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Palavra do presidente

Caro associado, estamos chegando a reta final deste ano, que
parecia estar em recuperação da
economia e começando a nos

animar voltando a ter bons resultados. Porém, veio esta greve
dos caminheiros que deixou graves sequelas na economia e para
ajudar a Copa acabou de esfriar
nossos ânimos. Para completar
esse ano difícil, tivemos Eleições
nas esferas federal e estadual,
que mexeram com os ânimos e o
mercado. Agora com o presidente
eleito e os demais cargos ocupados, esperamos que a economia
volte a crescer. O Natal também
está chegando e essa é a esperança de que haja grande movimentação em todo mercado nacional.
Este semestre estamos
lançando o novo cartão ACCREDITO eletrônico que será aceito
em vários estabelecimentos, dando mais força ao nosso comércio.
Além disso, também lançamos o

ACCELULAR, que fará nossos associados diminuírem seus gastos
com telefonia móvel substancialmente, pois é assim que se deixa
um negócio rentável; cortando
gastos onde puder e investindo
onde mais precisa.
Buscando conhecimento,
em julho fiz um curso no Vale do
Silício e o que mais vi foi inovação e alta tecnologia. Temos que
estar preparados para fazer uma
disrupção, ou seja, interrupção do
curso normal de um processo; nos
reinventar e reinventar em nossos
negócios. Aos poucos, teremos
que trabalhar e nos preparar para
sermos empresários do futuro.
Por isso mais do que nunca teremos que ser unidos pois juntos
somos mais fortes para qualquer
desafio.
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Cartão Accredito lança novos produtos
O ACCREDITO Cartão de Benefícios passou por algumas reformulações para melhor atender
seus beneficiados. Mudou sua
plataforma,
trouxe
mais produtos visando redução de custos e beneficiando o
colaborador.
Esses
novos produtos são
o ACCREDITO Cartão
Premium, ACCREDITO Cartão Convênio, ACCREDITO Plus
Frota e ACCREDITO
Cartão Refeição, além dos já
existentes Cartão Alimentação
e Cartão Servidor, que circulam
em Ribeirão Pires.
Nesta edição, a ACIARP
vai apresentar todos os benefícios de dois deles: ACCREDITO
Cartão Premium e Convênio.

O ACCredito Premium possibilita o empregador bonificar seu
colaborador, sem custos e retenções. Além disso, possui am-

pla rede de estabelecimentos
credenciados. O Accredito Premium funciona como um cartão
pré-pago e o colaborador utiliza
os créditos da maneira que quiser.
Já o ACCredito Convênio
vem para ampliar a rede de Far-

mácias e Drogarias credenciadas para seu colaborador. Funciona como um convênio que
possui diversos estabelecimentos desse segmento
para melhor atender.
É pós-pago e os limites estabelecidos são
de acordo com a convenção e sindicato da
empresa que adquirir.
Para saber quais
estabelecimentos
estão credenciados
acesse nosso site www.aciarp.
com.br e www.accredito.com.br,
onde você vai encontrar todas
as informações que precisa.
Para maiores informações entre em contato conosco pelos
telefones (11) 98259-1024 ou
(11)2595-0200.
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ACIARP assume papel social na v

Não é raro andar pelas ruas de
Ribeirão Pires e encontrar jovens com aquele uniforme azul,
característico do ofício. Maiores
de 18 anos e visando a primeira
oportunidade de trabalho, buscam na Zona Azul uma chance
para ingressar no mercado de
trabalho.
Ainda que prestem serviço a uma instituição, os jovens
da Zona Azul ainda têm que lidar com os obstáculos que o
trabalho traz. Há pessoas que
tentam corrompê-los, que os
assediam moralmente e outros
que até partem para a agressão
física. São profissionais diversas
vezes criticados nas ruas e nas
redes sociais por estarem, apenas, cumprindo seu papel na regularização do estacionamento

