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Por Gerardo Sauter

Estamos chegando ao final de mais um ano, que por
sinal começou com uma expectativa enorme que a
economia ia começar a andar e finalmente teríamos
uma luz no fim do túnel. Começaram as notícias
ruins da velha politica abrindo suas garras para não
aprovar a Reforma da Previdência original para desfigurar e talvez ainda nem aprove este ano ainda. Até
parece que estes políticos não vivem no Brasil (desabafo)!
Mas nós empresários precisamos nos descolar da
política e disruptar nossos negócios; precisamos nos
reinventar fazer com que o seu comércio além de ter
o físico ,hoje temos que nos preocupar com o online,
e investir muito nessa área que vem crescendo a
cada ano.
Estamos fazendo parcerias muito fortes com consultores e também com o Sebrae para oferecer treinamento para essa nova era de negócios que já é realidade. Fizemos ações promocionais com o grupo
(muito atuante por sinal) das Mulheres Empreendedoras da Aciarp como o Mês do Cliente em setembro,
que teve resultado muito satisfatório.
Espero que este final do ano seja repleto de realizações e sucesso a todos nossos associados para podermos começar 2020 com o pé direito e o bolso cheio.
Presidente
GERARDO PEDRO SAUTER
Vice Presidente de Administração e Finanças
SILVIO JUNJI NAKAHARA
Vice Presidente da Indústria
LAURO YUKIO AKAO FILHO
Vice Presidente do Comércio e Serviços
RUBENS KAMOTO REDIVO
Vice Presidente do Turismo
THIAGO SOUZA MENDES
Vice Presidente de Estratégia de Negócios
FABIO ROCHA ORMELLI
Vice Presidente do Conselho das Mulheres
VANESSA FONTES DE QUEIRÓS ANASTÁCIO
Vice Presidente de Ação Política e Institucional
ELIETE VEIRA DA SILVA
Diretor Secretário
VANESSA FONTES DE QUEIRÓS ANASTÁCIO.

Montagem e Diagramação:
Tarciso Souza
Espiral Artes Gráficas
Jornalista Responsável:
Fernanda Ventura
MTB: 59.662

Você conhece nossos cartões
de benefício Accredito?
Procure a Aciarp e veja qual é o
melhor para sua empresa:

Accredito Refeição: tem a liberdade de escolha dos
alimentos em restaurantes, lanchonetes e padarias.
Accredito Alimentação: os seus funcionários podem
realizar compras mensais em diversos estabelecimentos,
como supermercados e hortifrútis.
Accredito Premium: premia os profissionais da sua
empresa de forma simples e organizada, e ainda garante
a liberdade para eles comprarem o que quiserem.
Accredito Convênio: é a solução que a sua empresa
precisa para integrar os convênios que oferece com
desconto em folha, como os de farmácias, postos de
combustíveis e supermercados.
Accredito Combustível: centraliza e controla os gastos
com o abastecimento dos veículos da sua empresa de
forma simples, ágil e moderna.
ACcredito Plus Frota: você tem acesso a um sistema de
gestão completo e em tempo real de toda a sua frota, seja
ela formada por carros ou caminhões

11 2595-0200
11 98372-0360

www.aciarp.com.br

Rua Afonso Zampol, 80, Centro
Ribeirão Pires - SP
/aciarp
_aciarp
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ACCREDITO, há quatro anos
crescendo em Ribeirão Pires

A Accredito Gestão de Benefícios é uma plataforma que
está em Ribeirão desde
2015. A fim de movimentar e
desenvolver o comércio
local a rede mantém crescimento desde sua implantação. No início, a cidade
tinha 40 lojas credenciadas.
Hoje o alcance é de mais de
160 estabelecimentos.
No estado de são Paulo, o
cartão opera em 80 cidades,
sendo que no ABC atua em
Ribeirão Pires, Mauá e
Diadema. Ribeirão Pires é a
segunda cidade com o
maior número de credenciados.
Silvo Jungi, diretor e ex-proprietário do tradicional
Mercado Oriente, confiou
desde o principio na
implantação do cartão.
“Com o Accredito nós sabíamos que teríamos o retorno
do montante vendido. Na
época era o meu mercado e
mais um que aceitava. Nós
tínhamos a segurança no
recebimento”, relata.
Os cartões Accredito Gestão
de Benefícios foram implantados em Ribeirão Pires
como uma forma de promover o incentivo ao comércio
local.
No início, o cartão Servidor

