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a ACIAR
Uma homenagem d

PALAVRAS DO PRESIDENTE

Bom dia, comércio
Tomo a liberdade de iniciar este
editorial com a frase que tem
sido foco deste mês na ACIAR.
Pois estamos desenvolvendo o
projeto “ NOVOS RUMOS” e o café
da manhã com os associados. Faz
parte deste projeto visando uma
maior interação e proximidade
entre associação e associados.
O fruto desta interação só
poderá ser positivo para ambos,
executando assim o objetivo de
existir da ACIAR, pois entendemos
que a ACIAR deve ser um braço
de apoio ao comércio. Por isso
não deve haver distância entre
o comerciante e associação
comercial. Não há como a ACIAR
interagir se não conhecer de perto
as necessidades do comércio e
isto só poderá acontecer com o
diálogo aberto e fraterno entre
as partes. Essa foi a motivação
principal do nascer desse
projeto. Aproveito desta edição
para agradecer aos associados
que aceitaram o convite e
participaram dos cinco cafés da
manhã oferecidos pela ACIAR,
onde além do contato fraterno
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Henrique Rodrigues Wolf
PRESIDENTE DA ACIAR

também conheceram melhor a
ACIAR e tomaram conhecimento
do que a ACIAR tem a lhes
oferecer, reforçando assim o laço
comercial que nos une.
Abrilhantando ainda mais o mês
de agosto, tivemos nesse mês a
assinatura do convênio entre a
Prefeitura e o SENAC. Convênio
esse que resultou na cessão de
um terreno para a construção de
um polo de formação para a nossa
cidade e região. Este convênio é
uma vitória aguardada há onze
anos pela ACIAR.
Por esse motivo deixo aqui um
profundo abraço a todos que
favoreceram esses dois momentos
de grande satisfação e alegria

Cordialmente,
Henrique Wolf
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BEM VINDOS

Novos associados
RESTAURANTE
KEI-TYAN

DRA. CARLA
CAMPANATI

O Restaurante Japonês
Kei-Tyan oferece à cidade de
Registro a cozinha clássica
japonesa, servida à la carte,
com sua coleção de comidas
e bebidas típicas e com um
atendimento diferenciado.
A cozinha clássica japonesa
é mantida rigorosamente no
cardápio, conforme a milenar
tradição gastronômica. Av.
Castelo Branco 950 - Vila
Tupi. Fone: 3822-3248

Advogada conceituada
associou-se para usar
os serviços e convênios
oferecidos pela
ACIAR. Com escritório
localizado na Rua
Dr. Waldemar Lopes
Ferraz, 37. Vila Fátima.
Tel: 3821-4199.

REGIS BYTE
Comércio especializado em equipamentos e suprimentos
de informática. Oferece um serviço de confiança e respeito
aos seus clientes. Localizada na Av. Clara Gianotti de
Souza, 1.086. Vila Fátima – Registro. Tel: 3821-5215.

MAFER
Situada na Av.
Haguemu Matsuzawa,
405. Vila Ribeiropolis
– Registro. Tel:
3821-2393. A Mafer
é uma empresa que
desenvolve como
atividade o comércio
de máquinas,
ferramentas,
ferragens. Oferece
ainda o serviço de
locação de andaimes
para residências e
galpões.

L. BELON
VIDROSISTEMAS
Com a globalização e a
expansão do mercado vidreiro,
a Vidrosistemas observou
que os clientes estão mais
exigentes. E é por isso que
a empresa se preocupa em
prestar um trabalho sério
e profissional. Oferecendo
um ótimo atendimento,
pontualidade e sempre o
menor preço do mercado.
Instalada na RUA ALCIDES
PASSOS CARNEIRO, 95. JD
PAULISTA- Registro . Tel:
91194202. Na foto os sócios
Luis Augusto e Angelo
Mazza.
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Representante da PURIFIC, comercializa purificadores de água
de alta qualidade. É o melhor da água sem um pingo de dúvida.
Localizada na Rua José Antonio de Campos, 455. Shopping Plaza.
Tel: 3822-4566.
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PERFIL

Do acaso ao sucesso
Casal administra
comercial de
ferros há 24 anos
Rogério e Silvana Amorim
eram casados havia apenas um ano
quando foram convidados pelo
amigo – e padrinho de casamento – para investir em um negócio
próprio. Rogério trabalhava com o
pai no comércio de ferros e Silvana
estava no ramo de confecções em
São Paulo. Como a concorrência
era grande na capital paulista, decidiram tentar a sorte em Curitiba,
no Paraná. Mas o destino reservou

outro lugar para o casal construir
a felicidade.
Na viagem para Curitiba, pararam em Registro para tomar café da
manhã. Rogério Fernandes Ferreira – o padrinho incentivador – já
conhecia a cidade e convenceu o
futuro sócio a sondar o mercado.
“Nunca tinha nem sequer ouvido falar de uma cidade chamada
Registro. Resolvemos fazer uma
rápida pesquisa de mercado e descobrimos que o pessoal daqui ia
para São Paulo comprar ferro para
construção. Nem seguimos viagem
até Curitiba”, revela Rogério Amorim, proprietário da Comercial de
Ferro RS junto com a esposa Silva-

