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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

CONHEÇA A NOVA DIRETORIA
                                                       

Destaques para 2018 no Alckmin sanciona lei que Vencedores da Campanha Vencedores do primeiro
cartão de benefícios.
facilita negociação de dívida de natal 2017
Prêmio destaques 2017
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Palavra do Presidente

Gerardo Sauter
Presidente

Caros associados, é
com grande satisfação que
retorno para uma nova gestão frente a ACIARP por
mais 3 anos. Junto comigo,
trago novos nomes na mi-

nha diretoria, renovando
nosso quadro de vice-presidentes com o intuito de
trazer novas ideias e novos
desafios em nossa gestão.
Tenho como meta
pessoal fazer vários grupos
de trabalho, dessa forma,
descentralizaremos o comando para todos os atos
conseguírem de forma mais
rápida e eficaz. Um exemplo disso é que já estamos
retornando com o Núcleo
de Mulheres Empreendedoras, encabeçado pelas
minhas
vice-presidentes.
Tenho certeza que farão um
belo trabalho frente a esse
desafio.

Também tenho a intenção de formar um núcleo
gastronômico com foco em
resultados e voltado ao plano diretor da cidade, que já
esta em andamento na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e também
fortalecer o Núcleo Imobiliário que esta atuante e será
importante no crescimento
sustentável de nossa cidade
que ficou estagnada estes
anos.
Por fim, vocês podem
esperar boas novidades de
nossa gestão neste triênio
2018/2020 pois faremos a
diferença na nossa cidade.
Um ótimo 2018 a todos nós!
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Sua empresa está preparada para o eSocial?
Se a sua empresa não estiver é bom ir se preocupando, pois
desde janeiro deste ano as empresas com faturamento superior
a R$ 78.000,00 .já estão obrigadas
a utilizar o eSocial .
A implantação será em 3 fases
que resumidamente são:
Etapa 1 - Empresas com faturamento anual superior a R$ 78 milhões – Janeiro/2018
Etapa 2 - Demais empresas privadas, incluindo Simples, MEIs e
pessoas físicas (que possuam empregados) – Julho/2018
Etapa 3 - Entes Públicos – Janeiro/2019
Na primeira etapa de cada fase as
empresas passam a ser obrigadas
a enviar informações relativas aos
trabalhadores e seus vínculos com
as empresas (eventos não periódicos), como admissões, afastamentos e desligamentos. Depois
torna-se obrigatório o envio das
folhas de pagamento. Na sequência vem a substituição daGuia de
Informações à Previdência Social
(GFIP) e compensação cruzada.
Na última fase, deverão ser enviados os dados de segurança e saúde do trabalhador .
Obrigatório no País a partir de janeiro de 2018, o eSocial
será a nova forma de prestação
de informações do mundo do
trabalho que entrará em vigor no
Brasil e integrará a rotina de mais

de 18 milhões de empregadores
e 44 milhões de trabalhadores. O
eSocial é um projeto conjunto do
governo federal que integra Ministério do Trabalho, Caixa Econômica, Secretaria de Previdência,
INSS e Receita Federal. Faz parte
do Serviço Público de Escrituração
Digital (SPED) e é o elo que faltava na cadeia desta obrigações já
em vigência no Brasil como o ECF,
ECD, SPED Fiscal, SPED Contribuições e o novo EFD-REINF .
Em relação aos MEIs, é
importante esclarecer que o eSocial será destinado apenas àqueles que possuam empregados.
Sendo assim, a partir de julho de
2018, quando o eSocial torna-se
obrigatório para este público, os
micro empreendedores individuais continuarão usando o SIMEI, o
sistema de recolhimento dos tributos em valores fixos mensais do
Simples Nacional voltado ao microempreendedor, para geração
da guia de recolhimento relativa a
sua atividade como MEI. Aliado a
isso, passarão a utilizar o eSocial
para o cumprimento de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas ao trabalhador
que empregar.
Entendemos que o eSocial
é um grande avanço mas demandará atenção redobrada no envio
e no prazo das informações pois
tudo será “on line”, inclusive a fo-