foi utilizado para substituir
a cesta básica dada pela
Prefeitura. No começo e
também por ser uma novidade em Ribeirão Pires,
foram credenciados 40 estabelecimentos. Visto que a
aceitação
dessa
nova
proposta foi um sucesso,
outras empresas buscaram
informações para implantarem esse novo meio de
benefício aos funcionários.
Hoje, são mais de 170 estabelecimentos credenciados
nessa rede que só cresce.
Outras cidades do ABC
como Santo André, São
Bernardo e Mauá também
estão aderindo a essa gestão
de benefícios.
A Aciarp oferece os cartões
Alimentação,
Refeição,
Premium, Convênio e a
novidade é o Cartão Combustível, que extingue vales
e adiantamentos referentes
a combustível, além de ser
possível o controle sobre o
que á gasto nos postos de
gasolina.
A ACCredito tem atuação
em uma ampla rede de estabelecimentos e a economia
local da nossa cidade se
beneficia ricamente com a
sua presença no mundo
corporativo.

VANTAGENS DE
SER PARCEIRO
DA ACCREDITO
1. Possibilidade de aumentar o
número de clientes que utilizam
crédito pré-aprovado;
2. Fidelização e formação de
novos clientes, pois além do
titular do cartão, seus familiares
e dependentes podem usufruir
das vantagens oferecidas;
3. Risco zero na hora de vender e
garantia de recebimento. Toda a
venda é autorizada online,
eliminando a possibilidade de
vender para cartão furtado;
4. Disponibilidade de oferecer
vários convênios associados ao
cartão;
5. Permissão de realizar promoções especiais, em atendimento
ao perfil do cliente, otimizando
as vendas.
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Antônio Manoel Galli
A Pérola da
Associação
Ao todo são 44 anos
associado à ACIARP.

Companheira da vida e do trabalho, Hilda Galli.
Quando pensamos nas pautas da
nossa revista, uma vontade antiga veio
à tona e se transformou em um dos
assuntos mais queridos para ser escrito. Por que não falamos do nosso associado mais antigo? Mas quem é o associado mais antigo dentre tantos que
temos na cidade? O nome do senhor
Antônio Galli surgiu na mente de
nosso presidente Gerardo Sauter. “Eu
entrei na associação por conta dele”,
relembra.
Começa então um projeto de muita
responsabilidade, afinal não é tão fácil
falar de uma pessoa como senhor
Antônio, um dos associados mais antigos da Aciarp.
A princípio foi difícil tirar algumas
palavras dele, que sempre nos pedia
para voltar na próxima semana, mas
não porque não quisesse nos atender,
mas porque com sua timidez e simplicidade achasse que não merecia tal
homenagem.
Natural de São João da Boa Vista,
nasceu em 08 de dezembro de 1934.
Pai amoroso de duas filhas, Rosana

