
Luciana do Nascimento Lojas Mil
Mauro Cesar Vieira de Araújo O Esquinão da Economia
Ricardo Cesar Bertelli Cabral Porto de Areia Pirâmide
Roger Rodrigues Martins Infovale
Rogério Stephano Ramponi Versátil
Waldir Neif Cugler Marilar
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A ACIAR tem recebido muitos 
lojistas preocupados com a falta 
de informações sobre a Lei Mu-
nicipal 956/09, que dispõe sobre a 
proibição de sacolas plásticas não 
biodegradáveis no comércio da 
cidade. Como a lei ainda não foi 
regulamentada, ainda pairam mui-
tas dúvidas sobre o uso das sacoli-
nhas. No mês passado, a Prefeitura 

informou que, em parceria com o 
Departamento Jurídico, a Divisão 
de Meio Ambiente analisa a Lei 
Municipal 956/09 para a elabora-
ção do decreto necessário para sua 
regulamentação.

Inicialmente, o estudo concluiu 
que há necessidade de adequações, 
ou seja, é preciso um projeto de 
lei propondo nova redação, a fim 
de garantir a eficácia e a execução 
da referida lei. “Portanto, a lei está 
em fase de elaboração da nova re-
dação, tendo o cuidado técnico do 
Departamento Jurídico e do De-
partamento de Desenvolvimento 
Econômico e Emprego através da 
Divisão Técnica do Meio Ambien-
te”, afirmou a Prefeitura.

Outro projeto de 
lei deve propor 
nova redação para 
garantir a eficácia e 
a execução da regra

O prazo para regulamentação da 
lei continua indefinido, já que será 
preciso finalizar o estudo e análise 
jurídica para votação da Câmara e 
regulamentação. A Prefeitura infor-
mou ainda que alguns pontos fun-
damentais deverão estar claramente 
expressos na lei: quanto a questão de 
vetar ou não o uso de sacolas biode-
gradáveis, tanto na distribuição gra-
tuita quanto na venda das mesmas; 
esclarecer que a medida não se apli-
ca às embalagens originais das mer-
cadorias ou ao acondicionamento 
(como os saquinhos para acondicio-
namento de hortifrutigranjeiros); 
além de prever expressamente as 
penalidades por descumprimento à 
lei e as multas. 

Lei das sacolas 
sofrerá adequações

NOTÍCIASNOTÍÍCIAS

Fotógrafos amadores e profis-
sionais têm até o dia 23 de março 
para inscrever suas imagens no 
Prêmio ACIAR de Fotografia. Em 
sua 13ª edição, o concurso deste 
ano tem como tema “Nosso Povo, 
Nossa Gente”. 

Um júri profissional vai esco-
lher as 12 melhores fotografias que 
irão compor o calendário 2013 da 
ACIAR e também a foto vencedora, 
cujo autor ganhará um notebook. As 
fotos inscritas devem ser entregues 
na sede da ACIAR (localizada no 
Shopping Plaza) juntamente com a 
ficha de inscrição correspondente a 
cada imagem. Na ficha de inscrição, 
que pode ser obtida no site (www.

aciar.com.br), deve constar nome do 
autor, endereço completo, telefone e 
a identificação do lugar fotografado. 
No verso da foto deve constar ape-
nas o título do trabalho. A ACIAR 
informa que serão aceitas somente 
fotos impressas no tamanho 15X21, 
acompanhadas da apresentação do 
negativo, ou positivo (no caso de 
slide) ou arquivos digitais (cópia em 
CD) no caso de fotos digitais, com 
resolução mínima de 300 dpi.Cada 
participante poderá concorrer com 
até 10 fotos. O júri técnico escolherá 
os 12 melhores trabalhos com base 
nos seguintes critérios de avaliação: 
criatividade, técnica e qualidade ar-
tística. 

Inscrições para Prêmio ACIAR de
Fotografia encerram em 23 de março

18 março 2012 www.aciar.com.br
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Imposto de Renda

O prazo para acertar as contas 
com o Leão encerra no dia 30 de 
abril, mas é melhor não deixar para 
enviar a declaração do Imposto 
de Renda na última hora. Quanto 
antes o contribuinte fazer o envio, 
aumentam as chances de receber 
a restituição nos primeiros lotes. 
A declaração do IR é obrigatória 
para quem teve renda superior a 
R$ 23.499,15 em 2011. 

