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ACIAR comemora 45 anos 
e homenageia presidentes

InscrIções para prêmIo acIar de FotograFIa encerram-se em 2 de abrIl

palestra em eldorado VIsa Fortalecer assocIatIVIsmo

renato ZacarIas pede a deputado para agIlIZar processo do sIncoVVale



HOMENAGEM DA ACIAR A 
TODAS AS MULHERES DO 

VALE DO RIBEIRA

8 DE MARÇO
DIA INTERNACIONAL DA

MULHER

belas
todas elas
Já dizia o poeta
guerreiras
todas elas

no ventre da mulher
é gerado o divino
e o profano
o célebre
e o anônimo
o guerreiro
e o covarde
todos amados

mulheres
tantas santas
outras, nem tantas

mulheres simplesmente
Que inventam o infinito
Que sonham 
todos os sonhos do mundo
Que se fartam de poesia
e de encantos
tantos!

a mulher que sofre
a que se espanta
a que canta
esperança
a que desafina
a que cuida de bicho
a que cuida de gente
a que gera criança

uma, acredita
no destino,
a outra,
desconfia.

a uma falta tino
À outra, sobra filosofia

uma é doida
Varrida
outra varre
a doideira
pra baixo do tapete

todas ávidas
de amor e vida

todas belas!
   (Sueli Correa)



EDITORIAL

Caro associado:

Sim, o país vive uma recessão.

Sim, este está sendo um ano difícil para os setores 
produtivos, com aumento dos preços, alta nas 
taxas de juros. E o comércio sofrerá muito com os 
impactos dos desacertos da área econômica.

Compartilho, no entanto, de uma reflexão do 
economista e consultor de varejo Nelson Barrizzelli: 
a hora não é de pessimismo. “Há um pessimismo 
generalizado no país, o empresário está pessimista 
e esse processo, que é psicológico, faz com que o 
brasileiro deixe de consumir. E isso funciona como 
um circulo vicioso”, afirma ele.

Na opinião de Barrizelli, a crise cria oportunidades. 
Ele recomenda, então, que lojistas de pequeno, 
médio e grande porte conheçam detalhadamente 
o seu público-alvo e, a partir desse conhecimento, 
trace metas, planeje compras para não ficar com 
estoques obsoletos.

Todos sabem que, após a tempestade vem a 
bonança, como diz o ditado popular. É claro que, em 
meio à tempestade, torna-se muito difícil imaginar 
quando e se virá  calmaria.

Mas se recorrermos à história e, muitos poderão 
recorrer à própria memória, para confirmar que, no 
Brasil, as crises são cíclicas. 

A pior delas, nos últimos 50 anos, ocorreu durante 
o governo José Sarney, quando a inflação no 
Brasil chegou a 1.800% ao ano. Um período que 
queremos esquecer,  pois foi de grande sofrimento 
para a maioria dos cidadãos. 

No comércio, então, nem se fala! Não se conseguia 
antecipar qual o valor de determinado produto 
e se seria possível comprar novamente o mesmo 
produto com o dinheiro da venda.

Veio o governo Fernando Collor, com a euforia das 
eleições diretas, e o país ainda viveu momentos de 

turbulência econômica de triste lembrança, como o 
desnecessário e catastrófico sequestro da poupança.

Mas o país, num esforço coletivo, deu a volta 
por cima e no governo Fernando Henrique 
conseguimos voltar à estabilidade da moeda com a 
criação do real.

Certamente não será diferente dessa vez.  Vamos 
conseguir sair do sufoco e voltar a ter momentos de 
prosperidade, torcendo para que, no espelho dos 
erros do passado, possamos vislumbrar um futuro 
próspero, com economia forte.

É preciso que o governo faça a sua parte para que os 
investidores voltem a acreditar no país. 

De nossa parte, temos que manter viva a vontade 
de empreender e de continuar contribuindo com a 
construção de um país sólido. 

* * *

É imensa a contribuição da mulher no 
desenvolvimento da sociedade. Além da força que 
vem de dentro, a mulher traz, para o cotidiano 
das empresas, a sensibilidade, a doçura e a 
demonstração diária de que merece ter as mesmas 
oportunidades.

Aproveito o Dia Internacional da Mulher para 
parabenizar todas as mulheres, especialmente, 
nossas associadas, colaboradoras, minha esposa e 
minha filha. 

renato Zacarias dos santos
Presidente da ACIAR
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Novos associados
BEM-VINDOS

EMPÓRIO NATURAL
Proprietário: Rosangela M. Xavier Rossetti
Endereço: Av. Wild José de Souza, 350 – Centro – 11900-000 – Registro SP
Telefone: (013) 3821.7797
Contato: Pedro e Rosângela

MAGNâNIMO CANANÉIA
Proprietário: Águida Soares da Silva Ponsoni e Antonio de Pádua Soares da Silva
Endereço: Av. Independência, 538 – Centro – 11990-000 – Cananéia – SP
Telefones: (013) 3851.1430 ou 3851.1503
Contato: Samantha/Joelma

HOME ANGELS
Proprietário: Ricardo Rodrigues Rosa
Endereço: Rua José Antonio de Campos, 230 – Centro – 11900-000 – Registro SP
Telefone: (013) 3822.6321
Contato: Ricardo

ESCOM CONTABILIDADE
Proprietários: João Batista de Moraes e Sônia Busnello de Moraes
Endereço: Rua Nove de Julho, 81 – Centro – 11960-000 – Eldorado SP
Telefone: (013) 3871.1280
Contato: Batista
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PERFIL

Renato Antonio Bolsonaro carrega no 
sobrenome a vocação para a caserna e para 
a política, porém, tornou-se um empresário 
bem sucedido no ramo de móveis e eletro-
domésticos, com lojas em Juquiá, Iguape, 
Apiaí e Miracatu, onde fica a matriz. Antes 
de chegar ao comércio, porém, ele seguia a 
vocação dos Bolsonaro: era oficial de car-
reira no quartel do Exército em Praia Gran-
de, no litoral sul de São Paulo. Em 1996 foi 
eleito vereador em Praia Grande mas não 
foi reeleito quatro anos depois.