Galli e Claudia Galli. Casou-se duas
vezes. A segunda com dona Hilda
Galli, com quem divide o dia-a-dia da
Ótica Pérola da Serra.
Antes disso, em 1960, foi convidado
por um diretor financeiro da Eletrobrás para ocupar o cargo de sub-gerente, promovido dois anos depois a
gerente, sendo, por fim, supervisor de
um grupo de dez lojas.
Ser comerciante sempre foi um sonho.
Desde 1954, o senhor Antônio queria
seguir esse dom que ele sabia que
tinha. Porém, sua visão era ir mais
longe. Com segundo grau completo,
fez curso técnico em Ótica, na Faculdade Álvares Penteado, em São Paulo.
Esse foi o primeiro passo para a abertura da loja que mantem até hoje. Em
1973, quando abriu a Óptica Pérola da
Serra, Ribeirão Pires era uma cidade
pacata, com ar interiorano. “Nessa
época eu costumava conversar com os
clientes na porta da loja, contando
estórias e falando do passado da
cidade”, revela.
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Tornou-se associado da Aciarp
em 1975. Além disso, também
integrou a Diretoria. Foi Tesoureiro, Primeiro Secretário e Conselheiro no Biênio 1983-1984.
Comércio tradicional na cidade,
a Óptica Pérola da Serra existe
há 46 anos, sempre localizada
no mesmo ponto comercial.
Tanto tempo no mesmo local é
fruto de dedicação e bom atendimento.
Em exemplo de cliente fiel é a
Débora Souza, que conheceu a
ótica por indicação de uma
vizinha. “Gostei do atendimento. É ótimo. Eles tiram todas as
nossas dúvidas”, pontua.
Porém, para Débora, há um
diferencial que a faz gostar
ainda mais da loja. “Eles são
carinhosos com minha filha,
tem paciência e para uma mãe
isso é precioso”, destaca.
A autônoma Maria Marta
também é frequentadora fiel do
estabelecimento, moradora da
cidade há 23 anos, conhece a
Pérola da Serra desde 2006.
“Meu primeiro óculos de sol foi
feito nessa loja e para mim o
que contou foi o ótimo atendimento e porque eles tem ótimos
produtos”, afirma.
O comércio respeitado do
senhor Galli e o bom atendimento são as principais características da loja. A confiança das
pessoas em relação aos produtos e ao conhecimento do
senhor Antônio fazem toda diferença. “Eu só me sinto segura
fazendo óculos aqui. “Seu”
Antônio é de um excelente cará-

ter, uma pessoa respeitadora,
acolhedora, um grande comerciante. Já indiquei para várias
pessoas e tenho a certeza de que
quem vem aqui tem essa
mesma opinião”,finaliza Marta.
O ótico sempre foi otimista nos
negócios. Quando abriu seu
comércio, o sonho era unir a
vontade de ser comerciante
com os estudos em Óptica.
“Quando se monta um comércio a expectativa é que tudo vai
dar certo e tudo ocorreu como
pensado”, afirma.
Mesmo com todo esse otimismo, dificuldades surgiram ao
longo dos anos, mas para Antônio o mais importante foi o que
conquistou com o trabalho.
“Formei minhas filhas uma em
Medicina e outra em Jornalismo. Isso compensa qualquer
dificuldade”, aponta.
Companheira de todos os dias,
não só na loja como na vida,
Hilda Galli é casada com Antônio há 31 anos. Na Óptica Pérola
da Serra está há 30 anos e é
técnica em Óptica, incentivada
pelo senhor Antônio. Sempre
buscando inovar com as
mudanças, vem acompanhando novas técnicas na área. “Eu
tenho a técnica, mas o conhecimento do dia a dia foi ele quem
me passou”, revela.
Hilda também descreve com
carinho o papel de esposo e pai.
Dedicado também com a família, “Toninho”, como é carinhosamente chamado em casa, se
mostra um pai e um marido
bem presente. “Ele sempre

deixou claro que ele era o pai e
mãe das filhas dele. Ele sempre
foi um pai modelo, fez o melhor
pra elas e como esposo eu não
tenho nem palavras, sempre foi
muito parceiro, amigo, sempre
me incentivou a estudar”, conta.
A companheira também destaca características bem diferentes das vistas no dia-a-dia da
loja. Pai zeloso, participou de
cada etapa das filhas. “Ele foi
aquele pai que levava a filha pra
balada, para o cinema, shows de
rock, às vezes ele ficava
também. Sempre foi um pai
muito amigo das filhas e acredito que o estilo musical, além de
outras afinidades, foi o que nos
aproximou”, relembra.
Lidar com pessoas e com algo
tão importante quanto a visão é
muito sério. Estabelecer-se com
um comércio na cidade por
tanto tempo é admirável. Com
sua seriedade, técnica e bondade, o senhor Galli leva seu trabalho e experiência ao longo dos
anos com qualidade. “Não e
lucrar. Primeiramente você tem
que ver o melhor para o cliente.
Nem sempre o valor maior é
melhor para o cliente. É qualidade junto com o atendimento”,
reitera.
São tantas histórias, clientes-amigos, amigos-clientes, que é
impossível relatar brevemente
nesse espaço. São 85 anos de
vida. Desses, 46 dedicados à
ótica, e a sensação de uma vida
inteira pela frente, sempre com
muita dedicação ao trabalho e
curtindo seu “rock” favorito.
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PROMOÇÃO

