
Av. Francisco Monteiro, 14 - Centro
(ao lado da Câmara Municipal)

4828-1105

Quem aprende

qualquer especialidade

na área de beleza nunca

Fica desempregado .

EDIÇÃO Nº 1 - MAIO/2009 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TIRAGEM: 5.000 EXEMPLARES

Informe ACIARP
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE RIBEIRÃO PIRES

Desde 29 de janeiro último, a Associação novas metas para os próximos dois anos. Um dos 
Comercial, Industrial e Agrícola de Ribeirão Pires destaques do trabalho do novo presidente foi a 
(ACIARP) conta com nova diretoria, agora tendo à realização do VI Baile da ACIARP, promovido em 4 de 
frente o presidente Gerardo Sauter. Reconhecido abril no salão nobre do Ribeirão Pires FC, encerrando 
empresário dos segmentos industrial e comercial, as comemorações de aniversário do Ribeirão Pires, e 
ele, que até então atuava como conselheiro, encara o cujo sucesso ainda repercute no meio empresarial e 
desafio de tocar os projetos da associação e definir social de Ribeirão Pires.

Desenvolver a visão 
associativa como proposta 
para o fortalecimento da 
micro e pequena empresa, 
aperfeiçoar a representati-
v i dade  empresa r ia l ,  
fomentar negócios, tornar 
o comércio entre empre-
sas e o mercado consumi-
dor mais seguro e promo-
ver a melhoria da gestão 
empresarial.

Baile da Aciarp foi 
destaque em abril 

Sauter celebrou sucesso do evento ao lado do prefeito Clóvis Volpi

Redecore sua casa 
e pague tudo em 

3x s/ juros!

CORTINAS - TAPETES - CARPETES

Av Francisco Monteiro, 
nº 05 e 07 - Centro      

4828-1133
Nossa Missão:

Av. Francisco Monteiro, 136 - Centro

Rua Dr. Felício Laurito, 47 - Centro - Ribeirão Pires

ASSISTÊNCIA
 
TÉCNICA DE

CELULARES

VENDAS DE
  

APARELHOS
 

E ACESSÓRIOS

Fone: 4828-4086
Fone: 4825-5188

Rua do Comércio, 138 - Centro - R. Pires

ASSISTÊNCIA
 
TÉCNICA DE

CELULARES

Seu aparelho usado vale 
desconto na troca por um novo*

Seu aparelho usado vale 
desconto na troca por um novo*

VENDAS DE
  

APARELHOS
 

E ACESSÓRIOS

Shopping Duaik - loja 1 e 2 - Centro - RP

VENDA E 
CONSERTO
DE JÓIAS

RELÓGIOS

ARTIGOS P/
PRESENTES

ÓCULOS

Fone: 4828-4184

Ótica Especializada
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A Aciarp prepara uma 
novidade para levar cada 
vez mais informações 
aos empresários e 
comerciantes do municí-
pio! Em breve, estará no 
ar um site totalmente 
moderno, atualizado, 
com fácil navegação e as 
últimas dicas sobre cur-
sos oferecidos para você 
e a sua empresa! Aguar-
de!

Fique de olho!
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primula@uol.com.br

MANIPULAÇÃO:
Av. Fortuna, 50 - Centro
Tels.: 4823-2900 / 4828-5995
Fax: 4825-4260

HOMEOPATIA & DROGARIA:
R. Guimarães Carneiro, 51

(em frente ao Hospital Rib. Pires)
Tel.: 4827-6722

Informe ACIARPPág. 2 - MAIO/2009

Com longa participação na Aciarp 
ao longo dos anos e atuação em diver-
sas diretorias, chego em 2009 à presi-
dência da entidade, uma das maiores 
e mais conceituadas do município. Nes-
tes próximos dois anos de mandato, 
me empenharei ao lado de minha dire-
toria e equipe no sentido de promover 
ações que fortaleçam duas bandeiras 
da entidade; o associativismo e o 
empreendedorismo.

Como presidente, quero deixar 
claro meu compromisso na defesa dos 
interesses dos associados, de gestão 
aberta e participativa. Fica aqui o con-
vite para os comerciantes, industriais e 
empresários, para que tragam suges-
tões, benefícios e criticas para o cres-
cimento de todos.