Silvana e Rogério na Comercial de Ferros RS: 24 anos de atuação em Registro
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na e os sócios Rogério Fernandes e
a esposa Susi. O nome da empresa
surgiu justamente das iniciais dos
dois casais de amigos.
Uma semana depois, Rogério e
Silvana retornaram a Registro para
encontrar um local para implantar
a empresa. Depois de três dias de
procura, alugaram um pequeno
terreno na Avenida Wild José de
Souza, onde iniciaram o comércio
de ferro. “Vendi um Fusca e começamos com um caminhão velho. Eu
ia três vezes por semana comprar
material em São Paulo e a Silvana
ficava aqui cuidando das vendas.
Ela me ajudava até a descarregar o
caminhão”, conta Rogério. Silvana,
que pensava ajudar o marido somente até os negócios se estabelecerem, cuida até hoje de toda administração da empresa.
E assim, lá se vão 24 anos de sucesso nos negócios e no casamento.
Silvana e Rogério confessam que
enfrentaram algumas discussões
até cada um firmar seu território
dentro da empresa. Com as tarefas
bem definidas – ela na administração e ele nas compras, vendas
e entregas -, o casal encontrou a
harmonia perfeita para conciliar
trabalho e casamento. “Do portão
da empresa para fora, esquecemos
os assuntos e problemas de serviço”,
diz Rogério.
Em Registro, a família também
cresceu. As filhas Raquel e Ana
Carolina fazem faculdade de Engenharia e Arquitetura em São Paulo. “Me considero mais registrense
que paulistano”, ressalta Rogério,
confidenciando que não pretende
voltar para a capital. Há 18 anos
em prédio próprio na Rua Antonio
Policarpo de Souza (de frente para
a SP-139), a Comercial de Ferros
RS conta hoje com 22 funcionários
e fornece ferro para construção,
serralherias e indústrias em todo o
Vale do Ribeira e também para outras regiões.
www.aciar.com.br

NOSSA HISTÓRIA, NOSSA GENTE

Matsu Sakuragui
Dedicado
agricultor, hoje dá
nome à avenida no
Jardim Esperança
Um homem dedicado ao trabalho e à família. Assim pode ser
definido o agricultor Matsu Sakuragui, filho de imigrantes japoneses nascido no Bairro Raposa, em
Registro. Seus pais, Hideioshi e
Toshi Sakuragui, vieram do Japão
e aqui formaram família – tiveram
9 filhos – e se dedicaram à plantação de chá. Matsu nasceu em 17

O agricultor em foto mais
recente, tirada poucos anos
antes de seu falecimento
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de outubro de 1931. Aos 17 anos,
mudou-se para o Bairro Campo
da Experiência, onde hoje fica o
Nosso Teto, e lá plantou e fabricou
chá preto. O chá era produzido
na sua fazenda e então comercializado pela Cooperativa de Cotia,
considerada uma grande potência
na época ao reunir produtores e
agregar valor aos produtos da região.
Além do chá, o agricultor
também cultivou banana e arroz
e criou gado. Na Associação dos
Moços Japoneses, conheceu aquela que seria sua companheira para
toda a vida. Com Tiyoko, de família registrense, ele namorou cerca
de dois anos antes de casar e com
ela teve quatro filhos. O mais velho, Diogo, ainda mora em Registro. As filhas acabaram seguindo
outros rumos. Marina Sakuragui Ritter e a mais nova Irene S.
Krhueger moram em Santa Cruz
do Sul (RS). Anita S. Rochel está
em São José dos Campos (SP).
Dona Tiyoko lembra que o
marido era muito comunicativo.
Tinha inúmeros amigos e era envolvido nos eventos da colônia japonesa. Apesar de nunca ter concorrido a cargo eletivo, gostava de
ajudar o amigo Hiroshi Sumida (in
memorian) nas reivindicações regionais. “Até hoje, encontro muita
gente que conheceu o Matsu e se
recorda dele”, conta a viúva. Ela

Com a esposa Tiyoko no casamento de uma das filhas

revela que Matsu era um marido
muito dedicado, que nunca levava
problemas do trabalho para casa –
“qualidade rara de encontrar nas
pessoas hoje em dia”. Dona Tiyoko
viveu 38 anos de um casamento
muito feliz.
Matsu Sakuragui faleceu aos
60 anos, no dia 4 de abril de 1992,
após sofrer um infarto fulminante.
Alguns anos mais tarde, por indicação do então vereador Tumelet
Fukamati, o município prestou
homenagem ao agricultor. No Jardim Esperança, a avenida principal chama-se Matsu Sakuragui.
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SUA EMPRESA

Dignidade
acima de tudo
Atitudes refletem
a essência de
cada um de nós
também onde
trabalhamos
Transpor a rotina de trabalhar, ir
para casa, dormir, acordar, trabalhar, ir para casa, dormir, acordar.
Transpor o efeito de dever cumprido mediante uma vida não é nada
fácil, pois antes de tudo, precisamos perceber o que nos envolve e
não apenas fazer, fazer e fazer.
Olhar em volta, se envolver, atuar, pensar, sentir, compartilhar, posicionar-se diante de nossas ações
com seriedade, moral, honestidade
e respeito ou ser indigno e desleal,
com atitudes falsas, erradas, hipócritas, fingindo viver. Decisão individual e intransferível.

Debora Amaral,
Consultora em
Recursos Humanos

dmoreiraamaral@uol.com.br
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Estamos ou não tratando a
vida com dignidade?
Encontramos sim em nosso cotidiano, nas empresas e na vida pessoal, pessoas desleais. Estão sempre
prontas a trair, a serem desonestas,
onde a frase (sempre mal interpretada) de Maquiavel se emprega: Os
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fins justificam os meios. Justificam
mesmo? Facilmente lembramo-nos
de alguém que passou à frente na
fila do Banco, que disse ter se atrasado ao trabalho devido ao trânsito ou ainda que permaneça calada
diante de um resultado não favorável à equipe ou à empresa, como
forma de se esquivar de qualquer
responsabilidade. Pequenas atitudes que revelam muito.
É preciso observar, estar atento
a crescimento por caminhos tortuosos, crescimento sem méritos, intrigas. Observar que empresas são
formadas por pessoas e que pessoas com dignidade (no contexto
exposto) produzem mais e acabam
por gerar os melhores resultados.
Todas as empresas têm nomes, seja
de seu acionista ou de seu Colaborador que veste sua camisa. Então
imaginemos a repercussão social
e empresarial de saber que alguém
sem dignidade ali trabalha.
No âmbito dos Colaboradores
isso gera indignação e muitas vezes
demissões por parte daqueles que
não se prestam a trabalhar com pessoas desleais e dividir falsos méritos.
Estes definiram como filosofia a
dignidade e lealdade com a própria
vida e expandem para a vida profissional toda uma aprendizagem ad-