O Estatuto  das Forças Armadas não 
permite que, após mandato eletivo, o mi-
litar retorne à caserna. Após treze anos no 
Exército, Renato foi para a reserva com re-
muneração proporcional ao tempo de tra-
balho. “Aí eu estava desempregado”, relem-
bra. Ele, então, aceitou convite do cunhado 
Teodoro, que tinha uma Art´s Móveis em 
Itariri,  para uma parceria. Renato montou 
a primeira loja em Juquiá e, em seguida, 
Miracatu. Está no ramo há quinze anos.

Irmão do deputado federal Jair Bolso-
naro (RJ), Renato diz que o militar quando 
entra para a política fica malvisto no meio 
militar e, por sua origem profissional, tam-
bém é visto com reservas na política. “Con-
segui mostrar que poderia fazer o bem na 
política sendo militar e que poderia ser 
político mantendo a retidão e os princípios 
da caserna. Quando superei  isso, tive outro 
desafio: o comércio”, afirma.

Com a prática do dia a dia, Renato 
aprendeu que um bom empresário precisa 
seguir algumas regras: atender bem e cati-
var o cliente, distinguir o cliente bom do 
ruim, saber comprar e saber negociar. 

O principal problema que o comércio 
enfrenta atualmente, na opinião de Rena-
to, é a inadimplência. A Art´s Móveis, por 
exemplo, tem crediário próprio pois tem 
muitos autônomos que não têm como com-
provar renda. “O cidadão planta banana,  
mas a terra é arrendada e ele não tem como 
comprovar quanto ganha, por exemplo. Se 
trabalharmos com financeira, esse cidadão 
está excluído do crédito”, revela Renato, ob-
servando que  esse tipo de situação obriga 
o empresário a ter muito mais cuidado na 
hora de vender.

Além de facilitar o crédito a quem não 
tem como comprovar  renda, Renato per-
mite que esse cliente passe a ter  referência 
comercial. “A Art´s Móveis dá identidade 
comercial ao cidadão que não teria condi-
ções”, assegura o empresário. Ele diz, ain-
da, que as pessoas mais simples têm maior 
tendência de preservar o 
nome.  “Temos car-
teira de devedor, 
aquele que paga 
com atraso, mas 
paga”, afirma.

Renato critica a distribuição desigual 
dos equipamentos do governo do Estado 
no Vale do Ribeira, que prejudica as cida-
des. “Hoje, todos os equipamentos do Es-
tado estão em Registro”, reclama ele, obser-
vando que essa concentração prejudica os 
demais municípios. “Miracatu está tendo 
migração para outras cidades pólos. Os re-
cursos do governo do Estado precisam ser 
melhor distribuídos”.

A crise econômica tem sido, no mo-
mento, a grande preocupação do empresá-
rio. “Com essa situação do país, precisamos 
saber se compra, o que e quanto compra e 
se quem comprou vai conseguir reembolsar 
porque a prioridade, na crise, é o alimen-
to. O guarda-roupa espera, o fogão só com 
duas bocas também cozinha, o alimento 
não espera”, analisa Renato.

Para manter as quatro lojas, Renato 
conta com cerca de trinta funcionários e a 

ajuda diária da filha Vitória, que estuda 
Administração de Empresas. “Sou os 

braços do Sr. Renato”, diz a jovem. 
“Estou preparando a Vitória para 
ser minha sucessora”, revela o pai.

ele trocou o Quartel 
pela polÍtIca e se 
tornou dono de 
Quatro loJas

art’s móveis: Capitão do 
Exército na reserva torna-se 
empresário bem sucedido

www.aciar.com.br

Em suas lojas, 
Renato Bolsonaro 

também fornece 
crédito para 

quem não tem 
como comprovar 

renda 
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Eventos

AGENDA

MARÇO
Dia 03 (terça): Palestra Motivacional. Pales-
trante: Silvio Carajeleascov na na cidade de 
Eldorado 
Dia 08 (domingo): Dia Internacional da 
Mulher
De 10/03 a 29/05: período de adesão da cam-
panha show de prêmios de natal 2015

Dia12 (quinta): Moção de Aplauso às19h no 
Plenário da Câmara Municipal de Registro
Dia 14 (sábado): Quermesse Rotary
no Templo Budista às 19h
Dia 15 (domingo): Dia Mundial do Consumidor

ABRIL
Dia 02 (quinta): Último dia para inscrições do 
Prêmio ACIAR de Fotografia.
De 01/04 a 29/05: Início da Adesão aos Calen-
dários 2016
Dia 03 (sexta): Paixão de Cristo- Sexta-feira 
Santa / Feriado Nacional
Dia 04 (sábado): Aleluia – Comércio Aberto 
até às 18h
Dia 05 (domingo): Páscoa 
Dia 06 (segunda): Adesão e Divulgação da 
Companha Acertando Suas Contas / Vendas 
das Cotas
Dias 11 e 12 (sábado e domingo): Quermesse 
CRIFF
De 13/04 a 15/05: Exposição das fotos do 
Prêmio ACIAR de Fotografia 
Dia 21 (terça): Tiradentes/ Feriado (Comércio 
Fechado) 
Dia 28 (terça): Happy Hour, comerciante! 
reservas limitadas por empresa até o dia 22/04 
(quarta) e/ou enquanto houver convites.

BENEFÍCIO

Mais duas EMprEsas 
adErEM às vaNtagENs 
do Cartão aCCrEdito

As empresas Contabilidade Rima e  Ya-
mada Contabilidade e Assessoria aderiram 
no mês de fevereiro ao cartão Accredito, 
integrando-se a um grupo cada vez maior 
de empresas que estão utilizando esses ins-
trumentos para garantir direitos aos seus 
colaboradores.  Uma das principais vanta-
gens desses cartões é permitir que o dinhei-

ro fique na região, ajudando a movimentar 
a economia local. 