Segundo Joaquim Adir, super-
visor do Programa do IR, a previ-
são de pagamento do primeiro lote 
de restituição é no dia 15 de junho. 
Os contribuintes com idade acima 
de 65 anos têm prioridade no rece-
bimento. A regra não vale se forem 
constatadas inconsistências ou pen-
dências na declaração. A expectati-
va da Receita é receber 25 milhões 
de documentos este ano. Em 2011, 
foram enviados 24,37 milhões de 
declarações. A multa aos atrasados 
continua a mesma: mínimo de R$ 
165,74. 

De acordo com a secretária-
adjunta da Receita Federal, Zayda 

Bastos Manatta, quase não há no-
vidades no programa deste ano. O 
menu em forma de linha de metrô, 
por exemplo, fez sucesso e conti-
nua sendo oferecido para facilitar 
o preenchimento das informações 
fiscais. Um erro comum dos con-
tribuintes foi corrigido no novo 
programa. Até o ano passado, os 
contribuintes que tinham imposto 
a pagar imprimiam as guias de re-
colhimento (Darf) de uma só vez e 
programavam o pagamento. 

“Esses contribuintes esqueciam 
que cada cota deveria ser corrigida 
pela Selic. Com o novo programa, 
o contribuinte só pode imprimir a 
primeira cota ou a cota única. As 
demais terão de ser retiradas no 
próprio site da Receita no mês de 
pagamento. O parcelamento conti-
nua o mesmo: em até oito vezes”.

Outra novidade do ano passado 
que continua no programa é o menu 
fixo do modelo simplificado ou 
completo. Até a declaração de 2010, 
a pergunta sobre qual modelo de 
declaração escolher vinha apenas no 
final do preenchimento. A mudança 
simplificou a escolha, uma vez que 
o contribuinte for preenchendo a 
declaração o programa já diz se ele 
deve usar o modelo simplificado 
(dedução de 20% sem necessidade 
de comprovação) ou completo (sem 
limite de deduções, mas com neces-
sidade de comprovação). 

Acerto nos 
primeiros dias do 
prazo aumenta as 
chances de receber 
a restituição antes

TRIBUTOSSTRIBUTOS

A Receita Federal também 
promete trabalhar para evitar um 
problema constante nos anos an-
teriores: o congestionamento tanto 
no download do programa quan-
to na entrega das declarações. A 
coordenadora-geral de tecnologia 
da informação da Receita Federal, 
Claudia Maria de Andrade, afirma 
que o órgão ampliou a capacidade 
em 20% e investiu em servidores 
exclusivos para cada operação. Ou 
seja, quem estiver baixando o pro-
grama não vai competir pela banda 
de internet utilizada por quem en-
via a declaração. 
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FIQUE POR DENTRONTROFIQUE POR DEN

Comerciantes, industriais, 
agricultores e pecuaristas 
estão convidados a participar 
do Encontro com o tema: 
“Empresários - Hora de Crescer” 
que será realizado no dia 26 
de abril numa parceria entre 
as entidades ACIAR, Ciesp e 
Sebrae-SP. As três entidades 
resolveram se unir para traçar 
um diagnóstico das necessidades 
das empresas e oferecer seus 

produtos e serviços na busca 
de melhorias para os setores da 
indústria, comércio e agricultura. 
A decisão foi tomada em 
reunião no dia 24 de fevereiro. 
O encontro será realizado no dia 
26 de abril, a partir das 18h30, no 
Centro de Convivência do Idoso 
(CCI) de Registro. O prazo para 
confirmar presença é até o dia 
23/04 (segunda-feira). As vagas 
são limitadas.

A Secretaria da Fazenda do 
Estado de São Paulo (Sefaz-SP) 
oficializou a prorrogação do 
prazo de vigência da medida 
que impede que empresas 
com pendências junto do 
fisco paulista emitam a Nota 
Fiscal Eletrônica (NF-e). A 
determinação, que passaria a 

valer a partir de 1º de março, 
foi postergada para 1º de 
abril. Segundo a Sefaz-SP, a 
prorrogação foi concedida 
a pedido da Associação 
Comercial de SP e da FACESP, 
que solicitaram prazo para 
que os contribuintes possam 
se adaptar às novas regras.A 

partir de 1º de abril, a Fazenda 
paulista não aceitará nenhuma 
NF-e emitida por empresas 
que constarem do Cadastro 
de Contribuintes do ICMS 
(Cadesp), a exemplo de 
companhias com inscrição 
estadual cassada, inativas ou 
inidôneas.