quirida na vida pessoal.
São Colaboradores fieis que se
envolvem e não apenas executam
atividades. Eles reclamam, não têm
medo de trabalhos em equipe, pois
apresentam como características
principais a moral e a ética.
Pessoas indignas têm vidas indignas, deslealdade gera isolamento, falsa moral gera desprezo, falta
de ética gera desrespeito. Alguém
sobrevive assim? Sim, solitários na
sua própria fantasia e sobrevivendo
diante daquilo que não consegue
viver: as relações humanas na sua
íntegra e a felicidade de forma saudável.
Vale lembrar que a observação
contínua de Gestores sobre seus
Colaboradores é tão válida quanto
a dos Colaboradores sobre que tipo
de Gestão está tendo a empresa.
Transparência é sempre a melhor
opção, descartando qualquer desconfiança que afete a moral e a dignidade das partes.
Transparência com a própria
vida, através das opções.
Atitudes refletem a essência de
cada um de nós e seremos reconhecidos pelo que fazemos e não pelo
que falamos.
Seja digno de respeito. Tenha
dignidade com a própria vida.

www.aciar.com.br

SAÚDE

Entendendo os rótulos
É importante saber
o que significam
os itens da tabela
nutricional
Na edição do mês passado, vimos
a importância de compreender a rotulagem nutricional para escolher
alimentos saudáveis, além das diferenças entre produtos diet e light. O
rótulo do alimento é uma forma de
comunicação entre os produtos e os
consumidores. Entre as informações
nutricionais obrigatórias, o rótulo
deve informar o percentual de valores diários (%VD), que indica o
quanto o produto em questão apresenta de energia e nutrientes em relação a uma dieta de 2.000 calorias.
Cada nutriente apresenta um valor
diferente para se calcular o VD. Mas
você sabe o que significam os itens
desta tabela de informação nutricional?
Valor Energético: É a energia
produzida pelo nosso corpo proveniente dos carboidratos, proteínas e
gorduras totais. Na rotulagem nutricional o valor energético é expresso
em forma de quilocalorias (kcal) e
quilojoules (kJ).
Carboidratos: São os componentes dos alimentos cuja principal
função é fornecer a energia para as
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células do corpo, principalmente do
cérebro. São encontrados em maior
quantidade em massas, arroz, açúcar, mel, pães, farinhas, tubérculos e
doces em geral.
Proteínas: São componentes dos
alimentos necessários para construção e manutenção dos órgãos, tecidos
e células. Encontramos nas carnes,
ovos, leites e derivados, e nas leguminosas (feijões, soja e ervilha).
Gorduras Totais: As gorduras são
as principais fontes de energia do
corpo e ajudam na absorção das
vitaminas A, D, E e K. As gorduras
totais referem-se à soma de todos os
tipos de gorduras encontradas em
um alimento, tanto de origem animal quanto de origem vegetal.
Gorduras Saturadas: Tipo de
gordura presente em alimentos de
origem animal. São exemplos: carnes, toucinho, pele de frango, queijos, leite integral, manteiga, requeijão, iogurte. O consumo desse tipo
de gordura deve ser moderado porque, quando consumido em grandes
quantidades, pode aumentar o risco
de desenvolvimento de doenças do
coração.
Gorduras Trans ou Ácidos Graxos Trans: Tipo de gordura encontrada em grandes quantidades em
alimentos industrializados como as

margarinas, cremes vegetais, biscoitos, sorvetes, snacks (salgadinhos
prontos), produtos de panificação,
alimentos fritos e lanches salgados que utilizam as gorduras
vegetais hidrogenadas na preparação. O consumo desse
tipo de gordura deve ser
muito reduzido, considerando que o nosso organismo não necessita desse tipo de
gordura e ainda porque, quando
consumido em grandes quantidades, pode aumentar o risco
de desenvolvimento de doenças do
coração. Não se deve consumir mais
que 2 gramas de gordura trans por
dia.
Fibra Alimentar: Está presente
em diversos tipos de alimentos de
origem vegetal, como frutas, hortaliças, feijões e alimentos integrais. A
ingestão de fibras auxilia no funcionamento do intestino.
Sódio: Está presente no sal de cozinha e alimentos industrializados
(salgadinhos de pacote, molhos
prontos, embutidos, produtos enlatados com salmoura) devendo ser
consumido com moderação uma
vez que o seu consumo excessivo
pode levar ao aumento da pressão
arterial. Evite os alimentos que possuem alto %VD em sódio.
Fonte: Manual de Orientação

aos Consumidores – Anvisa
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JURÍDICO

Pequenas considerações a
respeito do assédio moral
Essa forma de
violência pode
partir do chefe
ou superior
hierárquico, mas
também pode ser
praticada por um
ou vários colegas de
mesmo nível