O Cartão Accredito Alimentação e 
o  Accredito Convênio são produtos da 
Facesp (Federação das Associações Co-
merciais do Estado de São Paulo) forne-
cidos por intermédio de parceria com a 
ACIAR.
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Colaboradores da 
Contabilidade Rima com 

seus cartões Accredito

Sandro Yamada e 
os colaboradores da 
Yamada Contabilidade 
e Assessoria 
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NOSSOS PRESIDENTES

o desenvolvimento do Vale 
do ribeira na pauta da aCiar

República, cargo que assumiu por ser vice 
de Tancredo Neves, morto antes da posse, 
e a iminência de uma nova Constituição.

 No campo econômico,  uma crise sem 
precedentes na história republicana do 
país, com o lançamento de diversos planos 
de estabilização da inflação que não tive-
ram êxito. 

Além de todos esses problemas, o Vale 
do Ribeira ainda convivia, nessa época, 
com os cotidianos acidentes na Régis Bit-
tencourt, a BR 116, conhecida nacional-
mente como a “rodovia da morte’

O Movimento Pró Duplicação nasceu 
dentro da Associação Comercial e, como 
fruto de uma entidade já consolidada na 
década de 1980, se fortaleceu e promoveu 
diversas ações para chamar a atenção do 
governo federal para a necessidade urgen-
te de duplicação da rodovia.

Em 1988, Lázaro escreveu uma carta 
com seu sangue, encaminhada ao presiden-
te José Sarney, reivindicando a obra. No ano 
seguinte, ele levou à Assembleia Legislativa 
réplica de um caixão com uma imensa lista 
contendo nomes dos mortos em acidentes 
na rodovia. E anunciou, em entrevista para 
emissoras de tevê, que se a duplicação não 
se iniciasse, explodiria pontes e viadutos.  
“Era um blefe”, garante ele.

 “Na minha gestão, demos ênfase ao 
desenvolvimento do Vale do Ribeira, diz 
Lázaro. “Isso resultou no artigo 36 do Ato 
das Disposições Transitórias da Constitui-
ção do Estado, que cria o Fundo de Desen-
volvimento do Vale do Ribeira”, informa.   
Nessa época, junto com outros setores da 
sociedade, a ACIAR também liderou o de-
bate para que os recursos do Fundo fos-
sem  gerenciados pela iniciativa privada.

Outra luta da ACIAR naquele período 
foi  a regularização fundiária. Para emba-
sar essa reivindicação, a entidade elaborou 
radiografia da região, em que detectou que 
52% das terras cadastradas no Ministério 
da Reforma Agrária, não integravam a 

LÁZARO GOMES DA SILVA  1988/1990

lutas apontaVam 
para necessIdade 
de unIVersIdade 
pÚblIca, paVImentaçÃo 
de estradas e 
regularIZaçÃo 
FundIÁrIa

Lázaro Gomes da Silva 
foi homenageado 
recentemente pela ACIAR

O empresário Lázaro Gomes da Silva 
assumiu a presidência da ACIAR num 
momento em que também era 1º secre-
tário do Movimento Pró Duplicação, que 
havia sido  criado em 1986, na época em 
que a Associação era presidida por Hi-
roshi Sumida. Foi  um período de grande 
efervescência política com a volta da de-
mocracia, José Sarney (representante da 
oposição no Congresso) na presidência da 
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área física da região. “É fundamental a re-
gularização fundiária do Vale do Ribeira, 
que foi iniciada há um século e, até hoje, 
não terminou”, observa Lázaro. 

Em janeiro de 1990, a ACIAR promo-
veu “Encontro para Discutir Registro”, 
onde reuniu as principais lideranças do 
município buscando subsídios para regu-
lamentação do Fundo de Desenvolvimen-
to do Vale do Ribeira, especialmente, vi-
sando listar quais os setores que deveriam 
receber prioritariamente os recursos.

Uma carta encaminhada ao então go-
vernador Orestes Quércia, liderada pela 
ACIAR e subscrita por outras seis enti-
dades, pontuava nove ações fundamen-
tais para alavancar o desenvolvimento 
regional. Curioso observar que, somente 
agora, algumas ações apontadas naquele 
documento começam a se tornar reali-

dade, como a pavimentação das estradas 
estaduais que ligam Sete Barras a São Mi-
guel Arcanjo. Outras, como a ligação Ja-
cupiranga-Cananéia, anda a passos lentos 
(só um trecho foi pavimentado).

Naquele documento, formulado há 27 
anos, reivindicava-se uma universidade 
pública e o curso de Engenharia de Pesca. 
A Unesp chegou há onze anos e o curso 
reivindicado foi instalado há três anos.

O documento trata, ainda, de sonhos 
como a destinação de 3% do orçamento do 
Estado para o Plano de Desenvolvimento 
do Vale do Ribeira, nos mesmos moldes 
que o governo fez, em 1958 no Vale do Pa-
raíba; e transformar a região em produtora 
e exportadora de alimentos. 

Em seu discurso de posse, naquele 
ano de 1988, Lázaro já havia dado o tom 
de como a entidade seria conduzida: “A 

Ao lado do Movimento Pró-
Duplicação, a ACIAR lutou pela 
duplicação da BR-116, que ainda não 
foi totalmente realizada

DUPLICAÇÃO DEVE SER 
CONCLUÍDA EM 2017
Durante o governo Fernando Henrique 
Cardoso a maior parte da  BR-116, entre 
São Paulo e Curitiba, foi duplicada, 
restando em pista simples a Serra do 
Cafezal, responsável por boa parte dos 
acidentes na rodovia.
Com a concessão da BR 116 à iniciativa 
privada, foram duplicados 16,5 km e outros 
13,5 km devem ser concluídos até 2017.