rotativo. Trabalhar a ética e a
responsabilidade, uma vez que
lidam com dinheiro o qual deve
ser prestado contas no fim do
expediente.
O estacionamento rotativo surgiu em 1979, no governo
de Luiz Carlos Grecco, junto com
o crescimento de Ribeirão Pires
e de sua frota. Porém, a ACIARP
em convênio firmado com a prefeitura iniciou o trabalho com os
jovens e o primeiro emprego em
meados de 1999. Antes de iniciar
os trabalhos, eles são treinados
e é bastante frisada a questão
da ética, uma que, ainda há pessoas que tentam corromper esses profissionais. Porém, acima
das críticas, o que muita gente
não sabe é do papel social que
a Zona Azul tem na vida desses

meninos e meninas. Quem trabalha nessa área, tem incentivo
nos estudos e ainda pode crescer dentro da Associação, ocupando outros cargos.
Pedro Perillo atualmente é coordenador da Zona Azul,
mas também já trabalhou como
monitor. A honestidade é preceito fundamental nessa função.
“O que eu mais aprendi foi dar
valor ao trabalho honesto, pois
não e fácil ficar o dia todo andando, mas no final vale a pena,
pois consegui chegar onde cheguei hoje fazendo meu trabalho
de forma honesta, afirma Pedro.
José Carlos da Silva, hoje com 23
anos, iniciou sua vida profissional na Zona Azul. Hoje em dia dá
aulas em academia e é personal.
Porém, no início, ele estava desmotivado com os estudos, mas
a ACIARP e funcionários capacitados o ajudaram a ver o lado
bom das coisas e o incentivaram
a terminar a escola. “Eles sempre
me animavam e conversavam
que sem estudos não íamos a
lugar algum e isso me motivou a
terminar a escola e começar minha faculdade”, relembra.
Depois de ter seu trabalho
reconhecido nas ruas de Ribeirão, uma oportunidade melhor
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vida dos monitores da Zona Azul
chegou e ele não pensou duas
vezes. “Tive a oportunidade de
subir de cargo enquanto estava
na ACIARP, passando para o administrativo. Atualmente moro
em outro estado, mas quando
volto à cidade dou uma passada
pela ACIARP para matar a saudade e conversar com os amigos,
também levo os ensinamentos
sobre administração, que me
ajudaram e muito
em meus empregos”, afirma.
Além da
contribuição profissional,
José
atenta que o mais
importante é o
que vai levar para
toda vida dele.
“Hoje graças a
Deus mudei meu
conceito de viver
a vida, vejo a vida
de uma forma totalmente diferente, tento ver sempre o lado
bom das coisas, mesmo quando estão difíceis, não adianta de
nada ficar se lamentando e não
fazer nada para mudar isso. Da
ACIARP só levo coisas boas uma
empresa que me ajudou muito
como pessoa, que sempre me

incentiva a crescer, querer o melhor de mim e mostrar que eu
posso ir além”, acrescenta José.
Agarrar oportunidades e buscar
se aperfeiçoar também está nos
planos de Renan Alves da Silva.
O monitor está há dois anos na
ACIARP e em 2017 iniciou seu
curso universitário de Rádio e
TV. É inegável que nesse tipo

de trabalho há pontos positivos
e negativos, os quais todos são
bem treinados para saber lidar.
“Uma das dificuldades que eu
encontro na rua é que muitas
vezes quando o condutor é advertido ele não entende que estamos trabalhando, que a gente
tem uma família. Às vezes ele

pensa que a estamos ali pra prejudicar e essa não é e nunca será
nossa intenção”, pondera.
Aos 20 anos, Renan já
tem bem definido seus planos
para o futuro seja na ACIARP
ou procurando novos rumos em
outros locais.” A ACIARP é uma
das poucas empresas que vejo
ajudar com auxílio educação.
Pretendo continuar aqui se tiver
alguma oportunidade de crescimento ou então
mais pra frente
procurar algum
estágio e trabalhar na minha
área mesmo.
A ACIARP reitera
nosso compromisso com a ética e responsabilidade da equipe
da Zona Azul
Todos são bem treinados
para verificar as irregularidades
no preenchimento ou falta do
cartão no interior dos veículos.
Nunca foi e nunca será nosso intuito prejudicar quaisquer pessoas. Nosso intuito é dar a esses jovens uma oportunidade de
crescimento profissional.
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ACIARP inicia Decoração d