Carla Groke
Campanati,
Advogada
OAB-SP 262.898

carla@campanati.adv.br
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Muitos já ouviram falar de “assédio moral”, que está popular
nas mídias. Mas poucas pessoas
sabem mesmo do que se trata,
como funciona, de onde vem...
Por isso, hoje vamos apresentar,
de forma clara e objetiva, esse
instituto do Direito do Trabalho.
O assédio moral, também conhecido por mobbing, está ligado
à violência pessoal, moral e psicológica, seja qual for o nível hierárquico dentro do ambiente de
trabalho. O assédio moral pode
estar nas “piadinhas” feitas sobre
o “defeito” físico do colega, nos
comentários que desvalorizam,
em público, as ideias do outro,
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ou seja, nos atos que promovem a
humilhação da pessoa.
Mas esta caracterização não se
faz tão simples assim. Afinal, não
será uma simples discussão acalorada com o seu chefe que configurará o assédio moral. Para tanto, é
preciso que a conduta abusiva seja
reiterada ou sistematizada a determinada pessoa, a qual se verá
forçada a desistir de seu posto ou
cargo e à degradação deliberada
das condições de seu ambiente de
trabalho.
Cabe frisar que o assédio moral é um assunto complexo, que
não privilegia determinado nível hierárquico de trabalho. Essa
forma de violência pode mesmo
partir do chefe ou superior hierárquico (natureza vertical), mas
também pode ser praticada por
um ou vários colegas de mesmo
nível (natureza horizontal) ou até
ser praticada por grupo de empregados ou funcionários contra um
chefe, gerente ou supervisor hierárquico (natureza ascendente).
Trata-se de uma violência que,
conforme o psicólogo do trabalho Dr. Heinz Leymann esclarece,
promove “um quadro de miséria
física, psicológica e social dura-

doura” na vítima. O tema é tão
grave que a Organização Mundial
do Trabalho (OIT) tem desenvolvido trabalhos no mundo todo
sobre o tema, a fim de compreendê-lo e extingui-lo do dia-a-dia
laboral.
Em nossos Tribunais, o assédio moral tem sido motivo de
justa causa do empregado contra o empregador, muito embora
ainda não esteja previsto em lei
federal específica. E não só a conduta degradante do superior hierárquico que poderá gerar o dever
de indenizar, o empregador que é
conivente com o assédio moral de
outros funcionários tem o mesmo
dever.
Chamar a atenção, estabelecer
metas tangíveis, exigir cumprimento de tarefas para as quais o
empregado foi contratado, não
são caracterizadas como assédio
moral. No entanto, atribuir apelidos maldosos, colocar o funcionário em ambiente segregado dos
demais, impor ao empregado tempo ocioso durante a maior parte
da jornada, ou outras formas de
constrangimento, serão passíveis
de punição perante a Justiça do
Trabalho.

www.aciar.com.br

RURAL

Boa notícia

Reunião em Brasília contou com produtores e prefeitos do Vale

Ministério garantiu
que importação
de banana do
Equador está
descartada
Pouco antes de entregar o cargo de ministro da Agricultura,
Wagner Rossi assegurou, no dia
17 de agosto, que o Brasil não
importará banana do Equador. A
informação foi anunciada durante
reunião com produtores dos estados de São Paulo, Santa Catarina,
Paraná e Minas Gerais, entre eles,
representantes da Associação dos
Bananicultores do Vale do Ribeira (Abavar). Também participaram do encontro a prefeita Sandra
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Kennedy, de Registro, e o prefeito
Luiz Koga, de Cajati, além de senadores e deputados.
O ministro explicou que não
existem condições sanitárias para
a importação da banana equatoriana, tampouco há necessidade de se
importar a fruta já que a produção
nacional supre o mercado interno
e a banana inclusive está com baixo preço. “Podem ficar tranquilos,
nós não vamos importar banana do
Equador. Vamos proteger a bananicultura, pois tem muitos pequenos
produtores e muitos agricultores
familiares”, assegurou Wagner Rossi. Também foi tratado o apoio aos
produtores que tiveram prejuízos
com as chuvas no Vale do Ribeira
e no Paraná.
A reunião com o ministro da
Agricultura foi solicitada pela pre-

feita Sandra Kennedy ao senador
Eduardo Suplicy (PT) e pelo deputado estadual Samuel Moreira
ao senador Aloysio Nunes (PSDB).
O vice-presidente da Abavar, Rene
Mariano, revelou que o encontro
foi rápido e o ministro bastante
aplaudido pela sua firmeza. A Abavar entregou um documento abordando a questão ao ministro e aos
senadores.
Como Wagner Rossi deixou
o cargo, René Mariano disse que
a Abavar deve solicitar uma nova
reunião com o Ministério da Agricultura, para garantir o posicionamento contrário à importação de
banana do Equador. “Não podemos ficar de braços cruzados. Precisamos ficar atentos. Pessoas da
região que estiveram no Equador
testemunharam que lá há um grande movimento para vender banana para o Brasil”. Segundo Rene, o
Equador quer vender a fruta para
o Brasil porque caíram as vendas
para a Europa.
No dia 9 de agosto, a Abavar
também solicitou à secretária de
Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo, Mônika Bergamaschi, para que o Estado interferisse junto ao governo federal
para que o País não importasse
banana do Equador. A secretária
esteve na região para receber as demandas após a enchente ocorrida
no início de agosto

setembro 2011

11

CAPA

Vereador Marcos Portela, presidente da ACIAR, Henrique Wolf, prefeita
Sandra Kennedy, diretor regional do Senac-SP, Luis Francisco de Assis
Salgado, e a presidente do Sincomerciários, Rosemeire Lara

Senac vai
construir escola
em Registro
Com terreno cedido
no Jardim Flórida,
unidade terá
investimento de R$
10 milhões e deve
iniciar aulas em 2015
Arquivos da ACIAR mostram que
a reivindicação por uma escola do
Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) em Registro é
bem antiga. Praticamente desde
que foi fundada, a Associação tem
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buscado trazer qualificação para o
comércio do município. No dia 10
de agosto, ao assinar o contrato de
cessão do terreno, o SENAC deu o
passo mais importante para concretizar um dos grandes sonhos da
ACIAR. As obras devem iniciar no
ano que vem e a Escola do Senac
de Registro começará a funcionar
em 2015.
A assinatura do contrato de cessão da área, localizada no Jardim
Flórida, foi realizada pela prefeita
Sandra Kennedy e pelo diretor regional do Senac-SP, Luiz Francisco
de Assis Salgado, em solenidade no
Centro de Convivência do Idoso.