Dando inicio a este conceito na prá-
tica, você recebe em mãos este infor-
mativo, um canal criado para que você 
conheça mais sobre o nosso trabalho. 
Fruto de uma gestão democrática, é 
mais uma opção para você saber 
como funciona a entidade, onde são 
empregados recursos, e o que plane-
jamos de melhor para você e sua 
empresa crescerem.

Junto com o Núcleo de Jovens 
Empreendedores quero estimular a 
capacitação do empresário e seus cola-
boradores, e oferecer o máximo de 
benefícios e convênios para ampliar as 
vantagens que se tem em ser nosso 
associado. Nosso sucesso depende 
de você! Vamos juntos praticar o asso-
ciativismo!

Gerardo P Sauter
Gestão 2009-2010

Palavra do 
Presidente

A Aciarp agradece a todos os patrocinadores do Baile da Cidade

O p esen  certo
r te

para todas

as ocasiões!
 

Av. Fortuna, 26 - Centro
R. Pires - Tel: 4824-4030

Produtos Coloniais

 PAGUE COM

Conheça o cantinho
mais gostoso da cidade!

Chocolates Artesanais
de Gramado

Vinhos da Serra Gaúcha

DIRETORIA BIÊNIO 2009/2010:
Gerardo Pedro Sauter - Presidente 
Marcelo Dias Menato - 1º Vice Presidente
Lauro Yukio Akao Filho - 2º Vice Presidente
Ricardo Nardelli Junio - 1º Tesoureiro 
Germano Borba -  2º Tesoureiro
Eliete Vieira da Silva - 1ª Secretária
Silvio Junji Nakahara - 2ª Secretária 

CONSELHEIROS
Fabiana Alves Teixeira
José Mauricio Fernandes
Ricardo José Cardoso
Anderson Rodrigues Grecco
José Edinaldo Gemecê de Menezes
Luiz Henrique Carvalho Barreto
Gilberto Felix
Edgar Ferreira
Rodrigo Amante

R. Stela Bruna C. Nardelli, 257 - sub-solo - Centro
Estância Turística de Ribeirão Pires / SP

Tel.: 2595-0200
 aciarp.projetos@terra.com.br - www.aciarp.com.br

Controladoria - Mario José Luppi - CRC 1SP089694-03 
Chefe de Serviços de Crédito - Geraldo Laio Junior Ferreira de Moura 
Supervisora de Proteção ao Crédito - Fábia Barbosa de Paula 
Operador de SCPC - Jonathan Gonçalves da Silva                                     
Estagiária Administrativa - Paula da Silva Peres 
Posto da JUCESP - Aline Emeli de Souza 
Chefe Administrativa/Financeira e JUCESP - Jéssica C. Ferreira 
Coordenadora Administrativa - Valéria dos Santos de Sousa Rodrigues 
Coordenadora de Parcerias - Deborah Perrone 
Assistente de Parcerias -– Walkiria Yuri de Oliveira 
Representante Comercial e Parcerias - Nato Justin Silva 
Coordenadora da Zona Azul - Lenice Mendes Turriani 

EQUIPE:

Veritas Comunicação S/S Ltda. - Tel: 4823-6494
E-mail: veritascomunicacao@gmail.com

Cibeli Leão
MTB nº 49.977

PRODUÇÃO GRÁFICA

JORNALISTA RESPONSÁVEL

CONSELHEIROS NATOS
Roberto Redivo
Francisco José Zampol
Dárcio Zampol
Ernesto Menato
Antonio Vande Nardelli
Maria de Lourdes Zampol dos Reis
Eduardo A. dos Santos Nogueira
Marcelo Dias Menato
Ricardo Nardelli Júnior

RRRR
Forno à Lenha

4827-7170
4828-3148

4828-3699 4822-2245 4827-4490 4827-5096

2504-9200 4824-3132 4828-2620
4823-1177

n toledo
A s s e s s o r i a  E m p r e s a r i a l

4828-5250

4822-43444828-11924823-4888 4828-5130

4823-4370

4828-7786

2595-8100
4828-4888 4828-3503 4828-4069

4824-4030

P e lase nr to al sF

4828-3052
4827-5722 4825-78674828-1119

4825-9090
4827-5950 4825-3189 4828-5999 4828-7523

Dra. Tânia Gnecchi
Cirurgiã-Dentista Especialista

e Mestre em Ortodontia

RRRR
Forno à Lenha

Av. Brasil, 647 - Centro - RPAv. Brasil, 647 - Centro - RP

Aberto de segunda a segundaAberto de segunda a segunda

4822-4340
4822-4352
4822-4340
4822-4352

Disk
Pizza

Rua Afrânio Peixoto, 86 - Centro
Tel.: 4828-1192Fone: 4828-5130 / 4823-4700

Av. Francisco Monteiro, 2645 - Santa Luzia - Ribeirão Pires
E-mail: calixtomoveis@ig.com.br - www.moveiscalixto.com.br