ACIAR não se submeterá, em hipótese al-
guma, à diretriz ou à vontade de partidos, 
por mais bem intencionadas que aparen-
tem ser. Mas não permanecerá isolada dos 
acontecimentos políticos”.

Assim aconteceu.
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FIQUE SABENDO

16º prêmIo acIar de FotograFIa:  
inscrições até dia 2 de abril

Campanha “acertando suas contas” 
será lançada no dia 6 de abril 

gerente da aCiar visita 
associação de sorocaba

Encerram-se no dia 2 de abril as inscri-
ções para o 16º Prêmio ACIAR de Fotografia. 
A premiação deste ano tem duas categorias: 
“Associado”, destinada aos empresários e co-
merciantes associados à Associação Comer-
cial, Industrial e Agropecuária de Registro 
(ACIAR), bem como esposa(o) e dependen-
tes diretos; e “Não Associado”,   para fotógra-
fos amadores e profissionais, independente de 

A segunda edição da campanha na-
cional “Acertando Suas Contas”, em 
Registro, será lançada no dia 6 de abril. 
Resultado da parceria entre a Boa Vis-
ta, administradora do SCPC e a ACIAR, 
a primeira edição da campanha foi re-
alizada no ano passado com absoluto 

Troca de experiências, buscando ino-
var e atender cada vez melhor o associado. 
Com esse objetivo, a gerente administrativa 
da ACIAR, Valda Arruda, esteve recente-
mente na Associação Comercial de Soroca-

local de residência, desde que as fotos inscri-
tas sejam de localidades do Vale do Ribeira.

 “Águas do Vale do Ribeira” é o tema da 
16ª edição do concurso e podem ser inscritas 
fotos de rios, praias, cachoeiras, corredeiras 
e/ou qualquer outro curso d´água localizado 
em qualquer um dos municípios da região, 
considerando para esse fim os municípios 
do Alto, Médio e Baixo Vale do Ribeira. 

sucesso. Foram realizadas mais de 700 
negociações, colocando mais de meio 
milhão de reais no comércio no final do 
ano passado.

A campanha, que é a maior iniciativa 
do gênero no país, permite a negociação 
direta entre empresa e devedor, associa a 

ba (ACSO).  Na oportunidade, ela assistiu 
palestra do professor Marins e conversou 
com o vice-presidente da entidade, José 
Alberto Cepil, sobre ações desenvolvidas 
naquele município.

Cada participante poderá concorrer 
com, até, cinco fotografias. O júri, formado 
por profissionais da área, escolherá seis fotos 
em cada categoria, que irão compor o calen-
dário do comércio 2016. A melhor foto, de 
cada categoria, ganhará um notebook.

A íntegra do regulamento e fichas de 
inscrição podem ser obtidas no site da 
ACIAR (www.aciar.com.br).

oportunidade de renegociação de dívidas 
com educação financeira e promove, ain-
da, um exercício de cidadania pois permite 
que o devedor limpe seu nome e volte a ter 
crédito, e ao empresário a possibilidade de 
reaver uma receita que, em muitos casos, 
julgava perdida.

10 março  2015 www.aciar.com.br
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SAÚDE & BEM ESTAR

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
quer limitar o consumo de açúcares ocultos 
nos produtos alimentícios, como o ketchup 
ou as bebidas açucaradas com gás, respon-
sáveis por inúmeros problemas de saúde, 
como a obesidade, o excesso de peso e as 
cáries.

Segundo novas diretrizes da OMS pu-
blicadas na quarta-feira, os açúcares não 
deveriam ultrapassar 10% da ração ener-
gética diária da população — o equivalente 
a 50 gramas de açúcar, o que cabe em 12 
colheres de café —, e preferencialmente não 
superar 5%, tanto em adultos quanto em jo-

vens e crianças.
É consenso entre médicos e pacientes 

que a ingestão excessiva de açúcar é extre-
mamente prejudicial para a saúde. Porém, 
o que pouca gente sabe é que alimentos que 
aparentemente são vendidos como ‘sau-
dáveis’, na verdade, contêm altas doses da 
matéria-prima.

As consequências desta batalha da OMS 
são de grande importância. Segundo o es-
tudo publicado em janeiro, algumas doen-
ças não transmissíveis, como a diabetes, o 
câncer ou as doenças cardíacas, provocam 
todos os anos 16 milhões de mortes prema-
turas no mundo. E algumas destas doenças 
são resultado de hábitos ruins, como o abu-
so de álcool, tabaco ou uma má alimenta-
ção, muito rica em gorduras ou açúcar.

A OMS lembrou, além disso, que gran-
de parte dos açúcares que consumimos es-
tão ocultos em alimentos que não são con-
siderados doces.

grande parte dos 
açÚcares Que 
consumImos estÃo  em 
alImentos Que nÃo sÃo 
consIderados doces

oMs quEr rEduzir CoNsuMo 
dE alImentos rIcos em 
açÚcares ocultos

Confira alguns alimentos 
industrializados 
que “enganam” os 
consumidores:
Alimentos com 0% de açúcar -  Não 
possuem, necessariamente, 0% de 
açúcar. Este é o caso dos iogurtes. Nesses 
alimentos, o açúcar normalmente é 
adicionado para dar sabor e cremosidade 
ao produto quando a gordura é removida.
Um iogurte de 150 gramas com 0% de 
gordura pode ter, por exemplo, até 20 
gramas de açúcar - o equivalente a cinco 
colheres de chá. Esse valor equivale à 
metade da quantidade diária de açúcar 
recomendada para mulheres, que é de 50 
gramas. Nos homens, a taxa diária é um 
pouco superior, de 70 gramas.