O presidente da ACIAR, Henrique
Rodrigues Wolf, e a presidente do
Sincomerciários do Litoral Sul e
Vale do Ribeira, Rosemeire Lara
dos Santos Novaes, testemunharam esse momento tão aguardado
pelo comércio registrense.
A instalação do Senac representa uma grande conquista para toda
a região, que carece de treinamento e qualificação da mão de obra
voltada para o comércio. Henrique
Wolf lembrou que há anos a ACIAR
dedica-se a trazer o Senac. “É uma
vitória de Registro e do comércio
de toda a região. As empresas muitas vezes querem investir na região,
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Luta antiga
da ACIAR
mas esbarram no problema que
representa a falta de mão de obra
qualificada. Com a vinda do Senac,
os trabalhadores também ganharão
em qualidade e desempenho e poderão crescer profissionalmente”,
destacou o presidente da Associação Comercial.
A unidade do Senac em Registro terá investimento de R$ 10 milhões e contará com cursos livres,
técnicos e de capacitação, além de
cursos para a comunidade com
até 80% de vagas gratuitas. “Serão
cursos nas áreas de administração,
saúde, gastronomia e bem-estar”,
explicou o diretor regional Luis
Francisco Salgado. A definição dos
cursos será feita com a participação da comunidade e por meio de
pesquisas feitas junto ao comércio, setor de serviços e juventude,
avaliando demandas e potencial
de empregabilidade de Registro
e Região. A ACIAR também deve
contribuir com esse processo de
análise.
O terreno de 2.824 metros
quadrados onde será construído
o Senac fica no Jardim Flórida, na
Rua Teiti Koki, a poucos metros
da Rodovia Régis Bittencourt. A
escolha do município para receber

uma unidade da instituição se deu
pelos estudos realizados pelo Senac
São Paulo, que levaram em conta
o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) - entre os menores do
Estado. “Acredito que a presença
do Senac representará um impulso
grande para o desenvolvimento da
região. Só tem validade a presença
do Senac na comunidade que quer
o Senac. Aqui, tenho certeza que
será o casamento perfeito”, afirmou
Luiz Francisco Salgado.
Quando inaugurado, o Senac
Registro privilegiará turmas contempladas pela Política Senac de
Concessão de Bolsas de Estudo,
que oferece bolsas integrais para
cursos técnicos de todas as áreas,
programas Aprendizagem e Educação para o Trabalho e capacitações,
como Garçom e Cozinheiro, entre
outras, que possuem carga horária
igual ou superior a 160 horas.
Também serão oferecidas bolsas de 50% a 100% em cursos com
carga horária inferior a 160 horas.
Empresas contribuintes do comércio terão descontos exclusivos para
o desenvolvimento de seus funcionários e para atividades educacionais de melhoria de sua gestão.

As solicitações da ACIAR para que o Senac
implantasse uma unidade em Registro foram
retomadas com afinco na gestão do então
presidente João Del Bianco Neto. Ele lembra que
os contatos foram feitos com o Senac-Sorocaba,
que acabou fechando parceria com a ACIAR
na gestão seguinte, de Hélio Borges Ribeiro,
e até hoje realiza o Programa Aprendizagem,
destinado a inserir jovens aprendizes no mercado
de trabalho. Atualmente, o curso do Programa
Aprendizagem em Serviços Administrativos
atende 40 alunos e conta com a participação
de 21 empresas de médio e grande porte (que
contratam os alunos como jovens aprendizes).
“A escola do Senac é o que está faltando em
Registro, que está se transformando em um pólo
educacional e precisa qualificar o comércio para
atender também a demanda que vem de fora”,
observa João Del Bianco, que acompanhou várias
reuniões com o Senac.
Quando assumiu a presidência da ACIAR,
Henrique Rodrigues Wolf também continuou os
contatos com o Senac. “Acompanhamos todo
o processo junto com a Prefeitura, mostrando a
grande necessidade que o nosso comércio enfrenta
para qualificar sua mão de obra”, explica Henrique.
“Como centro comercial do Vale, Registro precisa
muito do Senac. Trata-se de uma grande conquista
para toda a região”.
O processo para encontrar uma área adequada
para a instalação da escola do Senac foi demorado,
mas valeu a pena. A assinatura da cessão do
terreno é a garantia de que o Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial fincará raízes e trará muitos
frutos para o Vale do Ribeira.

Presidente do Fundo Social, Ronaldo Ribeiro, Henrique
Wolf, prefeita Sandra e representantes do Senac
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INTERAÇÃO

“Bom dia, Comercian
sugestões e aproxima
Em 6 encontros,
ACIAR reunirá
os mais diversos
segmentos
“Queremos atender cada vez
melhor nossos associados. Para
isso, nada melhor do que ouvir do
próprio comerciante o que precisamos melhorar e os encontros do
“Bom dia, Comerciante” têm sido
muito proveitosos”. A avaliação é
do presidente da ACIAR, Henrique
Rodrigues Wolf, que já se reuniu
com mais de 120 comerciantes dos
mais variados ramos de atividade.
Foram cinco encontros realizados
sempre às quartas-feiras logo pela
manhã, com objetivo de aproximar cada vez mais o associado e
promover a interação entre eles.
O projeto “Bom dia, Comerciante” começou no dia 27 de julho
e encerra em 14 de setembro reunindo produtores rurais, comerciantes de produtos agropecuários,
clínicas médicas, comércios de
produtos farmacêuticos e produ-
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tos de beleza, óticas, entre outros.
Além de tomar um agradável café
da manhã e trocar experiências, os
associados têm acesso a uma série
de informações sobre os serviços
oferecidos pela ACIAR, conhecem
a sede e a equipe de funcionários da
Associação e podem sugerir alternativas para fortalecer ainda mais o
comércio da região.
“Buscamos aliar a experiência
de 41 anos de história da ACIAR
com a atualização necessária para
atender as exigências que o mer-

cado impõe”, explica o presidente
Henrique Wolf. Nesse sentido, os
encontros com associados permitem também uma reflexão sobre
o que vem sendo realizado e o que
pode ser aprimorado nos serviços.
“Tem sido uma oportunidade para
que os comerciantes se aproximem
mais da ACIAR, conheçam nossos
desafios e participem dos processos para organização de atividades
e promoções, por exemplo”, ressalta
Henrique.
Durante os encontros, ele tam-
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nte” reúne
a associados

bém destaca a importância dos
comerciantes ficarem atentos ao
que é publicado na revista InformAciar. “A revista é nosso principal canal de comunicação com o
associado. Através dela informamos sobre os serviços, promoções,
eventos e temas importantes para
o comércio”.
As fotos mostram um pouco
como foram os encontros do “Bom
dia, Comerciante” – mais uma atividade realizada pela ACIAR para
fortalecer o elo com seus associados.
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show de prêmios