Móveis para Escritório Calixto
COMPRA
VENDE
TROCA

Ve r i t a s
c o m u n i c a ç ã o



Informe ACIARPPág. 03 - MAIO/2009

Em 1984, a Associação Comercial de São Paulo, sabendo da blemas do dia a dia, definição de agenda para as melhores palestras 
grandeza do empreendedorismo em nosso país, criou um movimen- e cursos a serem disponibilizados aos associados, planejamento de 
to para os jovens com o objetivo de fortalecer o espírito empreende- ações de responsabilidade social, análise de novos negócios, além 
dor e o associativismo, formando, assim, novas lideranças. de considerável aumento nas redes de relacionamentos. Venha par-

Hoje, o Núcleo de Jovens Empreendedores (NJE) está presente ticipar você também.
Lauro Yukio Akao Filho,na maioria das Associações Comerciais unindo as jovens lideranças 

presidente do Núcleo de Jovens Empreendedoresque analisam o cenário econômico com os olhos do futuro o que se 
faz necessário devido à globalização que tornou o mercado rápido e 
flexível, exigindo dos novos empreendedores a mesma rapidez nas 
decisões e flexibilidade nas negociações empresariais. O NJE ofere-
ce um caminho compartilhado para ultrapassar as barreiras e sugerir 
soluções para o crescimento, através de encontros nas primeiras Roy Martelanc, professor de finanças da Faculdade de Econo-
quartas-feiras de cada mês, onde são discutidos e analisados os pro- mia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo.

"Quem não tem disposição para enfrentar algumas previ-
sões pessimistas do mundo dos negócios simplesmente jamais 
vai iniciar um empreendimento”

Artigo

Núcleo de Jovens Empreendedores
traz soluções para a sua empresa

Av. Brasil, 1360 - Centro
contato@lojaidealmoveis.com.br

www.lojaidealmoveis.com.br

A Zona Azul é um estacionamen- que não tenham efetuado a medida. 
to rotativo regulamentado pelo Códi- Todos os dados são anotados em 
go de Trânsito Brasileiro. A adminis- planilhas específicas. Isso permite 
tração é feita pela Aciarp. Com o ser- esclarecer, no balcão da Aciarp, os 
viço, há maior controle do trânsito na motoristas que tenham sido adverti-
região central. A Zona Azul traz maior dos. 
comodidade e um melhor fluxo para Os monitores são orientados 
todos no centro do município. para atuarem com respeito e aten-

O sistema é simples. Cada jovem ção, através de cursos. O respeito 
monitor tem uma rota com várias ruas nem sempre acontece por parte dos 
para fiscalizar. Ele primeiro anota motoristas. Caso ocorra qualquer tipo 
quais são os veículos que estão sem de agressão física, a Aciarp se reser-
o cartão. Quando passa pela segun- va no direito de registrar Boletim de 
da vez no local, por volta de 10 a 15 Ocorrência para preservar os direitos 
minutos depois, adverte motoristas dos jovens.

Como funciona a 
advertência?

Quais são os dias e horários em que o uso do cartão é obrigatório?

Quem foi notificado deve procurar pela Aciarp, até 24h. Mediante o paga-
mento de uma taxa de R$ 15, o motorista receberá um talão com 10 cartões 
de 1 hora. É uma ação educativa, que evita que a advertência se transforme 
em uma infração de trânsito, cuja multa é de R$ 53,20 e 3 pontos na CNH 
(Artigo 181 –XVII).  
 

De 2ª a 6ª feira, das 10h às 18h. Aos sábados  algumas ruas encerram a 
obrigatoriedade às 14h e outras às 16h. No período do almoço (12h às 13h30) 
veículos com placa de Ribeirão Pires estão dispensados do uso do cartão. 
Aos domingos e feriados todas as vias são liberadas. Em todas as ruas onde a 
Zona Azul está implantada existem, pelo menos, dois pontos credenciados 
para a venda do cartão. Os cartões disponíveis são de meia-hora (R$ 0,50), 1 
hora (R$ 1,00) e 2 horas (R$ 2,00). 