Polpa de tomate - Aquelas compradas 
em mercados  podem ser cheia de açúcar, 
diferentemente da polpa de tomate caseira 
que possui muitos nutrientes e é feita com 
frutos frescos. O carboidrato é, às vezes, 
adicionado para que a polpa fique menos 
ácida. Um terço de uma lata de 150 gramas, 
por exemplo, pode ter até 13 gramas de 
açúcar, equivalente a três colheres de chá.

Maionese - Inimiga de quem quer 
combater o consumo excessivo de açúcar, 
uma única colher de maionese pode conter 
até quatro gramas do ingrediente.

Água -  Alguns tipos de “águas 
vitaminadas” têm adição de açúcar. Um 
copo de 500 ml de algumas marcas 
pode conter até 15 gramas de açúcar, o 
equivalente a cerca de quatro colheres de 
chá, diz a Action on Sugar.

Pão - Uma fatia de pão processado pode 
ter, em média, até três gramas de açúcar. O 
açúcar presente no pão, aliás, é normalmente 
formado no processo natural de fermentação, 
mas também pode ser adicionado durante a 
fabricação. O fato de um alimento ser salgado 
não influencia no teor de açúcar, o qual ainda 
pode ser elevado.

Mesmo salgado, o 
pão pode conter teor 

considerável de açúcar
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ACIAR – 45 ANOS

presidentes da acIar 
são homenageados no 
café da manhã

No primeiro“Café da 
Manhã da ACIAR” do 
ano foram iniciadas as 
comemorações do 45º 
aniversário da ACIAR

“Nesses 45 anos, a ACIAR teve 16 pre-
sidentes que, cada um ao seu tempo e com 
a força de braços voluntários, colocou mais 
um tijolo na construção dessa entidade 
que, ouso afirmar, é uma das mais sólidas 
de Registro e do Vale do Ribeira”, afirmou o 
presidente da ACIAR, Renato Zacarias dos 
Santos, em seu discurso no “Café da Manhã 
da ACIAR”, realizado na terça-feira, 24 de 
fevereiro e que, este ano, abriu as comemo-
rações do 45º aniversário de fundação da 
entidade. “Cada um desses presidentes con-
tou com o trabalho de uma diretoria e de 
um conselho atuantes e dispostos a doarem 
uma parte de si e de seu tempo para erguer 
esta entidade”, ressaltou Renato Zacarias.

Durante o evento foram homenageados 

os presidente da entidade e receberam pes-
soalmente  uma placa da ACIAR em reco-
nhecimento ao trabalho que realizaram os 
presidentes João Camilo Neto, Manoel Rai-
mundo, Lázaro Gomes da Silva, Ana Lour-
des Fidelis de Oliveira, Benedito Gregório, 
Hélio Borges e Edson Antonio de Oliveira.  

Convidada para integrar o trio de mes-
tres de cerimônia (ao lado do presidente 
Renato Zacarias e da gerente Valda Arru-
da), Ana Lourdes Fidelis de Oliveira, única 
mulher a ocupar a presidência da ACIAR – 
e por duas gestões -, fez uma breve biogra-
fia dos presidentes da entidade. “Se todos 
os comerciantes soubessem o valor que a 
Associação Comercial tem, todos estariam 
associados!”, afirmou ela, reafirmando a 

importância do trabalho que a Associação 
Comercial realiza.

O presidente da Câmara, Osvaldo Ma-
chado, que no próximo dia 12 de março en-
tregará Moção de Aplauso à ACIAR pelos 
45 anos, também se pronunciou. “Quando 
as ações são bem alicerçadas, como vemos 
hoje, resultam em entidades fortes, organi-
zadas e parceiras do município”, afirmou. 
Na mesma linha de pensamento, o prefei-
to Gilson Fantin observou que quem torna 
uma entidade forte é o conjunto de seus 
associados. 

Durante o evento foi lançado oficial-
mente o selo comemorativo dos 45 anos, 
que será utilizado em todas as correspon-
dências da ACIAR.
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Hélio Borges entrega placa 
a João Camilo Neto

Sueli Tiomi 
homenageia 

Manoel 
Raimundo

Ana Lourdes e Hélio 
Borges homenageiam 

Renato Zacarias

 Marcelo Rodrigues e 
Lázaro Gomes da Silva

Edson Antonio de 
Oliveira (Edson Foto) e 
Daniel Muniz de Paulo

 Benedito 
Gregório e Carlos 

Hashiguchi

Ana Lourdes 
entrega placa 
a Renato 
Zacarias

Hélio Borges 
homenageado por 
Alessandra 
Cornélio 
Borges

 A gerente Valda Arruda e 
Renato Zacarias entregam 

flores a Ana Lourdes 

PRESIDENTES Presidentes são 
homenageados em 
reconhecimento ao 

trabalho prestado 
à ACIAR

www.aciar.com.br 13março 2015
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O prefeito Gilson Fantin aproveitou o 
seleto público presente ao “Café da Manhã 
da ACIAR” a maioria formadores de opi-
nião, para uma prestação de contas de sua 
gestão, informando sobre obras e serviços 
que estão sendo implementados e devem 
ser iniciados brevemente em Registro.

Fantin informou que está buscando re-
cursos, junto ao governo do Estado, para 
duplicação da SP 139 (Registro/Sete Bar-
ras), entre a BR 116 até proximidades da 
pista de MotoCross, com área para cami-

nhada e para remodelamento da rotatória 
da SP 139 com a rua Joaquim Marques Al-
ves, tornando o trecho mais seguro, além 
da construção de um novo anel viário para 
atender a região do Nosso Teto, desafogan-
do o viaduto sobre a BR 116, que liga o cen-
tro da cidade à região do Nosso Teto, além 
de investimentos na mobilidade urbana.