ACIAR entrega prê
da campanha do D
Mais de 50
empresas
participaram da
promoção
Zuleide Ribeiro dos Santos estava sem tempo e acabou deixando
a compra dos presentes do Dia
dos Pais para a última hora. E foi
com apenas um único cupom que
recebeu na loja “O Esquinão da
Economia”, onde escolheu os presentes para o pai e o sogro, que ela

concorreu no Show de Prêmios
e ganhou o principal prêmio do
sorteio: a Moto CG FAN 125 zero
quilômetro. Zuleide, que é promotora de vendas em Registro, decidiu usar a moto para dar como
lance no consórcio de uma Biz.
“Foi o primeiro prêmio de grande
valor que eu ganho”, revelou ela,
logo após receber a Moto no dia
22 de agosto.
A entrega dos sete prêmios da
Promoção Show de Prêmios Dia
dos Pais foi realizada na sede da
ACIAR pelo presidente da enti-

dade, Henrique Rodrigues Wolf.
Ele agradeceu a participação dos
lojistas que aderiram à campanha
e aos sorteados, por prestigiarem
o comércio local. No dia 28 de
setembro, a ACIAR deve realizar
reunião com os associados para
buscar ideias para a campanha
promocional de 2012. A intenção
é mostrar como funciona todo o
processo para a realização do Show
de Prêmios e buscar a articulação
dos comerciantes em torno de um
mesmo objetivo.
A entrega dos prêmios do Dia

Ganhadores da Promoção e representantes das lojas
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êmios
Dia dos Pais
dos Pais contou com a presença dos
ganhadores e também de representantes das lojas onde adquiriram os
cupons. A gerente administrativa
da ACIAR, Valda Arruda, desta-

cou a importância de os lojistas
distribuírem grande quantidade de
cupons para aumentarem as chances de terem clientes premiados, e
também aos consumidores para

que preencham corretamente todas as informações no cupom. O
sorteio dos cupons foi realizado no
dia 17 de agosto, na Praça dos Expedicionários.

Acompanhe
a relação dos
felizardos do
Show de Prêmios
Dia dos Pais
Moto CG FAN 125cc
Zuleide Ribeiro dos Santos –
Registro
Cupom do “O Esquinão da
Economia”

Zuleide Ribeiro dos Santos
ganhou a moto 0Km

Emerson Nardes Pato, de
Itariri, ganhou a TV LCD

Lúcia Matos Estevan, de Eldorado,
ganhadora do Notebook

Nilson Neves Leite, de Cajati,
com sua bicicleta 18 marchas

Célia Maciel, ganhadora
do GPS Automotivo

Mirella Teles Silva
também ganhou um GPS

TV LCD 32”
Emerson Nardes Pato – Itariri
Cupom da Sorocap
Notebook
Lúcia Matos Estevan – Eldorado
Cupom do Epa Supermercado –
Eldorado
Bicicleta 18 marchas
Ana Carolina Santos – Registro
Cupom da Cotton Company
Bicicleta 18 marchas
Nilson Neves Leite - Cajati
Cupom da Sulpave
GPS Automotivo
Célia Maciel - Registro
Cupom do Toyo Jóia
GPS Automotivo
Mirella Teles Silva –
Pariquera-Açu
Cupom da Cotton Company
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IMPOSTO

Governo anuncia correção da
tabela do Simples Nacional

Integrantes da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa

Acordo foi feito
com a Frente
Parlamentar da
Micro e Pequena
Empresa em Brasília
O Ministério da Fazenda anunciou No dia 9 de agosto algumas
medidas em benefício da pequena
empresa como a correção da tabela do Simples Nacional em 50%. O
anúncio foi feito durante encontro entre o ministro da fazenda,
Guido Mantega, e os deputados
integrantes da Frente Parlamentar
Mista da Micro e Pequena Empresa. Um dos pontos do acordo foi o
aumento do limite de faturamento bruto para o enquadramento
nas alíquotas: de R$ 120 mil para

18

setembro 2011

R$ 180 mil na alíquota de 4%, R$
1,2 milhão para R$ 1,8 milhão na
alíquota de 9,12% e, finalmente,
de R$ 2,4 milhões para R$ 3,6 milhões na alíquota de 11,61%.
Entre as outras propostas estão
a separação do valor exportado do
faturamento bruto, a possibilidade
de parcelamento das dívidas das
micro e pequenas empresas com o
governo em até 60 vezes e o aumento do limite do Microempreendedor
Individual (MEI) que passaria para
R$ 60 mil por ano. O Governo Federal deve enviar à Câmara dos Deputados um substitutivo ao Projeto
de Lei Complementar (PLP) 591/10
que altera a Lei Complementar
123/06, criada em 2007 para estimular a pequena empresa e regulamentar o Simples Nacional.
Para o deputado federal Guilherme Campos, coautor do PLP