A festa mais linda e que toca o
coração de todos sem dúvida é
o Natal. Reuniões com a família
e o resgate do espírito natalino
estão presentes em todas as casas. Quem não gosta de se reunir
para a Ceia de Natal, com todos
em volta da mesa? Da mais simples à mais luxuosa, a celebração
dessa festividade está em todas
as classes e em âmbito mundial.
Por isso, pensando em
resgatar o espírito do Natal, o
aquecimento no comércio e
maior visitação das famílias tanto de Ribeirão quanto de fora, a
ACIARP, com seu Núcleo de Mulheres Empreendedoras pensaram em aprimorar a Decoração
de Natal neste ano em nossa
cidade. Em 2018, a ACIARP vai
inovar na Decoração de Natal de
Ribeirão Pires, resgatando todo
encanto dessa festa. Sob o comando do Núcleo de Mulheres
Empreendedoras, o presidente
da Associação, Gerardo Sauter
colocou nas mãos das integrantes do núcleo a coordenação do
projeto. Pensando também no
ganho em relação ao Turismo,
a decoração de Natal de Ribeirão Pires vai ser realizada por
artesãos da cidade, que já era
um sonho antigo da Associação.
Além de deixar a Vila do Doce
mais bonita, ainda vai valorizar

o profissional “de casa”. “A proposta é incentivá-los a mostrar
seu trabalho. Nossa cidade tem
excelentes artistas. Pretendemos
a partir deste ano realizar decorações temáticas e nada melhor
que trabalharmos a
criatividade talento
da nossa gente”, ressalta a presidente do
Núcleo de Mulheres
Empreendedoras, Maria de Lourdes
Zampol.
Toda a produção será realizada
pela artesã Silvana
Luz, do Ateliê Arte Expoente e seus alunos.
Há nove anos com
a ideia de resgatar
um Natal diferente
através da arte e do
artesanato,
Silvana
acredita que esse trabalho vai
destacar os artesãos da cidade.
“Será uma grande exposição a
céu aberto, além de tudo, muitos
dos artesãos que participarão
deste projeto terão uma renda
garantida pela execução de cada
trabalho, dando início assim a
um novo projeto de geração de
renda”, destaca.
Rosi Zampirou também
desempenha importante papel
como artesã na Arte Expoente

e acredita no novo trabalho desempenhado pelo ateliê. “É um
privilégio fazer o que estamos
fazendo. Eu como artesã que
sou, o amor que eu tenho pelas coisas feitas manualmente

e pelo trabalho que já estamos
vendo que está pronto, fico ansiosa para as pessoas olharem,
tirarem foto, levarem o nome de
Ribeirão Pires para outros lugares”, completa. A proposta deste
projeto é utilizar diversos materiais, desde o reciclado como
garrafas pet, madeiras descartadas e também chapas ecológicas. Todos estes materiais serão
transformados através das mãos
dos artistas e artesãos da cidade,

de Natal na cidade
em figuras 3D para decoração do
Natal, dando oportunidade ao
artesanato de Ribeirão Pires se
destacar em um grande cenário
mágico onde o público além de
apreciar, poderá interagir com as

obras.
O Núcleo acredita, principalmente, que esse empenho na
nova decoração pode levar Ribeirão Pires a um novo patamar
em relação ao Turismo. O núcleo
espera este ano o início de uma
nova fase no natal de Ribeirão
Pires. A intenção é atrair as cidades vizinhas para contemplar os
trabalhos. Além disso, seria mais
uma atração além do Festival do
Chocolate, a Festa do Pilar, etc.

