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Decoração
Natalina

CONCURSO

Concurso promovido pela ACIAR incentiva 
comércio a entrar no clima de Natal 



Confira as empresas que aCeitam O CaRtãO do 

ClUbe de deSCONtOS

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

avançado.  Tel. (13) 3822-2122.

Descontos especiais nos planos regulamentados.  Tel. 
(13) 3828 6804 – Daniela.Desconto de 5% na compra de óculos ou 20% na 

permuta de produtos. Tel. (13) 3821-2122.

O objetivo é disponibilizar ao empresário associado, 
linhas de crédito para capital de giro, antecipação de 

recebíveis e crédito pessoal para reforma de fachada e 
espaço interno. E também ampla linha de prestação de 

serviços com taxas e tarifas reduzidas. Tel.: (13) 3821-5530.

ODONTOLOGIA – DRA. SUELLEN HADDAD
Descontos de 20% no valor de seus serviços. Rua 

Tamekichi Takano, 739 – Centro – Registro/SP       
Fone: (13) 9735.8089. Rua João Tobias Filho, 219 – 

Centro – Pariquera-Açu – 13-3856-1450

Descontos de 5% 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 em roupas às 3ª, 5ª, 6ª e 
sábados, à vista ou nos cartões Visa e Mastercard. Tel.: 

(13) 3821-4372.

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

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

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

Fone: (13) 3821-1497.

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

(Visa/Mastercard e Elo). Fone: (13) 3822-2207.
Descontos de 10% em todos os serviços, podendo 
ser efetuado pagamento com cartão de crédito ou 
débito. Rua Sinfrônio Costa, 895 – sala 03 – Centro-

Registro/SP. Fone: (13) 3821-1452.

Descontos de 15% no valor das 
mensalidades para os cursos 

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

Fone: (13) 3821-8007

Descontos de 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 de seus produtos e 
serviços. Av. João Batista Pocci Jr, 305 – Centro – 

Registro/SP – Fone: (13) 3821-7091.

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

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

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

Renato Zacarias dos Santos
PRESIDENTE DA ACIAR

Estamos nos aproximando de mais um final de ano 
e muitas notícias sobre o cenário econômico vêm 
sendo veiculadas. As mais otimistas prevêem que 
as vendas do comércio varejista no Brasil neste ano 
terão evolução sobre o anterior de 6%, alavancado 
pelo 13º salário, que injetará o montante de R$ 
130 bilhões na economia brasileira, 3% a mais em 
relação ao ano anterior. 

Com o foco voltado para nossa cidade e região, 
percebemos que as lojas do centro comercial 
já vêm se preparando para participarem deste 
crescimento, porém com a consciência de que 
precisam utilizar das ferramentas de marketing 
para fazer frente às influências externas, como 
por exemplos: as compras pela internet ou as 
excursões destinadas para os grandes centros 
comerciais.

A ACIAR, com o objetivo de atrair o maior número 
de consumidores para o comércio local, vem 
desenvolvendo várias ações juntos aos associados:

1) As lojas devem aproveitar e utilizar com maior 
destaque a “Campanha Show de Prêmios de 
Natal”, pois temos registrado em nossa sede, 
que o interesse da clientela em consumir nos 
estabelecimentos participantes desta campanha 
vem aumentando pois, com certeza, os 
consumidores estão de olho nos valiosos prêmios 
que serão distribuídos, inclusive um carro 0 km. 
Consideramos esta campanha um importante 
instrumento de marketing para incremento 
nas vendas, por este motivo a ACIAR vem 
intensificando a sua divulgação.  

2) Concurso Decoração Natalina: “Natal Estrelado, 
Ano Novo Iluminado” com objetivo de dar o 
clima natalino na nossa Cidade e como principal 
centro comercial desta região que somos, a 
ACIAR quer incentivar as empresas a capricharem 
nas decorações natalinas. Conclamo que haja 

grande adesão dos associados neste concurso, 
para que juntos os estabelecimentos fiquem 
todos bem iluminados com lindas decorações e 
enfeites de Natal. Assim Registro poderá receber 
com carinho e alegria seus visitantes, com isso 
criaremos oportunidades para incentivarmos maior 
fidelização dos consumidores em nosso comércio.

3) Decoração Natalina na Praça dos 
Expedicionários: Durante o mês de dezembro, 
até ao Natal, a Associação Comercial irá realizar 
decoração natalina na Praça dos Expedicionários, 
com instalação de presépio em tamanho natural, 
com muita iluminação e presença de Papai 
Noel, para receber as cartinhas das crianças em 
um cenário preparado para encher os olhos e 
emocionar a todos. Com certeza neste período a 
Praça dos Expedicionários passará a ser um local 
de grande circulação de pessoas. Como em outros 
anos, a ACIAR continua a investir nos atrativos 
natalinos em nossa cidade.

A ACIAR tem plena convicção de que com atitudes 
como estas aqui citadas e com o envolvimento 
das empresas desta cidade, alcançaremos nossos 
objetivos de fomento comercial. 

Deixo aqui um forte abraço com desejo de sucesso 
a todos.

Renato Zacarias dos Santos
Presidente da ACIAR

prezados associados,
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easy Soft Serviços de informática
Possui uma equipe técnica com profissionais especializados que 
buscam sempre oferecer produtos e serviços com qualidade e alto 
nível tecnológico em desenvolvimento de software, manutenção 
e assessoria. Localizada na Rua Pedro Alvares Cabral, 105. Sala 01. 
Jardim Brasil - Registro. Tel.: 9784-1598.

bem ViNdOS

novos associados

Sidney 
albers 
Associou-se 
para utilizar 
os serviços e 
convênios da 
ACIAR. Sidney é 
representante 
comercial 
das melhores 
marcas de café. 
Tel.: (11) 97472-
0475.

dalCred
A Dalcred é uma 
empresa especializada 
em prestação de 
serviços. Ajuda a 
fomentar e assessora  
o pequeno e 
médio empresário 
a solucionar os 
problemas do seu 
dia-a-dia. Localizada 
na Rua Presidente 
Getúlio Vargas, 420. 
Centro- Registro . Tel.: 
3821-6501.

Kalu modas
Foi pensando em expandir, que a Lourdes criou sua loja, um espaço 
que alia a comodidade  à oportunidade de adquirir peças de diversas 
coleções. Na Kalu você escolhe com calma, compra pelos melhores 
preços, com a maior praticidade. Localizada na Av. Clara Gianotti de 
Souza, 84. Centro- Registro. Tel.: 3822-2071.

amigos do Resgate
Empresa oferece cursos para capacitação de socorrista. Possui um grupo 
de profissionais que atuam em atendimento pré- hospitalar dedicado ao 
treinamento na área de emergência clínica. São oferecidas aulas teóricas 
e práticas. Tel.: 9618-7994 / 8187-1804. Site: www.amigosdoresgate.com.
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shoei Nakazawa
NOSSa hiStóRia, NOSSa GeNte

A história de Shoei Nakaza-
wa é parecida com a de muitos 
imigrantes japoneses que vieram 
ao Brasil em busca de melhores 
condições de vida nas primei-
ras décadas do século passado. 
Com cinco anos de idade, Shoei 
deixou a Província de Nagano e 
embarcou com os pais rumo ao 
desconhecido.  Chegando aqui, a 
família precisou trabalhar muito 
nas lavouras de arroz plantadas 
no bairro Taquaruçu até conse-
guir recursos para adquirir suas 
próprias terras.