591/10 e secretário geral da Frente,
o acordo conquistado pela Frente
Parlamentar da Micro e Pequena
Empresa com o Governo é um reconhecimento após uma longa negociação de vários pontos defendidos pelos parlamentares. Algumas
propostas do Governo até surpreenderam as expectativas da Frente
Parlamentar. O teto de faturamento para o MEI, por exemplo, era de
R$ 48 mil, mas o Governo sugeriu
R$ 60 mil. Falta ainda uma última
tentativa de inclusão de novas categorias profissionais no Simples.
Estas mudanças, segundo Guilherme Campos, deveriam vigorar após
a sua aprovação ainda este ano, já
que são favoráveis ao contribuinte, não sendo necessário entrar no
próximo ano fiscal.
“O que se conseguiu até hoje
é, sem dúvida, uma vitória da economia brasileira e do emprego.
Hoje mais de 90% das empresas
brasileiras são pequenas ou micro.
Portanto são elas que garantem o
movimento da economia e a geração de milhões de empregos. Se
as mudanças não forem aplicadas
cerca de 700 mil pequenas e micro
empresas vão fechar, o que será um
desastre para a economia nacional.
O Simples foi a verdadeira e única
reforma tributária no Brasil que se
aprimora agora com esse importante acordo”, afirmou o deputado
Guilherme Campos.

www.aciar.com.br

AGENDA

Confira os eventos
promovidos pela
ACIAR e participe!
Decoração natalina
e Show de Prêmios

Fique por dentro

A ACIAR quer inovar neste ano no
quesito decoração natalina. Para isso,
conta com as sugestões dos associados.
No dia 28 de setembro, será realizada
assembleia para tratar especialmente
da decoração natalina na cidade e do
concurso de decoração residencial e
comercial. Outro assunto da reunião
será a organização da Campanha Show
de Prêmios 2012. Todos os associados
estão convidados a participar do
encontro, a partir das 19 horas, no
auditório da ACIAR.

Entrou em vigor

Encontro de empresários
No dia 23 de setembro será
realizada a 13ª edição do
Encontro de Empresários e
Lojistas do Vale do Ribeira, com
apresentação do espetáculo “A
Loja 2 – Como Lidar com Clientes
Difíceis”. O evento acontece
a partir das 20 horas, na sede
social do RBBC, e os ingressos

devem ser trocados por um quilo
de alimento não perecível até
o dia 19 de setembro. A peça,
produzida e encenada pela Artbis
Comunicação e Treinamento,
explica como avaliar e direcionar
o comportamento do vendedor
para saber lidar com os clientes
difíceis.

Nota Fiscal Eletrônica
No dia 27 de setembro, às 19
horas, a ACIAR promove encontro
sobre a Nota Fiscal Eletrônica.
O diretor do Sindicato dos
Contabilistas da Baixada Santista
e Vale do Ribeira e presidente
da Associação Comercial de

www.aciar.com.br

Miracatu, Cézar Augusto Pizzo, irá
esclarecer os comerciantes sobre
os procedimentos para emissão
da Nota Fiscal Eletrônica. Será
uma ótima oportunidade para
tirar dúvidas e conhecer mais
sobre o processo.

No dia 24 de agosto entrou em vigor Lei Estadual
n°14.513 que dispõe sobre a obrigatoriedade de o
fornecedor informar aos consumidores, além do preço
à vista de produtos e serviços, os valores, quantidade
de parcelas e juros, como o preço total a prazo. A Lei
amplia o que já está disposto em outras legislações
sobre o tema na medida em que a informação deverá
ser passada não apenas na vitrine e em cartazes de
porta de loja, mas também em qualquer lugar onde
o produto ou serviço seja exibido ao consumidor:
cartazes em vias públicas; panfletos distribuídos
em residências e por jornais de bairro ou de grande
circulação; e demais meios de comunicação.

Reajuste
A Unimed reajustou em 18,97% as mensalidades do
plano de saúde para todos os usuários. O percentual
de aumento será válido a partir dos boletos do mês de
outubro.

Movimento na cidade
Entre os dias 15 e 18 de setembro, a 4ª edição do
Super Kart Brasil (SKB 4) e a 5ª Etapa do Campeonato
Paulista de Kart vão agitar Registro com a presença
de aproximadamente 130 pilotos e suas equipes,
que começam a chegar à cidade já no dia 12/09.
Serão mais de mil visitantes movimentando rede
hoteleira, restaurantes, lanchonetes, lojas, postos de
combustíveis e outros serviços, durante uma semana.
As atividades oficiais de pista no Kartódromo de
Registro terão início na quinta-feira, 15/09, com
término na manhã de domingo, dia 18. O público
terá ingresso livre durante toda a programação. Mais
informações sobre a competição podem ser obtidas
no site www.kartodromoderegistro.com.br.
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EDUCAÇÃO

Semana do Trânsito
terá Rodovia SP Mirim
Evento será na Praça
Beira Rio no dia 27
de setembro
A Semana Nacional do Trânsito
é realizada entre os dias 18 e 25 de
setembro. Em Registro, a programação educativa começará no dia
25/09, com passeio ciclístico que
sairá às 9 horas da Praça Beira Rio.
Na terça-feira, 27/09, também na
praça, a Polícia Rodoviária Estadual estará presente com o projeto
Rodovia SP Mirim. Com uma pista simulada de 8 metros, o projeto
tem objetivo de inserir no cotidiano das pessoas como utilizar corretamente e seguramente as regras
de trânsito, tendo como principal
público alvo as crianças.
Com pista, semáforo, sinalizações e bicicletas, os policiais ensinam as regras básicas para um
trânsito seguro. Crianças de várias
idades podem participar da aula
e receber a carteira de motorista
mirim, impressa na hora com foto
e tudo. Antes de receber a carteirinha, os participantes precisam responder corretamente às perguntas
feitas pelos policiais. Além disso, a
criançada também pode participar
das oficinas de colagem e do jogo
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Rodovia SP Mirim ensina conceitos de
segurança no trânsito para crianças