lha de pagamento . As empresas
terão que capacitar seus funcionários e treiná-los para esta nova
fase pois muitas serão as mudanças e exigências nas questões
trabalhistas, previdenciárias
e
também referente a medicina do
trabalho (PPRA, PCMSO entre outros) .
O eSocial consistirá na ferramenta que detectará as infrações as normas previdenciárias e
trabalhistas e permitirá à fiscalização evidenciá-las. Como exemplo,
a admissão de novos funcionários
deverá ser informada até o dia anterior ao início dos trabalhos por
parte do empregado. A multa para
a não informação no referido prazo, importará em R$ R$ 402,53 a
R$ 805,06 por empregado. Caso o
empregador reincida em ausência
de informação, o valor da multa
aplicada poderá dobrar. Existem
multas previstas ainda maiores
por isso todo cuidado é pouco.
Como a nota fiscal eletrônica influenciou na forma de trabalhar
do setor contábil/fiscal das empresas, o eSocial também transformará o panorama.
Como os prazos já estão
em vigor, sugerimos atenção e
foco imediato no eSocial pois a
prevenção, treinamento e capacitação serão fundamentais para
acompanhar este novo e inovador
sistema de informações do Brasil .
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ACIARP tem nova diretoria
para gestão 2018/2020
Sem concorrentes inscritos, a chapa liderada pelo
atual presidente da Associação Comercial Industrial
e Agrícola de Ribeirão Pires
(ACIARP), Gerardo Sauter,
ficará mais três anos no comando da entidade. Conforme previsto no estatuto,
em caso de chapa única fica
dispensada a necessidade
de eleição. Ainda assim, os
integrantes da diretoria e
associados em dia com as
suas obrigações com a entidade foram convocados
para a assembleia marcada
para o dia de 29 de janeiro
de 2018, na qual foi homo-

logada e proclamada a diretoria da ACIARP para o triênio 2018/2020.
O grupo conta com o
ingresso de 4 novos integrantes, todos eles atuantes na área empresarial. Ao
todo, a chapa contem 15
pessoas, que estão distribuídas em cargos na Diretoria
Executiva, Conselho Fiscal e
Suplentes.
Os novos diretores
estão bem otimistas com o
novo triênio, “Estou certa
que o núcleo da Produção
imobiliária vai bombar neste
triênio. Vamos fazer lançamento de alguns empreen-

dimentos, o que vai mexer
com a economia local como
a muito tempo não acontece. Outro núcleo que certamente vai voltar com força
total será o das Mulheres
Empresárias, pois estamos
com um time de primeira na
Cidade fazendo negócios no
BNI e em outros grupos porem com todas nossas associadas”, afirma Eliete Vieira
da Silva, Vice Presidente de
Ação Política e Institucional
e proprietária da Imobiliária
Nova Trentina. “Nossa entidade esta assumindo um
protagonismo que há muito estávamos perseguindo,
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então é o ano de dar tudo
certo.” Finaliza.
O Vice-presidente de
Administração e Finanças,
Silvio Jun, proprietário do
Mercado Oriente enfatiza
que os esforços da nova diretoria serão para que possam ajudar no desenvolvimento de todos associados
da entidade através de palestras, cursos, serviços e informativos. Ele acredita que
assim, poderão se atualizar,
modernizar, e se fortalecer
gerando mais empregos e
renda, consequentemente
contribuindo para o crescimento de nossa cidade.
Depois de muitos anos
atuando profissionalmente
fora de Ribeirão Pires, optei por montar pela primeira
vez um negócio próprio diz
Arthur López proprietário da

SuperGeeks Ribeirão Pires e
novo membro do conselho
fiscal. “Decidi investir em
Ribeirão e quero aproveitar
minha experiência atuando
em São Paulo e no ABC para
contribuir em mudanças na
cidade, que eleve a qualidade de vida aqui. A Aciarp e
seu histórico de estar à frente de importantes atividades da cidade me parecem a
oportunidade de unificar esses dois propósitos. Quero
contribuir para as mudanças
que melhorem a cidade encabeçadas pela Associação
e, aprender com esses novos
parceiros nesta minha nova
etapa profissional”. Concluiu
Fabio Rocha Ormelli,
proprietário da Kassel e
o novo Vice Presidente de
Estratégia de Negócios,
acredita que é de extrema