Após anos de trabalho, os pais 
de Shoei compraram um sítio no 
Bairro Serrote, onde continuaram 
a lida na agricultura. Shoei cresceu 
em meio às plantações. E foi da 
agricultura que ele próprio tirou a 
subsistência. Primeiro foi o chá e o 
café, depois a bananicultura. 

A esposa Shinai, também imi-
grante japonesa, foi seu braço for-
te. Além de cuidar da casa e dos 
filhos, ela não deixava de ajudar 

Rua no Bairro 
Serrote leva o 
nome do imigrante 
japonês que 
se dedicou à 
agricultura

na lavoura. “Não sei como minha 
mãe dava conta de lavar roupa de 
oito crianças, fazer comida para 
toda a família e cuidar da casa 
depois de trabalhar o dia todo na 
roça”, conta o filho André. Além 
de André, o casal teve outros sete 
filhos: Lina, Vanda, Lindolfo, Lie-
ge, Izidoro, Lenita e Clóvis. 

Homem alegre e bem disposto, 
Shoei foi presidente da Associação 
da Colônia Japonesa no Serrote por 
muitos anos. Valorizava a educação 
dos filhos e adorava ler jornais. 
“Apesar de ter vindo muito novo do 
Japão, meu pai lia e escrevia muito 
bem em japonês. Ele adorava ler o 
jornal Diário Nippak. Não saía de 
casa sem antes ler o jornal em ja-
ponês”, lembra o filho André. Shoei 
também escrevia bem em portu-
guês, apesar de não ter frequentado 
escolas. 

Nascido em 9 de agosto de 
1913, Shoei Nakazawa viveu até os 
71 anos. Ele morreu em 1984, uma 
semana depois de ter sofrido uma 
queda no banheiro. Acredita-se 
que ele bateu a cabeça e formou-se 
um coágulo no cérebro. Após uma 
semana em coma, ele não resistiu. 
A esposa, dona Shinai, morreu cin-
co anos depois, vítima de um der-
rame. Em homenagem aos traba-
lhos realizados pelo imigrante no 
Serrote, o bairro ganhou uma rua 
com seu nome.

Shoei Nakazawa 
teve 8 filhos com a 
esposa Shinai
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Disciplina e persistência
PeRFil

Pernambucano de Belém de Ma-
ria, João Vicente Marques ficou co-
nhecido como Bruce depois que pas-
sou a se destacar nas artes marciais. 
Comparado ao astro Bruce Lee, o 
jovem começou a treinar judô ainda 
em Recife, para onde se mudou com 
os pais quando tinha 13 anos. Já em 
Maceió, Bruce se dedicou ao karatê. 
Aos 18 anos, decidiu tentar a vida em 
São Paulo, onde tinha parentes. 

Na capital paulista, o atleta teve 
contato com outras artes marciais, 
como o kung-fu e o taekwondo. Ape-
sar de quase ter chegado a faixa preta 
no karatê, foi no taekwondo que Bru-
ce se destacou mais, principalmente 
nas categorias de demonstração e 
quebramento de telhas. Ele conquis-
tou três vezes o título de campeão in-
ternacional de taekwondo, chegando 
a quebrar 12 telhas numa única vez. 

“Hoje não se faz mais competições 
nesta modalidade, porque tem pou-
ca gente que consegue quebrar telhas 
com um golpe. É preciso muito pre-
paro e treino para conseguir”, explica 
o professor de Taekwondo, proprie-
tário da Academia Bruce Sports de 
Registro. 

Quando estava em São Paulo, 
Bruce conciliava os treinos nas artes 
marciais com o trabalho em farmá-
cia, padaria, supermercado e outros 
comércios até se firmar na meta-
lúrgica. Chegou a iniciar o curso de 
mecânica pelo Senac, mas acabou 
desistindo para conquistar o sonho 
de ser faixa preta no taekwondo. 
Quando o sonho foi realizado, veio 
o convite para dar aulas em Registro. 
Seu professor, Mestre Cláudio, abriu 
uma academia de taekwondo no mu-
nicípio em 1983. O aluno aceitou o 
desafio. 

Seis meses depois, Bruce com-
prou a academia e passou a perseguir 
outros ideais. Já noivo de Mariko, que 
conheceu aqui, eles decidiram ir para 
o Japão. O objetivo era obter recur-
sos para construir a sede própria da 

Faixa preta de 
taekwondo, Bruce 
possui academia há 
30 anos em Registro 

academia. O casal já havia adquiri-
do o terreno e ficou 4 anos no Japão 
enquanto o prédio ia sendo erguido. 
“Fizemos o projeto antes de ir e men-
salmente eu enviava o dinheiro para 
a obra”, conta Bruce. Enquanto isso, 
a academia foi alugada para um ex-
aluno. O casal retornou, mas ficou 
pouco tempo no Brasil. Foram neces-
sários mais 4 anos de trabalho duro 
no Japão para ampliar o prédio e 
deixa-lo adequado ao sonho de Bru-
ce. Ao todo, o casal permaneceu mais 
de 10 anos no Japão, com a academia 
sempre alugada. 

Em 2008, Bruce assumiu no-
vamente a direção com a esposa 
Mariko e oferece, além das aulas 
de Taekwondo, outras cinco mo-
dalidades de artes marciais: boxe, 
kickboxer, MMA, jiu-jitsu e muai-tai. 
O forte da Academia Bruce Sports é 
a musculação, que tem acompanha-
mento de um professor de Educação 
Física. “Quando você tem um sonho, 
ou você insiste e vai até o fim, ou de-
siste. Eu tracei metas e fui atrás. Foi 
preciso muito sacrifício e persistên-
cia, mas eu consegui”, conclui Bruce.

bruce (agachado no 
centro) com a esposa 

mariko e o filho 
Guilherme (entre o 

casal) com alunos de 
taekwondo
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SUa emPReSa

debora amaral, 
Consultora em 
Recursos Humanos 
dmoreiraamaral@uol.com.br

o valor de um sorriso

Em uma análise sobre o Sorriso, 
podemos dizer que ele significa o 
ato de sorrir ou sorrir-se. Manifes-
tação de um sentimento de bene-
volência, simpatia ou de ironia, que 
se faz sorrindo (Michaelis).Sorrir 
fortalece o corpo inteiro e não ape-
nas o rosto. O ato de sorrir ou rir 
nos traz melhorias em nossas de-
fesas do organismo, melhora nos-
sa pressão arterial, ativa a mente, 
entre outros. Não é por acaso que 
se desenvolve hoje em dia a terapia 
do riso.

Apegada a esta definição pode-
mos observar o quanto é raro vê-lo 
expressado no rosto de quem nos 
rodeia. Os profissionais, sejam eles 
Gestores ou Colaboradores, pare-
cem ter se esquecido sobre o poder 
de tal expressão. Olhar nos olhos 
e sorrir é algo raro, mas extrema-
mente contagiante e promissor nas 
relações pessoais.