Investir
e
ganhar

Prêmios mensais de

E sorteios finais de

R$ 5mil 1 Ford Ka SE e
1 Jeep Compass
Aqui no Sicredi, além de um portfólio completo e assessoria especializada
para os seus investimentos, você concorre a muitos prêmios!
Para mais informações, acesse: www.meusicredi.com.br/investireganhar

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO N.° 004.004212/2019. Promoção válida durante o período
de 07/08 a 31/12/2019, para os associados da cooperativa Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/
SP. Consulte regulamento completo da promoção e condições de contratação nas unidades
de atendimento participantes e no site sicredi.com.br/promocoes. Este produto/serviço
pode não estar disponível para associados conta Woop Sicredi. Contate o atendimento no
seu app para maiores informações. Imagens meramente ilustrativas. SAC - 0800 724 7220
/ Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.
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ACCREDITO
NO NATAL!
Campanha de 2019 vai incentivar a
economia local.

A Campanha de Natal,
sempre aguardada durante
o ano, vai incentivar a
economia de Ribeirão Pires
através dos cartões de
Gestão de Benefício Accredito.
Em 2019, a campanha
“Accredito no Natal” vai
presentear 106 consumidores através das “raspadinhas”. Serão distribuídos
nos comércios participantes 75 elementos raspáveis
de R$100 e 25 de R$200.
Cada ganhador vai ter como
crédito o valor da raspadinha no cartão Accredito
Premium, que pode ser
utilizado entre os 140 estabelecimentos credenciados
do Accredito. Além disso,
quem não ganhar dessa
forma, deve preencher o
verso com uma frase cultural sobre o Natal, além dos
dados pessoais e depositar
na urna localizada na

Aciarp. As raspadinhas
poderão ser depositadas até
uma hora antes do sorteio,
que vai acontecer no dia 23
de dezembro às 16 horas, na
Associação Comercial.
Ao todos serão distribuídos
cerca 20 mil reais em
prêmios.
Para o presidente da Aciarp,
Gerardo Sauter, fazer a
campanha de Natal baseada nos cartões Accredito vai
ser comercialmente benéfica para a cidade. “Os ganhadores só poderão usar o
prêmio nos comércios
credenciados da cidade.
Isso, além de incentivar a
compra na cidade também
vai mostrar quanto o Accredito é um importante
instrumento de fomento da
economia local”, pontua.
Tendo em vista a oscilação
na economia em todas as
esferas do país, o presidente
está confiante no cresci-
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mento da economia da
cidade no Natal, que é a
data comemorativa em que
as pessoas mais compram.
“Sempre tivemos o interesse de fazer a campanha
utilizando as “raspadinhas”
porque é possível premiar
mais pessoas e em todos as
lojas/empresas participantes. Mesmo com a dificuldade que foi esse anos nossas
expectativas são as melhores, principalmente porque
tudo será revertido aqui em
nosso município”, conclui.
Os cartões Premium, que
vão premiar os consumidores na Campanha, são utilizados para premiar/bonificar funcionários das empresas que são clientes Accredito.
Confira, em breve, as lojas
participantes da campanha
no site www.aciarp.com.br .
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10º Café com o Presidente

10º Café com o Presidente

10º Café com o Presidente

Planejamento Estratégico
Colaboradores ACIARP

Evento Conselho da Mulher
Empreendedora

Reunião com Contadores
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Reunião RA2 com Marco
Bertaiolli