Conforme circular encaminhada 
pela Federação das Unimeds 
do Estado de São Paulo, a 
Unimed Registro informa que 

A Secretaria da Fazenda 
irá promover nos meses 
de fevereiro, março e abril 
uma série de palestras 
sobre o e-CredRural, 
sistema informatizado para 
apropriação de créditos de 
ICMS de produtores rurais e 
cooperativas. Os encontros 
serão realizados em 13 
municípios pelas Delegacias 
Regionais Tributárias da 
Fazenda e têm o objetivo de 
orientar os usuários sobre o 
funcionamento do sistema. 
Em Registro, a palestra será 

haverá reajuste de 7,12% nos 
valores das mensalidades de 
intercâmbio (repasse) ‒ caso 
de quem utiliza serviços 

realizada no dia 2 de abril 
(segunda-feira), a partir das 14 
horas, no auditório da ACIAR. É 
preciso confirmar presença até 
o dia 28/03 (quarta- feira). As 
vagas são limitadas.
O encontro é dirigido aos 
produtores rurais, cooperativas 
de produtores, contabilistas 
e servidores das prefeituras 
municipais interessados em 
conhecer o e-CredRural. Serão 
apresentados a legislação 
que permite aos produtores 
a utilização de crédito de 
ICMS e todos os benefícios 

fora da região. O reajuste 
passará a vigorar a partir das 
mensalidades cobradas no mês 
de abril. 

e funcionalidades trazidas 
pelo sistema, desde o 
credenciamento no e-CredRural 
até os pedidos de solicitação 
de crédito. O e-CredRural 
está vigorando desde 1º de 
janeiro deste ano.  Para utilizar 
o e-CredRural, produtores 
rurais e cooperativas devem 
se credenciar no sistema, 
que poderá ser acessado, via 
internet, pelo endereço www.
fazenda.sp.gov.br. Antes 
de efetuar esta operação, 
é necessário adquirir um 
certificado digital e-CNPJ. 

Reajuste Unimed

Palestra sobre e-CredRural

Novo prazo para NF-e

Encontro de empresários
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Confira as empresas que aceitam 
o cartão do Clube de Descontos

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

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

Tel. (13) 3822-2122.

Descontos de 10% nas mensalidades dos cursos de graduação, 
graduação tecnológica e pós-graduação. Tel. (13) 3822-3187.

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

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.

BENEFÍCIOSOSBENEFÍÍCIO

Convênio com o Banco do Brasil que oferece aos nossos associados 
o Programa de Crédito Empresarial com taxas diferenciadas e prazos 

ampliados, possibilitando adequação às necessidades de cada 
empresa. Tel. (13) 3821-6011 ‒ Eliane Cristina.

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

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 20% no valor de suas 
mercadorias de confecção às 3ª, 5ª, 6ª 
e sábados, à vista ou nos cartões Visa e 

Mastercard. Tel.: (13) 3821-8080.
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JANEIRO / 2012
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EXCLUSÕES  |  Queda de 32,86% em relação a janeiro  |  R$ 135.937,21
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INCLUSÕES  |  Queda de 13,84% em relação a janeiro  |  R$ 311.014,19
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Eventos e horários
MARÇO
Dia 06 (Terça-feira): Palestra sobre Liderança, às 19h30 na ACIAR
Dia 08 (Quarta-Feira): Dia Internacional da Mulher ‒ EXPEDIENTE NORMAL
Dia 15 (Quinta-feira): Dia do Consumidor ‒ EXPEDIENTE NORMAL
Dia 23 (Sexta-feira): Último dia das inscrições para o Prêmio ACIAR de Fotografia
Dia 23 (Sexta-feira): Jantar de Posse da Diretoria Biênio 2012/2014

ABRIL
Dia 06 (Sexta-feira): Paixão (FECHADO)
Dia 07 (Sábado): Aleluia ‒ Comércio Aberto até às 18h
Dia 08 (Domingo): Páscoa (FECHADO)
De 09 a 30: Exposição das fotos do Prêmio ACIAR de Fotografia no Shopping Plaza
Dia 21 (Sábado): Tiradentes ‒ Feriado Nacional (FECHADO)
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E-mails: soset@uol.com.br       /       soset@soset.com.br
Fone: (13) 3841-1142 / Fax: (13) 3841-2028

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

IMPRESSOS EM OFF-SET
“Boa Impressão e 

parceria com o Vale”

Cartazes, Folders, 
Folhinhas,  Jornais, 
Livros, Panfletos e 

Revistas.

Formulários Planos 
e Contínuos

COLOQUE A SUA 
MARCA EM EVIDÊNCIA. 

ANUNCIE!
3828.6800 A revista do comerciante.merciante.
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