Você tem sorrido?
O sorrir se baseia em uma mo-

tivação interna, onde liberamos a 
emoção, o sentimento ou expres-

Como dizia Walt 
Disney:“Eu posso 
ensinar qualquer 
coisa a qualquer um, 
menos a sorrir”

samos claramente um pensamento 
de contentamento por ali estar, o 
estar fazendo algo que nos agra-
da, ou mesmo o comprometimen-
to com os seus objetivos e com os 
dos outros.  Não há nada pior no 
mundo dos negócios do que tra-
balhar com alguém mal humorado 
ou depender do atendimento de 
alguém que não lhe sorri. O nível 
motivacional de quem precisa de 
algo/cliente cai bruscamente diante 
do “sem sorriso”,levando a pessoa 
a buscar alternativas de satisfação, 
como por exemplo, trocar rapida-
mente de produto, loja ou pessoas 
que possam lhe ser úteis.

Não há treinamento que nos 
ensine a sorrir, mas sim treina-
mentos, vivências pessoais e pro-
fissionais que nos proporcionam o 
conhecimento interior, a busca pela 
motivação genuína que nos leva a 
estar em atividade pelo gosto pelo 

trabalho, pelas relações humanas 
e pelo fato de se sentir vivo e par-
ticipativo, comprometido com o 
sucesso a ser alcançado, seja esse 
pessoal ou profissional.

A vida é feita de escolhas e a 
principal é a forma que encaramos 
a vida. Feita do que chamamos de 
“altos e baixos”, a certeza de que 
ainda sorrir é o melhor remédio, 
cria a capacidade de ultrapassar 
os obstáculos e dali abstrair uma 
maior capacidade de abrir verten-
tes para o encontro de uma solução. 
Dizer com um semblante pesado e 
mal humorado que algo não tem 
jeito, não faz mais parte do mundo 
coorporativo. 

Em uma alusão a Charles Cha-
plin na música Smile, “Este é o mo-
mento que você tem que continuar 
tentando. Sorria, de que adianta 
chorar? Você descobrirá que a vida 
ainda continua. Se você apenas sor-
rir”.

Relações humanas são baseadas 
em expressões. Seu corpo fala, seu 
semblante fala, sua voz fala. Todos 
falam por você, mas não há nada 
melhor do que estar ao lado de 
quem sorri. Sorria, você está sendo 
filmado, nada mais é que o poder 
da observação sobre si mesmo e 
como você está vivenciando uma 
situação.

Seu SORRISO reflete quem 
você é.
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SaÚde

prevenção ao 
câncer de pele

A Sociedade Brasileira de Der-
matologia (SBD) promoverá no sá-
bado, 24 de novembro, a 14ª edição 
da Campanha Nacional de Preven-
ção ao Câncer de Pele. Em Regis-
tro, o atendimento será realizado 
no Centro de Saúde do Centro, das 
9 às 15 horas. O médico derma-
tologista e coordenador da cam-
panha no Vale do Ribeira, Alceu 
Hideharu Tabuti, explica que além 
de receber informações e palestras 
orientativas, os participantes são 
examinados e, dependendo de cada 
caso, são encaminhados para os 
procedimentos necessários, como 
exames complementares, cirurgias, 
cauterizações, entre outros. Tam-
bém são distribuídos filtros solares 
e camisetas.

Em 2010, das 260 pessoas 
atendidas em Registro, quase 9% 
apresentaram a doença. O câncer 
de pele é o de maior incidência no 
Brasil. São 120 mil casos novos por 
ano, apresentando maior frequên-
cia do que o câncer de mama, prós-
tata e de pulmão. Além de trazer 

Campanha realizará 
exames gratuitos no 
dia 24 de novembro

inúmeros prejuízos à pele, a expo-
sição ao sol de forma inadequada é 
o principal responsável pelo câncer 
da pele. 

Preocupada com os números 
alarmantes da doença no país, a 
SBD criou, em 1999, o Programa 
Nacional de Controle do Câncer 
da Pele (PNCCP). Há 13 anos a 
Campanha Nacional de Prevenção 
ao Câncer da Pele leva aos brasi-
leiros informação, diagnóstico e 
tratamento de qualidade, tudo gra-
tuitamente. A Campanha de 2011 
contou com 170 postos de atendi-
mento espalhados por 24 estados 
de todas as regiões do país. Para 
receber a população, mais de 3 mil 
voluntários estiveram presentes. 

Em Registro, a campanha conta 
com a parceria da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde e apoio do Lions 
Clube e da Unimed Registro. 

Cuidados
A Sociedade Brasileira de Der-

matologia recomenda que todas as 
medidas de proteção sejam adota-
das na ocasião da exposição ao sol: 
uso de chapéus, camisetas e pro-
tetores solares. Também deve ser 
evitada a exposição entre 10 e 16h 
(horário de verão). É importante 
ressaltar que as barracas usadas 

na praia sejam feitas de algodão 
ou lona, que absorvem 50% da ra-
diação ultravioleta. As barracas de 
nylon formam uma barreira pouco 
confiável: 95% dos raios UV ultra-
passam o material. 

Para o uso de filtros solares, é 
sugerida a reaplicação a cada duas 
horas. O ideal é que o Fator de Pro-
teção Solar (FPS) seja de, no míni-
mo, 15.

Como identificar 
Além da proteção solar, é importante fazer uma avaliação 
clínica da pele para prevenir o desenvolvimento da 
doença. É preciso estar atento a alguns sinais: 
• Um crescimento na pele de aparência elevada e 

brilhante, translúcida, avermelhada, castanha, rósea ou 
multicolorida; 

• Uma pinta preta ou castanha que muda sua cor, 
textura, torna-se irregular nas bordas e cresce de 
tamanho; 

• Uma mancha ou ferida que não cicatriza, que continua 
a crescer apresentando coceira, crostas, erosões ou 
sangramento. 

Campanha de Prevenção
Sábado, 24 de novembro
Das 9 às 15h
No Centro de Saúde (UBS IV)
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a importância 
da informação

JURÍdiCO

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

Lidar com clientes nem sem-
pre é fácil ou aprazível. Algumas 
vezes diálogos não muito agra-
dáveis são travados com eles e, 
no final, o comerciante fica com 
aquela interrogação gigante, se 
perguntando se realmente não 
era possível ter evitado aquela si-
tuação.

O constrangimento nesse 
tipo de conversa vem normal-
mente pela falta de informação 
ou informação prestada de for-
ma errada. Alguns pontos bem 
esclarecidos e com embasamen-
to legal podem ajudar o comer-
ciante de forma assertiva e ob-
jetiva a desviar o foco do cliente 
para o outro ângulo de determi-
nadas situações.

O Código de Defesa do Con-
sumidor estabelece que: “Art. 6º 
São direitos básicos do consumi-
dor: ... II - a educação e divulgação 
sobre o consumo adequado dos 
produtos e serviços, asseguradas a 
liberdade de escolha e a igualda-
de nas contratações; III - a infor-
mação adequada e clara sobre os 
diferentes produtos e serviços, com 
especificação correta de quanti-
dade, características, composição, 
qualidade e preço, bem como sobre 
os riscos que apresentem”.