necessidade que nossos comerciantes e empresários
entendam o verdadeiro significado de associativismo.
“É importante acreditar que
nossa cidade tem potencial
de ser uma cidade bem desenvolvida”.
Para o novo mandato,
Gerardo adianta que o foco
principal da Associação estará em ações que possibilitem promover a melhoria
continua da gestão empresarial e fomentar negócio
entre associados, “Para este
triênio almejo que nossa diretoria trabalhe com foco
nos resultados e muita dedicação de toda equipe
ACIARP, fala Gerardo sobre
suas Expectativas para a
gestão.
Conheça a nova diretoria da
ACIARP:
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Inovações para 2018
O Ano de 2018 tráz
várias inovações para o ACCREDITO Cartão de Benefícios, começando com uma
nova empresa que fará a
capturas das vendas nos
Estabelecimentos cadastrados, a Personal Card.
Essa mudança vem para
melhorar o funcionamento
do recebimento do Cartão,
trazendo o sistema MICRONET, quem vem como sistema de retaguarda para
que, em meados do mês

de maio/2018, a operadora vendas e ampliaremos ainCIELO passe a ser habilita- da mais os estabelecimenda para receber as vendas tos credenciados.
Para 2018, também
traremos para Ribeirão Pires, os Cartões ACCREDITO Refeição, ACCREDITO
Combustivel e Plus FROTA.
Onde os estabelecimentos
que hoje são credenciados
como Cartão Servidor, também serão habilitados para
de todas as modalidades essas novas modalidades,
de cartões ACCREDITO.Com incluindo Postos de Gasoisso, teremos agilidade nas lina que é muito solicitado
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pelos servidores públicos e
empresas com frotas.
Hoje, temos em plena
circulação as modalidades,
ACCREDITO Cartão Servidor, ACCREDITO Convênio
(Farmácia) e o ACCREDITO
Cartão Alimentação.
O ACCREDITO Alimentação
está em alta expansão, pois
determinados segmentos
de empresa têm a “obrigatoriedade” de oferecer cesta
básica/Vale Alimentação e
Vale Refeição para seus co-

laboradores de acordo com
suas convenções.
A empresa que estiver em desacordo com essa
obrigatoriedade está sujeita a multa. Lembrando que,
para qualquer modalidade
de Cartão ACCREDITO, a
confecção de cada cartão
é custo zero, sem taxa de
cartão ativo e agora com o
novo sistema será mais fácil,
simples e eficiente o processo de Inclusões, recargas
e conferências de repasses.

O

ACCREDITO tem
como principal objetivo,
fomentar a economia local e reduzir custos às empresas. Este projeto já está
muito mais do que consolidado em Ribeirão Pires,
e já movimenta mais de
R$800,000,00/mês na cidade.
O ACCREDITO é bom
para o colaborador, Ótimo
para o Empregador e Excelente para o Desenvolvimento da Cidade.
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Alckmin sanciona lei que extingue a exigência de AR
e facilita negociação de dívida para inadimplentes
No dia 15 de dezembro
de 2017, o governador do Estado
de São Paulo, Geraldo Alckmin,
sancionou a lei que extingue a
exigência de carta com aviso de
recebimento (AR) para informar
o consumidor sobre o risco de
inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
“Por dois anos trabalhamos para
que essa lei do AR fosse derrubada, pois ela age contra o crédito e favorece a inadimplência,
dificultando a comunicação entre as empresas com clientes devedores.”
No dia 21 de novembro
do ano passado, a lei extinguindo a exigência do AR foi aprovada na Assembleia Legislativa
paulista por 53 votos favoráveis

e 12 contrários.
“Estamos dando um passo correto e fruto de uma grande mobilização. Isso mostra que a sociedade civil organizada faz toda

a diferença.” Segundo Alckmin,
“essa nova lei protege o consumidor, que terá mais facilidade
de acesso às informações de crédito e será menos onerado. No
final, o custo do crédito diminuí”,
disse o governador do Estado.
Na prática, a medida anula