A primeira decoração será simples e pequena, mas trazendo
o lúdico e toda magia do Natal.
Temos certeza que irá crescer a
cada ano. “Nosso grande sonho
é que Ribeirão tenha o mesmo
êxito que têm cidades
como Guararema, por
exemplo, que recebe
pessoas de outras cidades para contemplar a decoração de
Natal”, afirma a presidente do Núcleo de
Mulheres.
Assim como a presidente do Núcleo,
esse também é o desejo dos artesãos. “Eu
tenho essa expectativa muito grande, de
elevar o nome de Ribeirão Pires, de atrair
mais pessoas. Até
os estabelecimentos da Vila do
Doce vão vender mais. Será bom
para todos”, reitera.
Todo trabalho é acompanhado pelo Núcleo que faz visitas ao ateliê para ver o andamento da Decoração. “Temos certeza
que quando todas as peças estiverem finalizadas e montadas as
pessoas vão se encantar”, finaliza
Rosi. Confira um pouco do que é
realizado pelos artesãos para a
Decoração de Natal 2018.
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Mara Gabrili faz palestra na ACIARP
Convidada para explanar sobre a
participação da mulher na sociedade e em seus diversos cenários
Mara Gabrilli, senadora eleita, psicóloga e publicitária, veio até a
ACIARP para discutirmos como
é possível essa melhora. Como
acreditar que, diante da dificuldade, você pode ser a solução do
problema.
Diante de uma platéia majoritariamente feminina, Mara relatou toda sua luta após sofrer um
acidente de carro que a deixou
tetraplégica, em 1994. Fundou o
Instituto Mara Gabrilli, que desenvolve programas de defesa de direitos das pessoas com deficiência
e foi eleita integrante do Comitê
da ONU sobre Direito das Pessoas com Deficiência, no período de
2019 a 2022.
No entanto, muito além da

deficiência, Mara relatou sobre o
papel da mulher na nossa sociedade. “As pessoas têm que conseguir ouvir e se colocar no lugar
e eu falo tudo porque mulher é
fundamental, porque ela já nasce
fazendo política, ressalta.

Sendo mulher e com locomoção limitada, Mara incentivou
as mulheres que não desistam
no primeiro obstáculo e nem se
sintam intimidadas em lutar por
espaço e direitos já conquistados.
“Eu não me sinto discriminada no
congresso nacional. Eu tenho vá-

rios diferenciais que me tornam
uma boa política, até por conseguir estar em diferentes papéis”
relata.
Diante de sua história, muitas mulheres se emocionaram por
se identificarem com a história de
superação. Algumas tinham casos
na família, outras que são provas
reais de que o trabalho e a persistência dão certo e outras que
necessitam e foram buscar ajuda.
Porém, a grande questão durante todo o debate é que
a mulher não é ou quer ser melhor que o homem e sim complementar. Não há como discutir
um tema sem ter alguém que as
represente, porque deve-se saber
ouvir e se colocar no lugar. Mulher, o poder das atitudes quando
são feitas pensando no outro, se
tornam reais.
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1º Encontro gastronômico de Ribeirão Pires

Uma parceria entre a ACIARP,
Enau e Ohmori Vestibulares realizou o 1º Encontro Gastronômico
em Ribeirão Pires. Com participação de comerciantes de várias cidades, o evento ainda promoveu
workshops voltados ao setor alimentício.
A primeira palestrante foi
Fernanda Brazoli que falou sobre
vigilância sanitária e a visão críti-

ca que o dono tem que ter do seu
empreendimento. O cozinheiro
personal Emílio da Costa explicou
sobre como evitar desperdícios,
sobre a qualidade em todos os
processos até a chegada do produto ao consumidor e a importância
do plano de negócios. Já o professor Fábio Araújo palestrou sobre
pontos vitais para uma empresa
lidar com suas finanças e, por fim,
Marco Bellan Ohmori que tratou
do marketing, o diferencial que
ele traz para a venda do produto e
fortalecimento da marca. “O setor
gastronômico é o motor que gira
a roda do turismo. Para gerar uma
mudança na cidade precisamos
profissionalizar e avançar cada vez
mais na qualidade dos serviços de
Ribeirão Pires”, afirma Bellan, CEO
da Ohmori Vestibulares.
Acreditar no potencial da

cidade e de seus comerciantes é
o motivo para que ações como
essa sejam colocadas em prática.
“Nosso intuito é que o Turismo
em Ribeirão Pires cresça e percebo
que a gastronomia pode ser um
diferencial para que isso aconteça
em nossa cidade. Temos estabelecimentos excelentes aqui. Quem
está nesse Guia, assim como a
ACIARP, acredita nesse projeto
e sabe que o município só tem a
crescer nessa área”, destaca Gerardo Sauter, presidente da ACIARP.
Além disso, foi entregue o
Guia Gastronômico, folder com diversos estabelecimentos da cidade
que aderiram ao guia, que pretende incentivar o turismo gastronômico em Ribeirão Pires. Os Guias
serão deixados nos estabelecimentos participantes e distribuídos em toda cidade.
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ACIARP e Prefeitura assinam convênio para segurança na
Vila do Doce

A Vila do Doce é ponto de encontro em Ribeirão Pires. É local
de reunião entre amigos, namorados e passeio em família.
Para continuar sendo um lugar
de alegria, encontros e festas é
preciso também se preocupar
com a segurança. Como é possível sair para se divertir sem essa
preocupação?