Fantin disse, ainda, que o governador 
Geraldo Alckmin deverá vir a Registro 
para anunciar a vinda de uma Faculdade de 
Tecnologia de São Paulo (Fatec) e que será 

ACIAR – 45 ANOS

prefeito anuncia investimentos 
para melhorar o trânsito

Prefeito Gilson 
Fantin fala 

sobre ações da 
prefeitura

construído na cidade um prédio próprio 
para a ETEC e a Fatec. Ainda na área de en-
sino, a prefeitura já iniciou parceria com a 
Universidade de São Paulo (USP) para resi-
dência em gestão hospitalar e em medicina 
da família.

Acessão do KKKK para o SESC que, no 
entorno dos galpões, construirá um com-
plexo aquático, além de 16 consultórios 
odontológicos, e a construção de mais 200 
casas populares também estão no crono-
grama de obras e serviços deste ano. 
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RONI SÉRGIO DE SOUZA JURÍDICO

a Internet do 
comercIante parou dE 
rEpENtE. E agora?
Em nossos modernos dias sabemos, às vezes as 
duras penas, que a internet é quase tudo para o co-
merciante. Sem ela não se pode vender à credito ou 
a prazo, através de cartões magnéticos. Também não 
se podem emitir notas fiscais eletrônicas. Por isso 
quando a internet do comércio “cai” resta ao deses-
perado comerciante ligar uma dezena de vezes para 
a operadora para tentar, quase sempre sem sucesso, 
o restabelecimento dos serviços que só ocorrem, em 
muitos casos, uma semana depois. 

Você já passou por isso? Então sabe bem do que 
estamos falando. Se não passou fique atento e veja o 
que fazer para garantir, pelos menos, a recuperação 
de algum prejuízo sofrido. 

Primeiramente devemos saber que a interrupção 
da internet sem prévio aviso e sem qualquer moti-
vo caracteriza falha na prestação do serviço a ensejar 
indenização. Isso é um ponto crucial, pois mesmo 

tendo razão e direito, muitos co-
merciantes deixam de usar essa 
possibilidade, contudo é bom 
que se saiba que o comerciante 
deverá tomar algumas providen-
cias básicas para que essa inde-
nização venha efetivamente para 
suas mãos.

Pois bem, quem cuida dos 
serviços de telecomunicações 

nesse pais é a Agência Nacional de Telecomunicações 
– Anatel. Segundo a Anatel, entre outros, são direitos 
dos usuários de serviços de telecomunicações assi-
nantes do “serviço banda larga ADSL” ou do “serviço 
de internet via rádio”, a não suspensão do serviço sem 
sua solicitação, ressalvada a hipótese de débito direta-
mente decorrente de sua utilização.

Mesmo sendo direito do comerciante o uso cons-
tante e “normal” da internet é fato que ela quase sem-
pre resolve dar problemas, principalmente naqueles 
dias de maior movimento. Se isso ocorrer comece a 
tomar algumas medidas básicas:

1. Ligue imediatamente para a prestadora de 
serviços e informe seu problema, solicitando reparo 
imediato. Guarde o nome da atendente e, principal-
mente, o número do protocolo de atendimento; em 
seguida ligue para o PROCON.

2. Se sua empresa emite nota fiscal eletrônica, vá 

à delegacia de polícia mais próxima e faça um bole-
tim de ocorrência, pois se a emissão da NF não foi 
feita é certo que isso poderá gerar problemas com o 
fisco.  Assim você garantirá, no mínimo, seu direito 
de defesa.

3. Insista nas ligações à operadora, sempre ano-
tando os números de protocolos de atendimentos.

4. Após o restabelecimento dos serviços faça um 
levantamento apurado, detalhado e, de preferência, 
com provas documentais do prejuízo material que 
teve no período de falta de internet. Importante, ter 
provas de seu prejuízo material diário pois esse “dano 
material” poderá ser ressarcido em juízo.

Na grande maioria dos casos, os clientes ficam 
irritados, chateados, xingam o estabelecimento, pro-
metem nunca mais voltar, etc. Se isso ocorrer, procure 
informar ao cliente da responsabilidade da operadora 
e anote os nomes de dois ou três clientes, constando 
números de RG e CPF, para que sejam testemunhas 
no caso de posterior ação judicial.

Propondo ação judicial para ressarcimento dos 
danos materiais poderá estar incluso o requerimento 
de indenização por danos morais.

Evidente que um profissional da área pode e deve 
analisar o caso e os documentos para melhor orientar 
sobre as condições e forma de acesso à Justiça. Mas 
é certo que essas providências poderão garantir, ao 
comerciante, maior facilidade de reclamar, em juízo, 
o prejuízo que teve com a falta de internet. 

Devemos lembrar que a Constituição Federal 
estabeleceu a ordem econômica, fundada na valori-
zação do trabalho humano e na livre iniciativa, cuja 
finalidade consiste em assegurar a todos a existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, obser-
vando sempre, dentre outros, o  princípio da defesa 
do consumidor. Portanto, é um direito seu reclamar 
aquilo que lhe devem por direito.

Mas até para reclamar é preciso ter a metodolo-
gia certa. Assim se tiver prejuízo tenha provas do que 
efetivamente ocorreu. Com isso o Estado/Juiz difi-
cilmente negará que lhe deem aquilo que é seu por 
direito. 

É isso ai! 
Ótimos negócios a todos!

“Interrupção da internet 
sem prévio aviso é falha 
na prestação de serviço e 
pode gerar indenização

”

Advogado
roniadv@hotmail.com
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Consultora em 
Recursos Humanos
dmoreiraamaral@uol.com.br

DÉBORA AMARALSUA EMPRESA

tEMpos dE 
motIVaçÃo

“a motivação é uma 
espécie de  força interna 
que emerge, regula  e 
sustenta todas as nossas 
ações mais importantes

Diante do quadro que se apresenta, e o olhar de 
cada um, acabamos por pintar imagens diferentes ou, 
mesmo, podemos ver o borrão que se forma por tan-
tas opiniões divergentes.