No texto do mês passado, a 
troca de produtos foi mais am-
plamente abordada e é uma das 
campeãs de discussões. A hora 
certa para a informação ser co-
locada para o cliente é no ato da 
aquisição, para que as políticas 
da empresa fiquem claras e não 
incidam em insatisfação do con-
sumidor e consequente perda de 
clientela.

Os restaurantes com frequência 
são obrigados a enfrentar situações 
referentes à troca de ingredientes 
de determinado prato, formas de 
pagamento ou excesso de consu-
mo de bebida alcoólica. É impor-
tante destacar que, de acordo com 
a legislação vigente, o proprietário 
de um restaurante, por exemplo, só 
é obrigado a ofertar aquilo que está 
contido no cardápio ou em anún-
cio. E, ainda assim, o bom senso 
deve imperar quando falamos de 
produtos sazonais e é informado 
ao cliente que não estão disponí-
veis em determinadas épocas.

O comerciante, no entanto, 
não pode diferenciar clientes e 
oferecer diferentes produtos ou 
formas de aquisição de acordo 
com quem entra em seu estabele-
cimento. Esse tipo de comporta-
mento é vedado e pode até mes-
mo ser elencado como crime.

Não é permitida também a 
diferente forma de prestação dos 
serviços pela mesma empresa de 
uma oferta de determinados pro-
dutos no sistema delivery, dife-
rentemente daqueles adquiridos 
diretamente no estabelecimento, 
muito menos o condicionamento 
da aquisição de um mediante a 
compra de outro.

O artigo 39 do Código do 

O comerciante 
precisa estar atento 
à legislação, informar 
adequadamente e 
estabelecer diálogos 
construtivos com 
sua clientela

Consumidor diz que: “é veda-
do ao fornecedor de produtos ou 
serviços, dentre outras práticas 
abusivas: I - condicionar o forne-
cimento de produto ou de serviço 
ao fornecimento de outro produto 
ou serviço, bem como, sem justa 
causa, a limites quantitativos; II - 
recusar atendimento às demandas 
dos consumidores, na exata medi-
da de suas disponibilidades de es-
toque, e, ainda, de conformidade 
com os usos e costumes; IX - recu-
sar a venda de bens ou a prestação 
de serviços, diretamente a quem se 
disponha a adquiri-los mediante 
pronto pagamento, ressalvados os 
casos de intermediação regulados 
em leis especiais”.

As formas de pagamento, 
uma vez oferecidas, também não 
podem ter limitações do tipo: 
Cartões de Débito apenas para 
compras acima de x reais e cré-
dito y. Uma vez oferecidas, elas 
devem ser seguidas. O próprio 
Código reza ainda: “Art. 31: A 
oferta e apresentação de produtos 
ou serviços devem assegurar infor-
mações corretas, claras, precisas, 
ostensivas e em língua portuguesa 
sobre suas características, quali-
dades, quantidade, composição, 
preço, garantia, prazos de valida-
de e origem, entre outros dados, 
bem como sobre os riscos que 
apresentam à saúde e segurança 
dos consumidores”.

Portanto, o comerciante pre-
cisa estar atento à legislação, in-
formar adequadamente e estabe-
lecer diálogos construtivos com 
sua clientela para entender suas 
necessidades e anseios, evitando 
as temerosas discussões desagra-
dáveis.
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RURal

Orgânicos e qualidade 
do leite em pauta

Pecuaristas e produtores de or-
gânicos participarão de eventos 
para discutir melhorias nos se-
tores. No dia 20 de novembro, o 
Sebrae-SP realizará o 1º Encon-
tro AgroSebrae de Produtores de 
Leite, na Casa da Agricultura de 
Eldorado. O objetivo do evento 
técnico é apresentar o programa 
AgroSebrae para sensibilizar os 
produtores rurais de leite e deri-
vados, abordando assuntos sobre 
a melhoria da qualidade do leite 
como oportunidade de negócio.

Na programação, haverá pales-
tras sobre os desafios para produ-
zir leite com qualidade e mercado 
do leite no Vale do Ribeira. O en-
contro é realizado pelo Sebrae-SP 
com apoio da IBS Agricultura e 
Qualidade, Coordenadoria de As-
sistência Técnica Integral (CATI) e 

Dois eventos 
realizados em 
novembro discutirão 
duas importantes 
cadeias produtivas 
da região

Leite Suisse.
Já no dia 21 de novembro, a 

Agência Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios (APTA) - Polo 
Regional - realizará o 4º Encontro 
de Produtores Orgânicos do Vale 
do Ribeira, a partir das 8h30. A 
abertura será feita pelo diretor da 
APTA, Luis Alberto Saes, e pelo 
presidente do Sindicato Rural, Je-
ferson Reginaldo Magário. Os te-
mas abordados serão importantes 
para a atualização dos produtores 
que trabalham no setor.

O pesquisador científico da 
APTA de São Roque, Sebastião 
Wilson Tivelli, falará sobre as nor-
mas para implantação de sistemas 
orgânicos. O professor da Univer-
sidade Federal do Paraná,  Átila 
Francisco Mógor, trará informa-
ções sobre a produção de hortali-
ças orgânicas no Paraná. 

À tarde, o pesquisador Sebas-
tião Tivelli apresentará os motivos 
para o preço alto dos produtos or-
gânicos. O engenheiro agrônomo 
Antonio Carlos da Silva Lins, da 
Microgeo, abordará o tema “adu-
bação biológica na produção orgâ-
nica de hortaliças”. Na sequência, 
serão apresentados os campos 

demonstrativos do programa de 
olericultura orgânica no Vale do 
Ribeira, pelo agrônomo Mario Te-
rashima, do Grupotec/Senar.  Bre-
no Tadeu Ros de Almeida falará 
sobre comercialização de produ-
tos orgânicos via associação. Fina-
lizando o encontro, haverá mesa 
redonda para discutir os proble-
mas com a produção de hortaliças 
em sistema orgânico, com a parti-
cipação do pesquisador científico 
da APTA-Vale do Ribeira, Erval 
Rafael Damatto Junior. 

agenda:
encontro agroSebrae de Produtores de leite
20 de novembro, a partir das 14h 
Local: Casa da Agricultura de Eldorado
Rua Major França, 21 - Centro - Eldorado - SP
Informações e inscrições: (13) 3821-7111

4º encontro de Produtores Orgânicos do Vale do Ribeira
21 de novembro, das 8h30 às 17h
Local: APTA - Polo Regional Vale do Ribeira
BR-116, Km 460 – Pariquera-Açu
Informações: (13) 3856-1656 – Ramal 202 
E-mail: iolanda@apta.sp.gov.br
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Transformar o comércio para 
receber o Natal é uma forma de 
acolher carinhosamente o olhar do 
cliente. Emocionar o consumidor 
através da vitrine pode ser uma ex-
celente oportunidade de conquistá-
lo. Em Registro, caprichar na deco-
ração natalina tem um incentivo a 
mais. Ao realizar o concurso “Natal 
Estrelado, Ano Novo Iluminado”, 
com premiação em dinheiro aos 
três primeiros colocados, a ACIAR 

quer motivar o comerciante a en-
trar no clima natalino, deixar as 
vitrines mais atrativas e contribuir 
com uma cidade mais bonita nesta 
época especial. 