Reunião RA2 com Marco
Bertaiolli

Seminário das Indústrias na
FRP

Reunião entre Contadores e
Prefeitura

Treinamento Accredito - ALA

Treinamento Boa Vista SPC

Cuidando da sua tranquilidade!
CONSÓRCIO

CARRO FÁCIL

AUTOMÓVEL

PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICOS
(11) 4824-5656

RESIDÊNCIA

FINANCIAMENTOS

(11) 94934-8557

EMPRESARIAL

RESPONSABILIDADE CIVIL

contato@vacoseguros.com.br

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 117 - 1° ANDAR - SALA 13 - CENTRO RIBEIRÃO PIRES
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ACIARP promove
Mês do Cliente
A Aciarp promoveu em setembro a campanha “Mês do Cliente”, ação para incentivo do
comércio local com promoções
nas lojas participantes.
Durante todo mês, as 40 lojas
participantes
ofereceram
descontos nos produtos e se
preparam para o Bota Fora,
com queima de estoque a
preços acessíveis, como uma
forma de preparar o comércio
para a Black Friday e festas de
fim de ano, época em que o
aumenta o consumo.
Para acontecer essa campanha,
foi realizada uma pesquisa para
saber os hábitos de consumo.
Após a análise e definidas as
necessidades dos clientes foi
realizado um encontro com os
lojistas que aderiram à ação.
Para o diretor de comunicação
da Associação, Arthur Lopes os
hábitos de consumo se modificam constantemente e é fundamental que a Aciarp se atualize
sempre sobre o que os consumidores de Ribeirão esperam
do comércio local. “Tanto na
oferta de produtos e serviços, os
preços ou em relação ao atendimento. Tenho certeza de quem
com essas informações atualizadas, o comerciante de Ribeirão vai atender a essas necessidades e se adequar a mudanças”, completa.
Além do Bota Fora, em todo o
mês vai haver treinamento
aberto a quem quiser participar, como uma forma de preparar os colaboradores para
melhor atender os clientes e
buscar novas formas de melhorar seu negócio. Por fim, será

realizado o Café com o Presidente para dar um feedback de
como foram as vendas nesse
mês e, principalmente, para
quem aderiu à campanha.
Para a presidente do Núcleo de
Mulheres
Empreendedoras,
Vanessa Anastácio, essa campanha para aquecer o comércio
local. “Acredito que os comerciantes tomando ciência das
melhorias que precisam ser
feitas para atrair mais clientes
irão se adequar para poderem
competir com os grandes
centros comerciais da região”,
ressalta.
Viviane Arcoleze, integrante do
Núcleo e apoiadora do projeto,
acredita que Ribeirão Pires tem
potencial para ser um grande
centro comercial e que essa
ação vai criar atrativos para as
pessoas consumirem aqui. “O
comércio local atende as necessidades emergenciais das famílias, mas quando pensamos em
compras em maior volume ou
lazer em família, os shoppings
roubam a cena e aí está uma
amostra que o problema não é
tanto preço, mas sim os atrativos, pois não sai barato uma
tarde com a família no
shopping”, finaliza.
Todas as lojas participantes da
campanha “Mês do Cliente”
foram identificadas com cartazes e bandeirolas. Cada uma
definiu os produtos com
descontos e os que seriam
vendidos no Bota-Fora.
Antes dos dois dias de Bota
Fora, foi realizado na Sala de
Treinamento da Aciarp o treinamento “Atendimento ao clien-