Por isso, no dia 18 de julho, foi assinado convênio entre
a ACIARP e a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, aprovado pela Câmara
Municipal, para que os guardas
municipais possam exercer remuneração legalizada em horário de folga e prestar serviço de
qualidade em nosso município.

Capitaneada agora pelo
GCM Sandro Torres, os profissionais vão fazer a patrulha armada da Vila do Doce durante a
madrugada para evitar os furtos
que já ocorriam há algum tempo.
Nesse convênio financiado pela
ACIARP, os guardas municipais
vão fazer rondas no período em
que não estiverem trabalhando
na Vila do Doce, a fim de evitar
vandalismos, invasões e demais
infortúnios que prejudiquem o
bom andamento da segurança
no local, que anteriormente era
feito por segurança privada.
O intuito da ACIARP é
contribuir para melhorar a segurança em nossa cidade, sendo
parceira do poder público, dos
munícipes e empresários de Ribeirão Pires.
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12º Festival do Chocolate foi um sucesso
Ribeirão Pires recebeu do dia
20 de julho a 5 agosto, no Complexo Cultural Ayrton Senna, o
12º Festival do Chocolate. Com
atrações para os diversos públicos, o evento ainda
investiu em bandas
locais, pois é importante prestigiar artistas da cidades e dar o
valor que eles merecem, e atrações para
as crianças, público
bastante exigente da
festa. A coletiva que
antecedeu a festividade já mostrou que esse seria um Festival
bastante eclético.
Foram três finais de semana de muito chocolate e música de qualidade.
Dos dias 20 de julho
a 5 de agosto, o Festival recebeu cerca de
112 mil pessoas
A abertura ficou por
conta do Rock nacional dos Paralamas do
Sucesso que relembrou diversos sucessos de sua carreira.
O segundo dia teve
Ana Vilela e o grupo
Katinguelê, que relembrou antigos sucessos. No domingo foi
realizado o show de Carlinhos
Brown e o Sarau Kids, um dos
mais aguardados do Festival.
Nesse dia, crianças da cidade e
região fizeram uma participação
especial cantando diversas músicas. Para finalizar, Timbalada
que, apesar do frio que fez no
dia, agitou a multidão que assistia ao show.
O segundo final de semana foi marcado pelas apresen-

tações de Gabriel, o Pensador,
Biquini Cavadão, Projota e Vitor
Kley, atraindo público para todos os gostos. Já o terceiro fim
de semana foi palco do pagode

do Molejo que agitou o público
numa noite de chuva com suas
músicas de sucesso e Fundo de
Quintal, que são grandes artistas
do samba. Fechando o domingo,

último dia da festa, o show foi
com Marcos e Belutti, que levantou a multidão com seus grandes sucessos.
Vera de Cássia, moradora de Ribeirão Pires foi
ao Festival e disse que valeu muito a pena. “Está tudo
muito organizado. Cada ano
fica mais bonito e se continuar assim vai atrair cada
vez mais pessoas e é interessante porque é uma opção para curtir com toda a

família e amigos, pois acontece
o dia todo”, afirma.
A gastronomia também é grande
chamariz de público. “Eu gosto
de visitar o festival do chocolate devido as diversas
opções de gastronomia, além da variedade de ritmos”, revela.
Voltado totalmente ao social, o Festival
do Chocolate arrecadou 93 toneladas de
alimentos na troca
de ingressos. Tudo o
que foi doado vai ajudar 100 entidades sociais, religiosas e associações de bairro que prestam
atendimento aos mais carentes
no município.
É importante destacar que o Festival
também se preocupou com a coleta seletiva e reciclagem.
Segundo a Prefeitura, nos três finais de
semana da festa foram coletados cerca
de 1,6 tonelada de
material reciclável. A
maior quantidade foi
de papelão (532 quilos), seguido por latinhas de alumínio (376 quilos) e garrafas pet
(193 quilos). O lixo produzido foi
separado pela Cooperpires.
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Parceria ACIARP-Sicredi: desenvolvendo a economia local