A partir desta edição, o Con-
curso de Decoração Natalina será 
restrito à categoria comercial. 
Portanto, residências não serão 
mais avaliadas. “Nosso objetivo é 
incentivar as lojas a investirem na 
decoração. Poucas residências se 
inscrevem em bairros bastante di-
versos, por isso, após uma análise 
mais criteriosa, achamos por bem 
direcionar o concurso apenas para 
o comércio e também escolas e en-
tidades sociais”, explica o presiden-
te da ACIAR, Renato Zacarias dos 
Santos. “Como centro comercial 
da região, Registro precisa acolher 

bem seus visitantes. Uma decora-
ção criativa e bem feita não só atrai 
mais consumidores, como também 
valoriza quem vem de fora para 
comprar seus presentes aqui”, en-
fatiza ele. 

O Concurso de Decoração Na-
talina é direcionado para prédios e 
estabelecimentos comerciais, em-
presas e indústrias, condomínios 
residenciais e empresariais (gale-
rias, shoppings, entidades sociais 
e escolas) localizados na zona ur-
bana do município. As inscrições 
poderão ser feitas diretamente na 
ACIAR, com preenchimento da 
ficha de inscrição disponibilizada 
no site www.aciar.com.br, até o dia 
30 de novembro. A Associação Co-
mercial destaca que o responsável 
pela inscrição é também respon-

CaPa

Concurso de decoração 
natalina vai premiar comércio

ACIAR estimula 
lojistas a entrar no 
clima de Natal para 
deixar vitrines mais 
atrativas

12 novembro 2012 www.aciar.com.br
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Concurso de decoração 
natalina vai premiar comércio

Concurso Natal 
estrelado, ano 
Novo iluminado
Período de inscrição: 
1º a 30 de novembro

Regulamento e ficha de inscrição: 
www.aciar.com.br

Dúvidas: 
ligue para 3828-6800

Premiação
1º lugar: R$ 1.700,00
2º lugar: R$ 1.200,00
3º lugar: R$ 1.000,00

sável pelo projeto e pela segurança 
elétrica e estrutural dos ornamen-
tos.

O julgamento das decorações 
será realizado por um júri compos-
to por representantes da Diretoria 
da ACIAR, imprensa local e fotó-
grafos. A avaliação será feita com 
base nos critérios de criatividade, 
espírito natalino, beleza e ilumina-
ção, no período de 17 a 20 de de-
zembro, das 20h às 23h. 

O resultado será revelado no 
dia 26 de dezembro no site da 
ACIAR e por contato telefônico. A 
entrega da premiação será às 18h30 
do dia 28, na Praça dos Expedicio-
nários. Os três primeiros colocados 
receberão premiação em dinheiro, 
sendo que o vencedor levará R$ 
1.700,00.  

dicas
Lembre-se que a criatividade é um dos 

critérios para avaliação do concurso. Nem 
sempre é preciso gastar muito para fazer 
uma bela decoração natalina. Ornamentos 
antigos podem ganhar cara nova com 
uma boa reciclagem! Outra dica é escolher 
o tema e buscar ser objetivo. Misturar 
muitos elementos pode causar uma grande 
confusão e atrapalhar o entendimento dos 
produtos. 

Inovar na decoração natalina também 
pode trazer resultados positivos. Busque 
alternativas, arrisque novas combinações de 
cores, abuse das novidades oferecidas pelas 
produções artesanais ou desenvolva peças 

especiais para sua loja. Mas, lembre-se de 
não perder o elo com o Natal. 

Só procure ser coerente: a decoração 
escolhida deve refletir a imagem e o 
espírito da loja. Assim, se é uma loja com 
espírito divertido, opte por uma decoração 
inusitada. Mas, se o clima é mais sóbrio, 
a escolha deve ser por elementos mais 
discretos. 

O tamanho da decoração também está 
relacionado ao tamanho do produto e ao 
espaço da vitrine. A decoração não está 
à venda. Embora possa ser grande, ela 
não pode parecer mais importante que os 
produtos comercializados. 

www.aciar.com.br 13novembro 2012
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Marcado pelo ambiente des-
contraído, o jantar de premiação 
à vencedora do Prêmio ACIAR de 
Fotografia foi realizado no Restau-
rante Buenos Aires na noite de sex-
ta-feira, 26 de outubro. Além dos 
fotógrafos participantes do concur-
so e do presidente da ACIAR, Re-
nato Zacarias dos Santos, o evento 
contou com a presença de diretores 
da Associação, jurados e familiares. 

Vencedora do concurso, Giu-
liana da Veiga Leite teve duas fotos 
escolhidas para o calendário. A ima-
gem intitulada “A dedicação é a his-
tória de um povo” foi eleita a melhor 

fotografia, garantindo à Giuliana o 
notebook oferecido pela ACIAR. Os 
demais fotógrafos receberam suas 
fotos emolduradas em quadros. A 
entrega foi realizada pelo presidente 
da ACIAR e pelos diretores Marce-
lo Rodrigues (primeiro tesoureiro), 
Sueli Tiiomi (segunda secretária), 
João Del Bianco Neto (segundo vi-
ce-presidente) e Carlos Hashiguchi 
(primeiro secretário). 

Na oportunidade, a Associação 
Comercial também realizou o lan-
çamento do calendário 2013 da en-
tidade, confeccionado com as fotos 
escolhidas no concurso. “O Prêmio 
ACIAR de Fotografia é uma grande 
oportunidade de valorizar a nossa 
região. Temos um acervo imensu-
rável de imagens e todos os anos, 
com ajuda dos jurados, escolhemos 
as 12 melhores para compor um 
presente original para os clientes 
do comércio”, enfatizou Renato Za-
carias, parabenizando a equipe da 
ACIAR pelos resultados alcança-

Durante o 
evento também 
foi realizado o 
lançamento do 
calendário 2013 da 
Associação 

Jantar reúne 
participantes do prêmio 
aCiar de Fotografia

PRemiaçãO

dos nesta edição. 
O presidente da ACIAR tam-

bém anunciou o tema para a edi-
ção do próximo ano do concurso: 
“Festividades da nossa Região”. “A 
partir de janeiro, devemos abrir as 
inscrições para que o calendário 
possa ser oferecido mais cedo aos 
lojistas”, explicou. 

As 12 imagens selecionadas 
para compor o calendário 2013 
foram escolhidas por um júri pro-
fissional formado pelos fotógrafos 
Wagner Assanuma, Edson Tomé 
Priante e Liana Tami Yamakawa e 
pela jornalista Mônica Bockor. Eles 
julgaram as fotos levando em con-
sideração os critérios de técnica, 
criatividade e qualidade artística.