de dominós com sinais de trânsito.
Apesar de realizada de maneira divertida, a educação para a segurança no trânsito é levada muito a sério
pelo sargento Correa e pela policial
Ani. Usando linguagem adequada
para cada faixa etária, eles transmitem conceitos importantes para os
futuros motoristas, aplicáveis desde
já para os pedestres e ciclistas.
A Semana do Trânsito contará
ainda com orientações para pedestres, realizadas por grupos de
jovens durante os dias 26 e 30 de
setembro. Segundo o presidente
do Conselho Comunitário de Se-

gurança (Conseg), Marcelo Ribeiro
Mathias Duarte, a ideia é orientar
os pedestres a usarem a chamada
faixa viva, quando sinalizam com o
braço quando querem atravessar a
rua nas faixas destinadas ao pedestre. “As pessoas precisam adquirir
o hábito de usar as faixas de pedestres, para sua própria segurança”,
reforça.
A programação da Semana do
Trânsito é realizada pelo Conseg
com apoio da Prefeitura de Registro, ACIAR, Polícia Militar, Polícia
Civil, Jornal Regional e demais parceiros.
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EVENTO

Festa pela Paz
FOTOS: Wagner Assanuma

Danças fazem parte da animação do Bon Odori

Registro realiza
Tooro Nagashi da
Paz e Bon Odori
Com objetivo de promover um
mundo livre do perigo das bombas
atômicas, a colônia japonesa de Registro, por meio do Bunkyo e com
apoio de diversas entidades, realizou
no sábado, 13 de agosto, o 3º Tooro
Nagashi da Paz. O evento, que lembra os 66 anos do lançamento das
bombas atômicas em Hiroshima e
Nagasaki, foi realizado na Praça Beira Rio e atraiu um grande público.
Neste ano, o evento também prestou
homenagem às vítimas do terremoto e tsunami no Japão.
A cerimônia religiosa contou
com a presença da prefeita Sandra
Kennedy Viana, do coordenador
do evento, Toshiaki Yamamura;
do Cônsul do Consulado Geral do
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O Coral de alunos abrilhantou a
cerimônia do 3°Tooro Nagashi da Paz

Japão em São Paulo, Tsuyoshi Narita; deputado federal Junji Abe;
presidente do Instituto Ícaro, Akio
Ogawa; presidente da Associação
Cultural e Assistencial da Liberdade, Hirofumi Ikezaki; presidente
do Centro Cultural Hiroshima do
Brasil, Hiromu Onishi; presidente
da Associação de Nagasakikenjin
do Brasil, Hiroshi Kawazoe; professor Hiroyuki Hino da Secretaria
de Educação do Estado de São Paulo, Kuniei Kaneko, presidente do
Bunkyo de Registro, entre outras
autoridades, professores e alunos.
Foram transmitidas as mensagens do Sr. Hidehiko Yuzaki, governador da província de Hiroshima e
Sr. Hodo Nakamura, governador
de Nagasaki. Foram oferecidas no
altar as águas trazidas do “Parque
da Paz”, de Nagasaki do Japão. O
monge Isshin Takahashi, do Templo Budista Hompa Honganji de
Registro, celebrou o culto em ho-

menagem às vítimas da bomba atômica e da catástrofe ocorrida em
março deste ano no Japão.
Os 300 alunos das 13 escolas públicas de Registro e Pariquera-Açu
cantaram as canções contra bomba
atômica “Guenbaku Yurusumaji”
(Não podemos perdoar a Bomba
Atômica), “Sembazuru” (Mil grous
de dobradura) e em português
“Rosa de Hiroshima”. Após a solenidade, a comunidade prestigiou o
51° Bon Odori, que teve a presença especial da lua cheia. O público
homenageou os antepassados dançando alegremente e apreciaram
as apresentações de Minyo Yamatokai, Wadaiko, Matsuri Dance do
Bunkyo de Registro.
O evento foi promovido pelo
Templo Budista Hompa Honganji
de Registro, Bunkyo (Associação
Cultural Nipo Brasileira de Registro), Prefeitura Municipal de Registro e RBBC, com apoio da ACIAR.
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Eventos e horários
SETEMBRO

Dia 07 (Quarta-feira): Proclamação da Indepedência (FECHADO)
Dia 12 (Segunda-feira): Projeto Empreender - Núcleo de Beleza e Sebrae. Assunto: Esclarecimentos sobre MEI (micro
empreendedor individual) - das 10h às 12h
Dia 14 (Quarta-feira): Bom Dia, Comerciante! ACIAR - das 8h às 10h
Dia15( Quarta-feira): Dia do Cliente EXPEDIENTE NORMAL
Dia 23 ( Sexta-feira): “XIII ENCONTRO DOS EMPRESÁRIOS E LOJISTAS” - Peça Loja 2
Dia 27 (Terça-feira): Orientação e preenchimento da Nota Fiscal Eletrônica - 19h - ACIAR
Dia 28 (Quarta-feira): 1º Encontro da Assembléia Geral dos Associados para organização da Campanha Show de Prêmios
2012 e Decoração Natalina- 19h ACIAR

OUTUBRO

Dia 12 (Quarta-feira): Dia de Nossa Senhora Aparecida / Dia das Crianças (FECHADO)
Dia 19 (Quarta-feria): 2º Encontro da Assembléia Geral dos Associados para organização da Campanha Show de Prêmios
2012 e Decoração Natalina- 19h ACIAR
Dia 21 (Sexta-feira): Jantar em homenagem aos fotógrafos. Entrega dos Calendários 2012
Dia 24 (Segunda-feira): Início da Campanha SHOW DE PRÊMIOS -NATAL

Ranking de consultas
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Estatísticas SCPC
INclusões | Queda de 27,5% em relação a julho
R$ 308.507,38
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www.aciar.com.br

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

a revista do comerciante.
Coloque a sua marca em
evidência. Anuncie!

tel.: (13) 3828.6800

www.aciar.com.br
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