Longe de achar que divergências não são bené-
ficas. Pelo contrário. Quanto mais opiniões tiverem 
sobre um determinado assunto, maior as possibilida-
des de se abrirem vertentes e assim ver brotar a cria-
tividade, iniciativa, espírito de equipe, exercícios de 
resiliência, compaixão e motivação.

Em tempos de crise, há de se buscar a verdadeira 
motivação, a mais genuína de todas, a motivação in-
terna, para que possa ser integrada a uma motivação 
maior, aquela que vai ao coletivo e que impulsiona as 
equipes e as empresas.

Entender que todas as empresas têm seus objeti-
vos a serem alcançados por meio de suas metas e que, 

para tal, se traça planos de ação, 
é primordial para todos. Porém, 
há de se avaliar as motivações ali 
intrínsecas, as que dizem respei-
to a cada colaborador ou gestor. 
Um empreendimento se faz pela 
colaboração de todos e nunca 
por metas impostas sem se en-
tender a capacidade de cada um 
para executar e vibrar com os 
resultados.

Então o que é motivação? A 
motivação é uma espécie de força interna que emer-
ge, regula e sustenta todas as nossas ações mais im-
portantes. Percebemos a sua existência e sua natureza 
a partir da observação e da experiência de compor-
tamentos. Ela se revela por meio de gestos e atitudes 
positivas, boa aparência, etc.

Nossa maneira de pensar reflete uma experiência 
de vida e influencia nossos comportamentos diante das 
pessoas com quem convivemos. É uma experiência in-
terna, um fator gerador de satisfação. Mediante as opor-
tunidades e estímulos adequados, as pessoas trabalham 
motivadas e com entusiasmo. O homem que vive em 
sociedade precisa e depende de outras pessoas para so-
breviver, o que gera nele um conjunto de necessidades.

A melhor forma de nos sentirmos motivados é 
fazermos uma análise de nossas necessidades e bus-
car um equilíbrio com a motivação que provem dos 
outros a nossa volta.

Se há uma meta, mas não há uma motivação co-
letiva, então certamente há uma distância entre o que 
se quer (necessita) e o que há como objetivo coletivo, 
porém, podemos nos apropriar da motivação externa 
para suprir nossas necessidades (equilíbrio entre o 
interno e o externo).

As clarezas vêm de seus valores, princípios morais 
e éticos, e certamente o movimento ao coletivo vem ao 
encontrar ali este mesmo modo de viver. Tudo que pos-
sa ferir conceitos de vida afasta as pessoas. Por muitas 
vezes não se rema contra a maré, mas se deixa de remar.

Em tempos de pintar novos quadros, compete 
àqueles que coordenam equipes, analisar, criar meios, 
motivar através de conhecimento para que todos pos-
sam usar suas habilidades da melhor forma, a fim de 
se sentirem produtivos.

Sem um bom propósito de ser, o que teremos são 
borrões e nunca uma bela pintura a se admirar. Não 
crie borrões, crie equipes motivadas a produzirem não 
apenas pinturas mas, sim, construírem uma história.

Nunca diga “não estou motivado”, e sim aprenda 
a tirar de qualquer tempo, em qualquer tempo,  o que 
há de melhor.

”
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Em dezembro de 2012 foi realizada, 
em Registro, assembleia para fundação do 
Sindicato do Comércio Varejista do Vale 
do Ribeira (SINCOVVALE) mas, até hoje, 
a formalização da entidade está emperrada 
na burocracia do Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE). Recentemente, o pre-
sidente da ACIAR e do SINCOVVALE,  
Renato Zacarias dos Santos, e o vice-pre-
sidente da ACIAR,  João Del Bianco Neto, 
acompanhados da gerente da ACIAR, Val-
da Arruda, reuniram-se com o deputado 
federal Samuel Moreira para pedir que in-
terfira, em Brasília, para agilizar a formali-
zação do sindicato.

“Não sabíamos que seria tão difícil a 
criação de um sindicato. Entendemos que 

esse sindicato fortalecerá a região, além de 
permitir que circule no Vale do Ribeira o di-
nheiro que pagamos a título de contribuição 
e que hoje é pulverizado na Federação”, afir-
mou Renato Zacarias durante o encontro.

Segundo informações obtidas pelas li-
deranças do SINCOVVALE, atualmente há 
1.500 processos similares, para formação de 
sindicatos, no MTE. “Ocorre que a grande 
demora no andamento do processo admi-
nistrativo junto ao MTE provoca inúmeros 
prejuízos ao SINCOVVALE que, sem for-
malização, não consegue gerar novos em-
pregos, assessorar e apoiar os empresários 
da região, entre outras atividades que poderá 
desenvolver”, observou o presidente. “O ob-
jetivo primordial do SINCOVVALE é lutar 
pelo pleno desenvolvimento da região, com 
fortalecimento das micro e pequenas em-
presas, gerando empreendimentos sólidos e 
novos empregos”, afirmou João Del Bianco 
Neto.  O Sindicato também terá o papel de 
apoiar e fortalecer as onze associações co-
merciais em atuação no Vale do Ribeira.

presidente da aCiar pede 
apoio a deputado para agilizar 
formalização do sIncoVVale

SINDICATO DO COMÉRCIO

desde 2012, processo 
estÁ parado no 
mInIstÉrIo do 
trabalHo e emprego

Renato Zacarias, João 
Del Bianco Neto, e 
a gerente da ACIAR, 
Valda Arruda, em 
recente reunião com 
o deputado Samuel 
Moreira
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ASSOCIATIVISMO

a pedido dos empresários, aCiar 
promove palestra em eldorado

Mais de 80 empresários de Eldorado e 
seus colaboradores participaram ativamen-
te das dinâmicas de grupo da palestra “Ins-
piração: a Chave para o Sucesso”, ministra-
da pelo consultor Silvio Carajeleascov, na 
noite de terça-feira, 3 de março, no Centro 
Paroquial de Eldorado.  O evento é fruto de 
parceria da ACIAR com empresários de El-

dorado, a pedido deles, que querem se apri-
morar na prática do associativismo.