os efeitos da Lei Estadual 15.659,
de 2015, que tornou mais burocrática e cara a negativação do
consumidor inadimplente. Isso
porque o aviso de recebimento
precisa ser entregue em mãos ao
destinatário, que deve assinar a
correspondência. Caso não assine, seu nome só será incluso nos
cadastros após protesto em cartório.
Em situações como esta,
em vez de proteger o consumidor, a exigência acaba por puni-lo, já que, além de ser obrigado
a arcar com as custas do cartório,
ele perderá a possibilidade de
renegociar a dívida, pois a relação direta entre o consumidor e
a empresa credora deixa de existir.
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Vale lembrar que há um período
entre o aviso e a efetiva negativação do nome nos cadastros.
Nesse prazo, de acordo com levantamentos da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), em
média 20% das dívidas são pagas
ou renegociadas. “O consumidor
está inadimplente, com dificuldades para quitar as dívidas, e o
que o aviso de recebimento fazia:
aumentava ainda mais os custos
para esse endividado”, afirmou
Alencar Burti, presidente da Facesp e da ACSP durante a sanção
da lei, no Palácio dos Bandeirantes no dia 15 de dezembro.
Burti lembrou do esforço dos representantes das associações comerciais do estado
ao explicarem para os deputados paulistas a necessidade de
se acabar com o aviso de recebimento para informar sobre o
risco de negativação. “Hoje é um

dia vitorioso para a Facesp. Essa
luta que expusemos, e que estava dando um prejuízo terrível
e prejudicando o consumidor,
agora chega ao fim de maneira
exitosa”, disse.
Além de prejudicar o consumidor, o fato de poucos assinarem o aviso de recebimento

– evitando a inclusão dos nomes
nos cadastros – distorceu as estatísticas de inadimplência no
Estado de São Paulo. O número de inadimplentes registrados
pela Boa Vista Serviços no Estado chega, normalmente, a 10
milhões. Desse total, segundo o

birô de crédito, 4 milhões não
podiam constar no cadastro de
negativados porque não assinaram o aviso de recebimento. Ou
seja, comerciantes e financeiras
continuavam a oferecer crédito
a essa massa de consumidores,
pois eles estavam invisíveis nos
bancos de dados de inadimplência. Essa situação tinha potencial
para gerar um batalhão de superendividados no mercado.
Inovações
Pela nova lei, o consumidor poderá ser informado sobre
a possibilidade de negativação
de seu nome por carta comum
ou por meio eletrônico, como
e-mail e mensagens de celular.
Ela ainda amplia de 15 para 20
dias o prazo para que o consumidor contestar valores e, possivelmente, renegocie a dívida, antes de seu nome ser incluso nos
cadastros de inadimplentes.

14 |

Revista Aciarp

Sintonia humana que nunca sai de moda

Salomão da Silva com Emi Taga, proprietária do
Restaurante Taga

Quem entra no Restaurante Taga para fazer uma
refeição, talvez nem imagine
que os legumes e verduras
servidos diariamente vêm direto da horta que fica no fundo do terreno da família, e
sem nenhum produto químico. O cuidado que a proprietária Emi Taga tem com seus
clientes é semelhante ao trabalho que Salomão da Silva
exerce. O gerente de contas
da Performa Brasil creden-

ciou uma máquina de cartão
para Emi em setembro de
2017 e, desde então, a rotina
dela ficou mais simples. “Gosto muito do produto e, principalmente, do atendimento
diferenciado que recebo”,
ressalta.
Para ela, as funcionalidades e
a agilidade – tanto do equipamento quanto do atendimento das equipes de venda e de
suporte – são fundamentais
para ajudar no fluxo diário do
comércio. “Vejo a Performa
e a Stone como verdadeiros
parceiros. Confio e estou satisfeita com o serviço, pois
recebo atendimento humanizado e conto com uma tecnologia de ponta”.
Quem também consolidou uma harmoniosa relação
de confiança com a Performa
e a Stone é o empresário Ricardo Muraki, do Restaurante
‘Nipon Comida Oriental’, que,
há 19 anos, atende a comunidade de Ribeirão Pires com