A união entre o associaBeneficiar o associado é um dos produtos de crédito, facilidade
lemas da Associação Comercial, com máquina de cartão, entre vá- tivismo e o cooperativismo contribuem para o crescimento local.
Industrial e Agrícola de Ribeirão rios outros produtos e serviços.
Pires e procurando incentivar e As parcerias são grandes propul- “É diferente de um banco privado
reduzir custos, no dia 23 de julho, soras de desenvolvimento. Com porque você faz parte do capital
social. O cooperativisa ACIARP assinou junmo com o associativisto com a Sicredi uma
mo são palavras que
parceria que beneficasam muito bem”,
ciará associados que
conclui Sauter.
tiverem conta ou que
1º Feirão de Autoquiserem abrir uma na
móveis: Nos dias 21,
cooperativa de crédi22 e 23 de setembro,
to.
a Sicredi em mais uma
ACIARP e Siparceria com a ACIARP
cred serão parceiras
1º Feirão de carros da SICREDI em parceria com a ACIARP em Ribeirão Pires
realizou o 1º Feirão de
no desenvolvimento
econômico. Quanto mais pesso- a ACIARP e a Sicred não seria di- Veículos Sicredi. Foram seis lojas
as aderirem, mais fortalecida fica ferente. “Na nossa cooperativa, participantes que levaram mais de
essa parceria e para fazer mais quem faz negócios conosco são 100 veículos. No evento, a Sicredi
negócios foram criadas condi- os associados daqui e os recursos ofereceu taxas de financiamento
ções especiais tanto para os que depositados são investidos aqui”, diferenciadas, com aprovação de
são associados da ACIARP quan- afirmou Jaime Basso, presidente financiamento na hora. Esse foi o
to para os que são associados do da Sicredi Vale Piquiri ABCD PR/ primeiro feirão de automóveis da
Sicredi no estado de São Paulo.
banco, com menor taxa de juros, SP.
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Prêmio DESTAQUES 2018

levância à região.
Este ano, a premiação será dividida em
três diferentes etapas.
Na primeira fase, os
leitores poderão indicar seus candidatos
favoritos dentro das 14
categorias. Não é necessário indicar o mesPremio Destaques é uma parceria en ACIARP e o jornal Diário de Ribeirão Pires
mo candidato mais de
O Diário de Ribeirão Pires e a Asso- uma vez, já que com apenas uma
ciação Comercial, industrial e Agrí- indicação ele já estará concorrencola de Ribeirão Pires (ACIARP) do para participar da segunda
abriram nesta sexta-feira (10) ins- etapa. O período de indicações cai
crições para o Prêmio Destaques até dia 23 de novembro, às 23h59.
Na segunda fase, uma
2018. Esta é a segunda edição do
evento, que teve início em 2017 e equipe técnica fará analise de totem como objetivo homenagear, dos indicados e escolherão para
incentivar, prestigiar, e principal- a final através de conceitos técmente, reconhecer o trabalho das nicos, que serão diferentes para
empresas e pessoas dentro dos cada categoria, inclusive visitanmunicípios de Ribeirão Pires e Rio do estabelecimentos, se necesGrande da Serra que mostram re- sário. Não importa quantas vezes

o candidato foi indicado, todos
serão analisados de forma igual.
De todos os indicados, os jurados
escolherão cinco de cada equipe
para a Grande Final. O resultado
dos finalistas sairá no dia 28/11.
A terceira e última fase será
através de votação popular. Entre
os dias 28/11 e 13/12, você poderá
votar no seu finalista favorito. O resultado final será divulgado em um
coquetel no dia 13 de Dezembro.
As categorias são: Melhor Gastronomia, Centro Educacional, Unidade de Saúde, Beleza, Melhor
Atendimento, Personalidade Política Local, Personalidade Política
Regional, Entidade Social, Artista
Local, Empresa Local, Empreendedor, Personalidade Ribeirão Pirense, revelação do ano e Destaque
2018. Para votar, acesse o site do
Diário de Ribeirão Pires e escolher
seu favorito: diariorp.com.br .