O palestrante buscou motivar os parti-
cipantes. Ele falou que sonhos devem rea-
lizados sem alarde. “Você não deve contar 
seus sonhos. Zíper na boca”, recomendou. 
E também propôs reflexões sobre o tempo,  
a missão de cada pessoa e a relação com 
Deus. “Tem gente que passa na vida e a gen-
te nem se dá conta e há outras que deixam 
uma marca fantástica”, assegurou.

Mudanças e necessidade de valorização 
da família também estão entre as questões 
abordadas pelo consultor. “Com você quer 
ter resultados diferentes se todo dia pratica 

a mesma coisa?”, indagou.
A relação das pessoas com o dinheiro 

foi outro tema abordado. “Quer ter suces-
so? Faça o dinheiro trabalhar para você”, 
aconselhou.

Após fazer um emocionado depoimen-
to sobre sua trajetória pessoal, que envolve 
vitórias, fracassos e novas vitórias, Sílvio 
observou que “não importa aonde você 
está, importa aonde você quer chegar”.

Na abertura do evento, a gerente admi-
nistrativa da ACIAR, Valda Arruda, falou 
sobre os serviços e produtos disponibiliza-
dos pela Associação e o calendário de even-
tos que serão realizados neste semestre.

o eVento É parte de um 
rol de ações VIsando 
estImular a prÁtIca do 
assocIatIVIsmo

Público acompanhou 
atentamente a palestra 

do consultor Silvio 
Carajeleascov
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Empresários organizam 
eventos  em Eldorado

A palestra motivacional da ACIAR foi a 
primeira de uma série de ações que esses 
empresários estão pretendendo organizar 
na cidade para fortalecer o associativismo.

O empresário Dinoel Rocha, um dos 
articuladores do grupo, informou que já 
estão sendo articuladas três atividades 
para serem realizadas no primeiro 
semestre.

Provavelmente no mês de abril haverá 
uma grande liquidação, nos moldes do 
Liquida Estoque, realizado pelo Núcleo 
Vestir e Calçar, da ACIAR. Esse evento deve 
ocorrer no Salão Paroquial de Eldorado 
e, além dos descontos, cada empresário 
repassará um percentual das vendas para 
uma entidade assistencial.

Uma promoção visando atrair novos 
consumidores deve ocorrer em maio, 
tendo como inspiração o Dia das Mães. 
Segundo Dinoel, será no estilo do “Show 
de Prêmios”, tradicionalmente realizado 
em Registro.

E, no mês de junho, os comerciantes 
de Eldorado pensam em promover uma 
Festa da Banana agregada a uma festa 
junina. 

Empresários e colaboradores 
fizeram todas as dinâmicas 

de grupo propostas pelo 
palestrante
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CLUBE DE DESCONTOS

empresas associadas da acIar ainda podem fazer sua adesão ao clube de descontos criado pela associação. aderindo ao clube, o associado que comprar 

nos estabelecimentos associados da acIar pode ganhar descontos ao apresentar o cartão. o cartão de descontos é válido para os proprietários e sócios dos 

estabelecimentos, além de seus cônjuges. Informações pelo telefone 3828-6800.

Descontos especiais nos 
planos regulamentados.  Tel. 

(13) 3828 6804 – Vanessa.

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

serviços. Tel.: (13) 3821-8080.

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 15% nas mensalidades 
dos cursos de graduação, graduação 

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

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

avançado.  Tel. (13) 3822-2122.

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

Descontos de 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.

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

Centro – Registro/SP – Fone: (13) 3821-7091.

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

de fachada e espaço interno. E também ampla linha de prestação de 
serviços com taxas e tarifas reduzidas. Tel.: (13) 3821-5530.

Descontos de 5% (cinco por cento) no valor 
de suas mercadorias e produtos, podendo ser 

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

Descontos de 15% no valor das 
mensalidades para os cursos 

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

Fone: (13) 3821-8007

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.

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 20 % ( vinte por cento) no valor de seus 
cursos (todos de nossa grade). 

Rua João Batista Pocci Junior, 288 - Tel: (13)  3822-6203

Programa de estágio
Taxa Administrativa para 

Associados: R$ 72,40
Não associados: R$ 160,00

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

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

CONFIRA AS EMPRESAS QUE ACEITAM O CARTÃO DO

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

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

Descontos de 10% no valor dos Móveis Planejados.
Av. Dr. Carlos Botelho, 418 - Centro - Pariquera-Açu - SP. 

Tel: (13) 3856 1232.

“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 04 a 22% no valor do automóvel utilitário escolhido.
Telefone: (13) 3828-9000
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INDICADORES

FEVEREIRO / 2015

JANEIRO / 2015

1.296

1.339

FEVEREIRO / 2015

JANEIRO / 2015

3.146

2.620

ExCLuSõES  |  Queda de 3,21% em relação a janeiro  |  R$ 157.614,50

INCLuSõES  |  Aumento de 20,07% em relação a janeiro  |  R$ 448.066,18
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ranking de consultas
EMPRESA (1)
RIBEIRA BEER DISTRIBUIDORA
REGICRED
O FEIRÃO DO SAPATO
EMPRESA (2)
UNISEP- UNIÃO INST DE SERV ENS PESQUISA
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LADINHO VEÍCULOS
BY HANNY LOJA 2 
OTICAS CAROL
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soset@uol.com.br   /  soset@soset.com.br
Fone: (13) 3841-1142 / Fax:  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

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

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

Revistas.Formulários 
Planos e Contínuos

IMPRESSOS EM OFF-SET
“Boa Impressão e 

parceria com o Vale”

Tá esperando o que 
para anunciar? Ligue: (13) 

3828-6800
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