te”, com Noemi de Mello. Para
ela é muito importante que o
cliente dê um feedback aos
comércios da cidade. “A Aciarp
vem presentear os comerciantes com o Mês do Cliente com
esses cursos. Se você tem essa
parceria entre a associação
comercial, os comerciantes e o
público tem tudo para dar
certo”, explica.
Além disso, Noemi sabe o
quanto é importante o incentivo do empregador para que o
colaborador agregue conhecimento. “Quando o comerciante
abre a oportunidade para seu
colaborador fazer um treinamento ele acredita no potencial
da sua equipe, ele está capacitando essa equipe e está colocando valores a essa pessoa que
ela vai levar para o resto da vida
dela. Esse conhecimento não é
apenas para se tratar atrás do
balcão no dia a dia, mas vai
abranger aa empatia, a simpatia, a educação que são valores
que essa pessoa vai levar pra
vida, conclui.
Participante assídua das campanhas realizadas pela Associação, dona Lourdes Ribeirão, da
loja Mania de Perfume, fez
questão de inscrever suas colaboradoras no treinamento de
atendimento ao cliente. “Tudo
o que seja pra agregar, pra
somar, pra ajudar no atendimento é maravilhoso. Nós
somos associados da Aciarp e
quando tem esses cursos e nós
podermos
colocar
nossos
funcionários para aprender é
sensacional”, pontua.
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Depois do treinamento a lojista
aderiu a algumas dicas. Outras ela diz
que vai colocar em prática, porque
segundo Lourdes, a excelência no
atendimento é prioridade na loja e o
que faz ter tantos clientes fiéis nesses
10 anos. “As minhas funcionarias
voltaram com uma ótima impressão.
Trouxeram dicas. Uma das dicas que
elas deram ontem, que a gente tava
tendo dificuldade é lidar com crianças e eu já providenciei um entretenimento elas”, relata.
Uma das colaboradoras da dona
Lourdes é a Jéssica que participou do
treinamento e já ideias para melhorar
a loja. “Eu achei bem produtivo para
os vendedores, algumas coisas que
ela falou a gente já faz. Achei muito
legal a palestrante, ela entende bem
de vendas, agregou muito para a
gente passar para a loja e nossos
patrões”, conclui.
Além da loja da dona Lourdes, participaram do Mês do Cliente e Bota
Fora mais 40 lojas. E por falar em Bota
Fora, a resposta não poderia ter sido
melhor. Os lojistas participantes
colocaram as bancas na frente das
lojas cheias de produtos com ótimos
descontos. Também aconteceu uma
ação na praça da Vila do Doce um dia
inteiro com cortes de cabelos gratuitos realizados pela Embelleze,
demonstração de produtos de beleza
e o desfile, em que participaram 18
lojas de roupas, calçados e acessórios, com a colaboração da Jotta
Casting Models.
Café com o Presidente- No último dia
26 de setembro, a Aciarp realizou o
Café com o Presidente. Na ocasião,
foram apresentados os resultados da
campanha do Mês do Cliente. “Quero
parabenizar o Núcleo de Mulheres
Empreendedoras pelo grande trabalho. O primeiro pode ter sido pequeno, mas o segundo será estrondoso. A

partir desse, vamos criar uma cultura
com esse tipo de evento em nossa
cidade”, conclui.
Eliete Vieira, integrante do Núcleo,
sempre acreditou nessa campanha
que é planejada há alguns anos. “Já
foi um barulho; uma ação que as
pessoas achavam bacana o que a
associação estava fazendo, olhando
para o associado, para o lojista, que é
a nossa missão”, relembra.
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ACIARP sedia
reunião da RA2
A Aciarp sediou em agosto a reunião
de RA2, encontro com todas as associações do Grande ABCDMRR.
Encontro realizado periodicamente,
serve para comunicar as ações de
todas as associações que compõem
o grupo. Na última realizada em
Ribeirão Pires o tema principal
foram os cases de sucesso em cada
AC.
O anfitrião do encontro, Gerardo
Sauter, sabe que todos os produtos
oferecidos tem muita importância
na associação, mas um específico
tem se destacado em Ribeirão Pires.
“Nosso principal produto é o cartão
Accredito. Ribeirão é a segunda
cidade em rede credenciada. Ele

veio para substituir a cesta básica da
Prefeitura e hoje em dia é um sucesso”, aponta.
Também se destacou na reunião a
presença do presidente da Facesp,
Alfredo Cotait Neto, em evento na
cidade de São Caetano e da disponibilidade dele em estar próximo das
associações da RA2.
O ponto em comum foi tornar a RA2
referência, mostrando a força das
associações comerciais da região e
melhorando, perante os associados,
a ideia do associativismo.
Ainda estavam presentes representantes do Sebrae e da Boa Vista
SCPC, grandes parceiros das sete
AC’s.

Surpreenda
Varejo e Webinar
À partir dessa reunião,
foram expostos caos de
sucesso como os cursos do
Surpreenda Varejo do
Sebrae. Essas oficinas são
diferentes das realizadas
periodicamente nas
associações, pois são
voltados a públicos
segmentados, como
contadores, advogados,
etc.
Também será implantado
na Aciarp as lives e
webinars, oficinas de curta
duração realizadas na
própria associação, porém
com transmissão via
internet.