Até o ano passado, as fotos 
eram escolhidas por meio de vo-
tação popular, durante exposição 
das imagens no Shopping Plaza. O 
regulamento sofreu alterações para 
trazer maior profissionalismo ao 
concurso. 
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Jônatas de Pontes Cunha teve três fotos selecionadas: “ecoturismo”, “trabalhadores 
da Vida” e “Olhar pro Futuro”, na foto com os diretores marcelo, Sr. bianco e tiiomi

autora da foto vencedora, Giuliana 
da Veiga leite recebeu o notebook 
do presidente Renato Zacarias e do 
segundo vice-presidente, João del 
bianco Neto. ela foi autora das ima-
gens intituladas “Nossa Feira, Nossa 
Gente” e “a dedicação é a história 
de um povo”

elvis alves macedo, autor da foto “a 
Simplicidade de ser”, com o diretor 
marcelo Rodrigues

“Vamos Cozinhar? antes troquem os 
calçados” foi a imagem escolhida de 
dona terui tsunoda Yagiu, na foto 
recebe a homenagem do vice-presi-
dente Sr. bianco

Carlos José alves morais teve a foto 
“Caiçara” escolhida para compor o 
calendário. Na foto, ele recebe home-
nagem de Sueli tiiomi

Roberto manoel de Oliveira, ven-
cedor do concurso no ano passado, 
teve duas imagens escolhidas: “O 
agricultor” e “tribo de eldorado”. 
Na foto, ele recebe os quadros dos 
diretores Carlos hashiguchi e Sueli 
tiiomi

Sérgio martins Cubas, autor de duas imagens escolhidas: “Nosso Povo, Nossa 
Cultura” e “Simplicidade pela Janela”, na foto com os diretores tiiomi e Carlos
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CObRaNça PaSSiVa

sCC facilita negociação de dívidas 
entre consumidores e associados 

VOCÊ SABIA qUE 51,3% DOS DEVEDORES INCLUíDOS NO SCPC 
PAGAM NOS PRIMEIROS 30 DIAS DE ATRASO? E qUE 25,6% DELES 
qUITAM A DúVIDA NOS PRIMEIROS 10 DIAS DE ATRASO? POR ISSO, 
qUANTO ANTES FOR REALIzADA A INCLUSÃO DO INADIMPLENTE NO 
SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SCPC), MAIS FÁCIL 
SERÁ A RECUPERAÇÃO PARA O LOJISTA. NA ACIAR, A INCLUSÃO 
PODE SER FEITA NO PRÓPRIO SITE (WWW.ACIAR.COM.BR).

O comerciante não 
precisa pagar mais 
taxas de protestos 
para inclusão. Segundo 
estatísticas do SCPC, 
73% dos clientes 
inadimplentes não 
pagam seus protestos 
por causa dos custos 
burocráticos. além do 
SCPC, o comerciante 
associado da aCiaR pode 
cobrar seus clientes 
sem pagar nada por 
meio do Serviço Central 
de Cobrança (SCC).
desde junho de 2010, a 
aCiaR disponibiliza aos 
associados o SCC para 
facilitar a negociação 
entre lojistas e seus 
inadimplentes 
inscritos no SCPC.

Em 30 dias, o cliente recupera 51,3% da carteira 
enviada para registro, sendo que 25,6% dos 
devedores pagam nos primeiros 10 dias, 
antes da efetivação do registro

A taxa de recuperação é mais alta nos atrasos 
mais recentes. Quanto antes for realizada a 
inclusão, melhor a recuperação

eficiência da carta antes da exposição ao mercado

Não 
pagamento 
da dívida

envio do 
débito ao 
SCPC

Carta de 
aviso; prazo 
de 10 dias p/ 
pagto.

quitação
da dívida

Não exposição 
do débito ao 
mercado

25,6%



www.aciar.com.br 17novembro 2012

sCC facilita negociação de dívidas 
entre consumidores e associados 

Nova consulta: 
SCPC Recuperação

O SCPC Recuperação é uma consulta 
criada especialmente para ações de 

cobrança, que unifica informações de 
identificação e localização, qualificação e 

segmentação de devedores. Seus recursos 
permitem à empresa não só localizar os 

devedores, mas também priorizá-los nas 
listas de cobrança através da probabilidade 

de recuperação e da identificação dos 
débitos ativos em outros credores.

Conteúdo do relatório:
• Nome completo 
• Data de nascimento 
• Nome da mãe 
• Título do eleitor 
• Até três telefones e endereços vinculados 

ao CPF consultado 
• Confirmação do telefone informado com 

endereço de instalação 
• Até os 20 últimos telefones informados 

pelo portador do CPF no mercado 
• Resumo de débitos do CPF no mercado e 

no próprio cliente* 
• Classificação da probabilidade de 

recuperação em baixa, média e alta 

* O resumo de débitos é exibido apenas 
quando existe débito ativo registrado pelo 
cliente para o CPF consultado.

Como funciona o SCC?
Ao se dirigir ao balcão da ACIAR e fazer uma consulta, o cliente 

inadimplente poderá negociar a sua dívida no ato e receber um boleto 
para efetuar o pagamento no banco ou diretamente na ACIAR. A empresa 
que aderir ao novo serviço indicará os parâmetros de cobrança das dívidas 
como taxa de juros, multa, número de parcelas, além de um número de 
uma conta onde serão depositados os pagamentos.Os repasses dos paga-
mentos aos associados serão lançados no quinto dia útil de cada mês, após 
efetuados os pagamentos pelo inadimplente.

O associado pagará a mais por isso?
Não. Os associados não terão custo algum com o serviço. A única taxa 

de 10% será cobrada do devedor.

Como aderir ao SCC?
A adesão será feita com a assinatura de um termo onde estarão as res-

ponsabilidades das partes, bem como os parâmetros de cobrança a serem 
aplicados nas negociações.

Como o associado poderá acompanhar os resultados do SCC?
Sempre que quiser, pelo site da ACIAR, utilizando seu código e senha 

de serviço.

Empresas não associadas poderão aderir ao SCC?
Não. Trata-se de um serviço exclusivo aos associados da ACIAR.

Clientes que devem e não tiveram seus nomes registrados 
no SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito)poderão ser 
cobrados?

Não. Somente nomes inscritos no SCPC poderão negociar através des-
se sistema

O que ocorre se o cliente não honrar a negociação e deixar de 
pagar as parcelas?

Nesse caso, passados 30 dias da data de vencimento da negociação, o 
nome do cliente volta ao SCPC pelo saldo devedor com os dados da nova 
dívida contratada, inclusive com a data da negociação.

Para aderir ao SCC ligue (13) 3828-6805 ou mande um e-mail para 
scc@aciar.com.br

Serviço facilita a cobrança para o 
lojista e evita constrangimentos 
para o inadimplente
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Foram meses de negociação, 
cálculos e estudos para que os be-
neficiários que realizaram contrato 
da Unimed por meio da ACIAR 
antes da Lei 9.656/1998 pudes-
sem adaptar seus planos de saúde 
com o menor reajuste possível. Em 
reunião realizada na ACIAR no fi-
nal de setembro, foi apresentada a 

proposta para cerca de 30 dos 239 
beneficiários que precisam fazer 
a adaptação do plano de saúde. 
“Queremos que os senhores saiam 
daqui entendendo que a ACIAR 
quer o melhor atendimento para 
todos”, destacou o presidente da 
Associação Comercial, Renato Za-
carias dos Santos.