uma comida de excelente
qualidade e possui uma loja
de artigos orientais ao lado.
Depois de ser credenciado por Salomão e contar
com as maquininhas, o dia
a dia de Ricardo tornou-se
mais prático. “É a máquina
mais avançada que tive, porque é ligada no Wi-Fi e também no Chip e, desde então,
não tenho problemas com
vendas pois ela é muito rápida”. Ele relata que muita gente pergunta sobre a máquina.
“As pessoas veem o verde da
maquininha, acham diferente
e querem saber de onde é.
Então, acabo falando da minha experiência e indico o Salomão”.
Quando perguntado se
está satisfeito com o serviço,
Ricardo não tem dúvidas. “Estou muito feliz! O atendimento é excelente. Sempre que
precisamos estão presentes
de uma forma que nunca vi
em outra empresa”.

crescer e se desenvolver.
A empresa é forte em
relacionamento e está sempre próxima do cliente para
melhor entender e atender
cada um. Para a Performa, é
no olho a olho com o lojista
que se constrói uma relação
transparente, com ganhos
para os dois lados.

Ricardo e Márcia Muraki, do Restaurante Nipon, com
Salomão da Silva

Conheça
A Performa Brasil, parceira autorizada da Stone
Pagamentos, está presente
em Ribeirão Pires e no ABCD
atuando na comercialização
de maquininhas para POS,
TEF ou E-Commerce. Com
atendimento porta a porta, a
empresa leva soluções até o
lojista para fazer o negócio
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Campanha de Natal – “Natal Premiado”
Aconteceu no dia 12 de janeiro de 2018 o sorteio da
Campanha de Natal – “Natal Premiado”. Ao todo foram sorteados 13 prêmios
para os consumidores. Foram entregues também um

Vale compras no valor de R$
1.000 (mil reais) para o proprietários cujo o cupom sorteado foi premiada a moto
0km e um vale compras de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
para a vendedora da com-

pra do cupom premiado.
Cerca de 30 mil cupons circularam na cidade devido a
campanha de Natal. Assim
cumprimos uma das nossas
missões que é o fomento da
economia local.
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Prêmio Destaques 2017
Unidade de Saúde: IPAC
Beleza e Estética:
Barbearia 2 irmãos
Melhor atendimento:
Restaurante Braseiro da Estância
Personalidade Política Local:
Amigão D’orto
Personalidade Política Regional: Adler Teixeira (Kiko)
Entidade Social: Apraespi
Confira os vencedores: Artista Destaque: Alinne Alves
Empresa Destaque: Restaurante Braseiro da Estância
Melhor Gastronomia:
Restaurante Canoa Quebrada Empreendedor Destaque:
Melhor Centro Educacional: Marcio Jotta
ETEC Professora Maria Cristina Personalidade Ribeirao-pirense: Eduardo Nogueira
Medeiros – Ribeirão Pires

A Associação Comercial
Industrial e Agrícola de Ribeirão Pires (ACIARP) em parceria
com o Diário de Ribeirão Pires
realizaram a primeira edição
do Prêmio Destaques 2017. A
intenção do prêmio foi prestigiar, e principalmente, reconhecer o trabalho das empresas e pessoas dentro dos
municípios de Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra.
Até o dia 27 de novembro de 2017, os moradores da
cidade puderam indicar os seus
favoritos em cada uma das 12
categorias em voto popular.

Ao todo mais de 1600 pessoas
votaram em seus favoritos na
premiação. Dentre todos votos
por categoria, foram selecionados os cinco mais votados
e destes cinco, uma equipe de
jurados escolheu apenas um,
que foi considerado o vencedor.

Unidade de Saúde: IPAC

Personalidade Ribeiraopirense: Eduardo Nogueira

Entidade Social: Apraespi

Melhor Centro Educacional: ETEC Professora Maria
Cristina Medeiros – Ribeirão Pires

Personalidade Política Regional: Adler Teixeira (Kiko)

Beleza e Estética: Barbearia 2 irmãos

Melhor Gastronomia: Restaurante Canoa Quebrada

Empreendedor Destaque: Marcio Jotta

Personalidade Política Local: Humberto D’orto Neto
(Amigão)