Cadeiras - Mesas - Arquivos - Armários - Prateleiras

4828-7523

Dra. Tânia Gnecchi

Cirurgiã-Dentista Especialista
e Mestre em Ortodontia

Rua Miguel Prisco, 86
4828-1489

Rua Afrânio Peixoto, 79
4828-7936

Tecidos - Aviamentos
Cofecções

Cama, Mesa e Banho
Tapetes.

Rua do Comércio, 58 - casa 2
Centro • Ribeirão Pires
(em frente ao Bradesco) 

n toledo
A s s e s s o r i a  E m p r e s a r i a l

Consultoria, Auditoria e Perícia Contábil
Assessoria e Serviços nas áreas:

Contábil, Fiscal, Trabalhista/ Previdenciária.
Abertura e encerramento de empresas.

www.ntoledo.com.br

4828-5250 4828-6393 / Tira-dúvidas

Zona Azul orienta motoristas e
traz melhorias para o trânsito



Rua Fioravante Zampol, 47   |  1º andar | Centro | Ribeirão Pires | SP

rossi-cardoso@uol.com.br

Ricardo Abílio Rossi Cardoso
Contador

CRC-SP Nº1SP187096/0-9

Tel/Fax:  11 4828-4069

R. do Comércio, 148 - Centro - Rib. Pires

A sua nova opção
em Moda Feminina
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4828-2213

29R$             ,99292929R$             ,99R$             ,99R$             ,99

Aqui o preço é único

ma  va d e é norme!
s a rie ad  e

Informe ACIARPPág. 04 - MAIO/2009

Ações da Aciarp colaboram para 
o desenvolvimento do município

Através de uma série de 
ações, a Aciarp colabora para 
o desenvolvimento de Ribei-
rão Pires, focada no empre-
endedorismo do comércio e 
da indústria. Com um modelo 
que visa o associativismo e o 
cooperativismo, são inúme-
ros os exemplos de parceria 
entre a entidade e setores im-
portantes da sociedade. Com 
isso, quem ganha é você, que 
encontra um município cada 
vez mais apto para investi-
mento e tem maior solução pa-
ra os negócios. Saiba onde a 
Aciarp está presente:

Junta Comercial do Esta-
do de São Paulo, Zona Azul, 
SCPC - Serviço Central de 
Proteção ao Crédito, Vila do 
Doce, Festival do Chocolate, 
Festa do Pilar e Novo Termi-
nal Rodoviario.

R. FELIPE SABAG 200 - 2º AND - SL 1-B

Fone: 4828-3503

Trentina
Nova

Visite nosso site:

WWW.TRENTINAIMOVEIS.COM.BR

Abertura de Empresas
Regularização de MEI
Assessoria Contábil,
Fiscal e Trabalhista.

Fone: 4828-3699 / Fax: 4823-3514

Av. Fortuna, 33 - centro
Ribeirão Pires - SP

anos
CONTABILIDADE

www.conta.com.br
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REALIZAÇÃO:

Informações: 2595-0200 - www.aciarp.com.brC
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A Mãe Rainha vencedora terá

como Princesa a mãe do(a)

(vendedor a) da loja 

do cupom sorteado.

10 de Maio
Dia das Mães

Relojoaria Big Ben - 4828-4184
Fé Em Ação - 4825-8039
Insensatez - 4823-4444
Espaço Modas - 4825-4206
Lojas Elite - 4828-7936
Ótica Jovem 2 - 4828-4456
Vinícius Acessórios - 4828-6933
Loja Tokio -  4828-2086
Feminina - 4825-1441
Coisas do Sul - 4824-4030
Pernambucanas - 4828-3266
Moda Básica - 4828-2617
Hora Certa - 4828-5088
Óticas Carol - 4825-3184
Ótica Ellegance - 4823-1919
Titico Modas (Gabi Modas)-  4823-1455
Casual Basic - 4825-9801
Moda Mania - 4823-6827
Mansão do Café - 4828-4888
Renstler - 4827-4490
Chikitita - 4823-4570

Festival do ChocolateFesta do Pilar

Vila do Doce Novo Terminal Rodoviário 