A assessora jurídica da ACIAR, 
Dra. Michele Ramponi, explicou 
que o contrato entre a Associação 
e a Unimed para planos empresa-
riais foi firmado em 1992. Com as 
mudanças na legislação implanta-
das a partir da Lei, os planos regu-
lamentados passaram a ter novos 
exames e procedimentos que os 
contratos realizados anteriormente 
não atendem. “Infelizmente, os be-
neficiários têm muitas restrições. 
Antes da Lei 9.656, cada plano co-
bria os procedimentos de acordo 
com o módulo contratado. A par-
tir da nova lei, os planos de saúde 
precisam atender o rol de procedi-
mentos estabelecidos pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS)”, explicou a Dra. Michele.

“A negociação com a Unimed 
foi necessária para encontrarmos a 
melhor forma de adaptar todos os 
contratos. A adesão dos usuários 
será necessária, caso contrário, te-

ACIAR negociou 
com a Unimed para 
que os beneficiários 
pudessem fazer 
adaptação dos planos 
não regulamentados

Beneficiários regularizam planos 
de saúde feitos antes de 1998

adaPtaçãO

rão seus planos cancelados”, obser-
vou a advogada, destacando que 
o reajuste para adaptação será de 
acordo com cada contrato. “Cada 
contrato é diferente e será analisa-
do à parte, por isso o percentual 
de reajuste varia muito de um caso 
para outro”. 

A advogada da Unimed, Dra. 
Renata Guatura Barbosa Koyama, 
explicou que a empresa atualizou 
o sistema de informática e, a par-
tir de então, passou a autorizar 
somente os procedimentos que fo-
ram contratados. Por este motivo 
os beneficiários com planos ante-
riores à Lei 9.656 não têm acesso a 
uma série de exames e tratamentos 
que foram estabelecimentos pela 
ANS. “Com a adaptação do plano, 
os beneficiários terão acesso a todo 
o rol de procedimentos da ANS, 
que é atualizado a cada dois anos, 
de acordo com os avanços da me-
dicina”.

Os 239 usuários com planos an-
teriores a referida lei de 98 tinham 
prazo até 11 de outubro para regu-
lamentar os contratos, caso contrá-
rio, teriam os planos cancelados. 
Mas como a proposta apresentou 
vantagens, 99,16% dos benefici-
ários preferiu adaptar o contrato 
com a Unimed feito pela ACIAR.

beneficiários 
participaram de 
reunião sobre a 
adaptação dos 
planos

advogada da aCiaR, 
dra. michele explica 
procedimentos a 
beneficiários do 
plano
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CamPaNha

show de prêmios de natal  
sorteará um Fiat Uno Vivace

Que tal comprar presentes para 
toda a família e concorrer ao sor-
teio de um carro zero quilômetro? 
Quanto mais cupons o consumi-
dor adquirir nas lojas participantes 
da Campanha Show de Prêmios de 
Natal, mais chances terá de ganhar 
o Fiat Uno Vivace que será sorteado 
pela ACIAR no dia 28 de dezem-
bro. Além do veículo, a campanha 
também sorteará um forno micro-
ondas, refrigerador, televisão LCD 
de 32 polegadas, notebook, 10 vales-
compras de R$ 300,00 e outros 5 va-

Sorteio será 
realizado no dia 
28 de dezembro, 
na Praça dos 
Expedicionários

les-compras no valor de R$ 200,00. 
O sucesso da campanha pro-

movida pela ACIAR é tão grande 
que os próprios clientes já estão 
exigindo os cupons nas lojas. Este 
ano, o Show de Prêmios de Natal 
conta com a participação de 110 
empresas. O presidente da ACIAR, 
Renato Zacarias dos Santos, ressal-
ta que as lojas devem explorar mais 
o marketing da campanha. “Os co-
merciantes precisam se conscienti-
zar de que estão oferecendo a seus 
clientes a oportunidade de ganhar 
ótimos prêmios ao comprarem nas 
lojas participantes da promoção. É 
preciso divulgar mais no próprio 
comércio o sorteio do carro zero 
quilômetro”, orienta Renato. Ele 
destaca ainda que a participação 
dos comerciantes é que determina 
o sucesso da campanha.

O sorteio dos prêmios será re-

além do Fiat Uno Vivace 0Km, 
também serão sorteados um forno 

micro-ondas, refrigerador, televisão, 
notebook e vales-compras 

alizado no dia 28 de dezembro, às 
18h30, na Praça dos Expedicioná-
rios. As urnas com os cupons de-
vem ser entregues na ACIAR até 
26 de dezembro. Lembrando que o 
lojista e o vendedor apontados no 
cupom sorteado para o carro tam-
bém receberão vales-compras. Por 
isso é fundamental que os cupons 
tenham o carimbo da loja e o nome 
do vendedor. 

Os comerciantes devem estar 
atentos à distribuição dos cupons 
aos clientes e orientar para que o 
preenchimento seja feito de for-
ma correta, legível e com os da-
dos completos. Se houver erros, o 
cupom é desclassificado. “Ter um 
cupom sorteado é tão bom para o 
lojista, quanto para o cliente. Tra-
ta-se de uma ótima oportunidade 
para fazer publicidade do comér-
cio”, ressalta Renato Zacarias. 

www.aciar.com.br 19novembro 2012

FO
TO

  M
ER

AM
EN

TE
  I

LU
ST

RA
TI

VA



20 novembro 2012 www.aciar.com.br

franquias na África e nos Estados 
Unidos. “Nunca quis que minha 
empresa fosse a melhor ou a maior. 
Queria ter uma empresa que fosse 
admirada, onde os funcionários se 
sentissem felizes”, revelou Renato, 
ressaltando a importância da va-
lorização dos colaboradores para o 
sucesso dos negócios. “Quem tra-
balha feliz tem maior criatividade e 
disposição. Consequentente, trará 
melhores resultados para a equipe 
e para a empresa”.

O presidente da Federal Invest 
também destacou que os encontros 
promovidos pela ACIAR são óti-
mas oportunidades para a troca de 
experiências entre os comerciantes. 
“Eventos como este devem ser re-
alizados sempre. A ACIAR está de 
parabéns pela iniciativa”, reforçou. 
O administrador da Unidade da 
Federal Invest de Registro, Paulo 
Cézar Simões de Oliveira, apresen-
tou os produtos e serviços ofereci-
dos pela empresa.

A emoção do encontro ficou 
por conta de dona Kaio Osawa, 
professora aposentada e proprietá-

Cerca de 40 comerciantes par-
ticiparam do encontro do projeto 
“Novos Rumos – Bom dia, Comer-
ciante” realizado em outubro, na 
última quarta-feira do mês. Nes-
ta edição, os associados tiveram 
a oportunidade de conhecer um 
pouco da história do empresário 
Renato Junqueira, presidente da 
Federal Invest Factoring Franquias, 
empresa que também patrocinou o 
café da manhã.

Renato resumiu sua trajetória 
de sucesso com a Federal Invest, 
empresa que nasceu em Registro, se 
expandiu para o ramo de franquias 
e hoje possui quase 90 empresas es-
palhadas pelo Brasil e pelo mundo 
– recentemente foram inauguradas 

Associados 
conheceram a 
história de Renato 
Junqueira e as 
vantagens da 
Certificação Digital

Bom dia, Comerciante 
iNteGRaçãO

ria da Tame Variedades, ao lembrar 
de seus ex-alunos. “Fico feliz ao 
ver esses empresários de sucesso, 
como o Renato Junqueira, Hélio 
Borges (Rima), a Dayse (Farmava-
le), o Giba (Toyo Joia) e o Cláudio 
Takaki (Quadromídia), além da 
Eliane (ACIAR), porque tenho a 
certeza que meu trabalho como 
educadora valeu a pena”, disse ela. 
Bastante emocionada, dona Kaio 
também ressaltou a importância de 
encontros que promovem a inte-
gração entre os empresários. “Que 
momentos assim não se percam”, 
afirmou. 

Ainda no evento, os associados 
receberam informações sobre mais 
um serviço oferecido pela ACIAR. 
Nélio e Noeli apresentaram os pro-
cedimentos e vantagens da Cer-
tificação Digital. O presidente da 
Associação, Renato Zacarias dos 
Santos, anunciou os eventos pro-
gramados, entre eles, o concurso 
de decoração natalina. 

O próximo encontro do Bom 
Dia, Comerciante será realizado no 
dia 28 de novembro.

Renato 
Junqueira 
participou do 
quadro “Conte 
sua história”
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Diretor geral do Instituto Fede-
ral de Registro, Antônio dos Santos 
revela que a procura pelo curso de 
Logística surpreendeu. “Tivemos 
1.400 inscritos para 80 vagas. Por 
isso resolvemos abrir uma terceira 
turma para atender 135 alunos”, ex-
plica. A expectativa é que os novos 
cursos de Edificações e Mecatrô-
nica também atraiam estudantes 
de toda a região. Eles são voltados 
para alunos que estejam cursando 
a 2ª série ou já tenham concluído 
o Ensino Médio e têm duração de 
2 anos. 

Localizado no Bairro Agrochá, 
o Instituto Federal possui 14 mil 
metros quadrados de área constru-
ída, numa estrutura dividida em 
blocos com administração, salas 
de aula, laboratórios, biblioteca, 
anfiteatro e centro de convivência. 
O diretor geral diz que o desafio 
ainda é adequar as condições de 
acesso e transporte aos alunos, já 
que boa parte deles vem de outros 
municípios da região e dependem 
de ônibus. 

alunos do curso de logística: aulas são ministradas à tarde e à noite equipamentos para o curso de mecatrônica

Funcionando em Registro desde 
agosto com o curso de Logística, 
o Instituto Federal de São Paulo 
(IFSP) conta com 135 alunos em 
três turmas e se prepara para re-
ceber novos estudantes nos cur-
sos de Técnico em Edificações e 
Mecatrônica. As inscrições para o 
vestibular dos três cursos podem 
ser feitas no período de 12 a 28 de 
novembro, pelo site www.ifsp.edu.
br/vestibular. A taxa é de R$ 20,00, 
mas alunos com renda família de 
até um salário mínimo por pessoa 
e que concluíram o Ensino Funda-
mental em escola pública têm di-
reito à isenção da taxa. Neste caso, 
a inscrição deve ser realizada até 14 
de novembro. 

Além de Logística, 
escola técnica 
terá vestibular 
para Edificações e 
Mecatrônica

Instituto Federal 
amplia oportunidades

qUaliFiCaçãO 

Além dos cursos regulares, o 
Instituto Federal oferece formação 
iniciada e continuada para a comu-
nidade em geral. São cursos com 30 
ou 40 horas de duração que não ne-
cessitam de vestibular. Atualmente, 
são ministrados os cursos de Ma-
temática Básica, Matemática para 
Ensino Médio, Informática Básica 
para a melhor idade, Técnicas Bá-
sicas de Redação e Transtornos do 
déficit de atenção e hiperatividade 
– este voltado para professores. Os 
cursos são totalmente gratuitos. 

“Temos uma grande estrutura 
com capacidade para atender pelo 
menos 1.200 alunos. A tendência 
é ampliar os cursos regulares e 
também os cursos voltados para 
a comunidade”, destaca Antônio 
dos Santos. O Instituto Federal 
irá realizar ainda concurso para 
professores. Outros 10 devem ser 
contratados para os novos cur-
sos de Edificações e Mecatrônica. 
Com mais professores, novos cur-
sos para a comunidade também 
são abertos. 
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ExCLUSõES  |  Aumento de 18,41% em relação setembro  |  R$ 217.767,64

INCLUSõES  |  Aumento de 8,45% em relação a setembro  |  R$ 293.072,75
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Eventos e horários
NOVembRO
dia 01 e 02 (quinta e Sexta-feira): 58º Tooro Nagashi – Praça Beira Rio
de 01 a 30: Inscrições para o Concurso de Decoração Natalina 2012 – Categoria Comercial.
dia 02 (Sexta-feira): Finados (FECHADO)
de 05 a 07: Inscrições para o “Conte sua História”
dias 07, 08 e 09: Curso Prático de Tributação, das 8h30 às 17h30 na ACIAR.
dia 08 (quinta-feira): Sorteio da empresa para o “Conte sua História” na ACIAR às 15h.
dia 15 (quinta-feira): Proclamação da República – Feriado Nacional (FECHADO)
dia 19 (Sábado): Dia da Bandeira – EXPEDIENTE NORMAL
dia 24 (Sábado): Baile da Cidade – RBBC
dia 28 (quarta-feira): Café Bom dia, Comerciante!Às 8h na ACIAR. (último encontro do ano)
dia 30 (Sexta-feira): Aniversário da Cidade de Registro. Acordo Sincomerciários X ACIAR (troca pela 2ª feira de Carnaval) 
EXPEDIENTE NORMAL
dia 30 (Sexta-feira):Acendimento das luzes de Natal.
de 29 a 30: Inicio da 24ª Expovale.

deZembRO
de 01 a 02: 24ª Expovale.
dia 01 (Sábado): Comércio aberto até às 18h
dia 03 (Segunda-feira): Padroeiro da cidade – São Francisco Xavier –Feriado Municipal (FECHADO)
de 04 à 12: Comércio aberto até às 20h
dia 09 (domingo): Comércio aberto até às 16h
dia 10 (Segunda-feira): Papai Noel
  16h30 - Desfile pelas Ruas;
  17h30 – Chegada na Praça dos Expedicionários –até as 20h
de 11 a 24: Papai Noel na Praça dos Expedicionários das 16h às 22h.
dia 13 à 22: Comércio aberto até às 22h
dia 16 (domingo): Comércio aberto até às 16h
dia 23 (domingo): Comércio aberto até às 17h
dia 24 (Segunda-feira): Comércio aberto até às 16h
dia 25 (terça-feira): Natal (FECHADO)
dia 26 (quarta-feira): Entrega das urnas do Show de Prêmios Natal até às 18h, na ACIAR.
dia 28 (Sexta-feira): Entrega da Premiação do Concurso de Decoração Natalina, às 18h30, na Praça dos Expedicionários.
dia 28 (Sexta-feira): Sorteio Show de Prêmios Natal, às 18h30, na Praça dos Expedicionários.
dia 31 (Segunda-feira): Comércio aberto até às 16h.
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COLOqUE A SUA 
MARCA EM EVIDêNCIA. 

aNUNCie!
3828.6800 A revista do comerciante.

IMPRESSOS EM OFF-SET
“Boa Impressão e 

parceria com o Vale”

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

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

Formulários Planos e Contínuos