Reuniões na sede da
ACIARP fortalecem
CONSEG de
Ribeirão Pires
O Conseg de Ribeirão Pires está ainda mais próximo aos empresários e comerciantes da cidade. O
órgão, que há quase três décadas luta por mais
segurança na cidade, tem realizado, desde Março
de 2018, suas reuniões mensais, realizadas na
primeira quarta-feira do mês às 19 horas, na sede
da ACIARP (Associação Comercial, Industrial e
Agrícola de Ribeirão Pires).
Segundo a presidente, Carla Soares, a medida é
“uma forma de aproximar as forças de segurança
do comércio e indústrias da cidade, visando
importantes parcerias”. Desta forma, fica mais
fácil analisar as demandas dos comerciantes e da
população em geral de forma coordenada.

A ideia veio por meio de proposta apresentada ao
presidente, Gerardo Sauter que, com apoio de sua
diretoria, prontamente aceitou a ideia, mostrando
que a ACIARP se preocupa e tem um constante
empenho em prol da segurança da Cidade.
“São sempre reuniões produtivas e que trazem
frutos a cidade. Neste ano e meio, a pedido do
CONSEG, já foram reparadas duas viaturas da
GCM e quatro da PM, o que traz um incremento
importantíssimo na segurança da cidade. Convido a todos para participar e trazer suas sugestões
para que todos possamos tornar Ribeirão Pires
ainda mais segura”, conclui a presidente Carla
Soares.
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Fundo Social adquire
veículo através de
repasse da ACIARP
O 13º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires arrecadou
126 toneladas de alimentos. Todos os mantimentos
arrecadados foram entregues a 151 entidades assistenciais, religiosas e associações de bairro cadastradas no
Fundo Social de Solidariedade, comandado pela
primeira-dama Flávia Dotto.
Após o Festival, foi realizada em agosto, no buffet Di
Fieri, a entrega simbólica dos donativos. Além disso, o
evento teve um caráter especial com a entrega da chave
do caminhão que será utilizado para trabalhos do
Fundo Social.
O caminhão, um Kia Bongo 2019, só foi possível por
conta de um repasse realizado mensalmente pela

Foto: Mariana Rodrigues

Aciarp ao Fundo Social. A Associação é responsável
pela gestão dos boxes do Terminal Rodoviário e por
meio do Termo de Cooperação é realizado um repasse
de 50% dos aluguéis para o Fundo Social, que administra o valor de acordo com suas necessidades.
Dessa forma, parte da verba foi guardada durante dois
anos e meio para a compra do caminhão.
Gerardo Sauter, presidente da Aciarp, enfatiza o quanto
é importante esse repasse na realização dos trabalhos
sociais e que a Aciarp tem orgulho de poder realizar
essas ações em prol da sociedade. “São recursos bem
utilizados que vão ajudar muitas pessoas. Esse é o
papel da Aciarp”.
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Palavra do Associado
Por Marcos Hanada

ALLURE CAPITAL, com sede
em São Paulo, São Caetano do
Sul e agora em Ribeirão Pires,
representado pelo sócio Marcos
Hanada residente e nascido
nesta cidade, Engenheiro e
Especialista em Previdência
Privada, atuando a mais de 15
anos no mercado financeiro e a
mais de 10 anos trabalhando
como Agente de Autônomo
Investimento para XP Investimentos, que hoje é a maior
corretora do país.
Nós da Allure Capital estamos
trazendo para Ribeirão Pires e
mediações , uma nova cultura

de investir, estamos mostrando
para as pessoas que podemos
sim, ter um rendimento muito
melhor que os Bancos e com a
mesma segurança, além de
oferecer uma gama de produtos
que muitas vezes não são oferecidos por eles além dos tradicionais CDBs, LCI, LCA e Fundos
Inclusive os Fundos de Investimentos Imobiliários FII, que
hoje vem crescendo a cada dia a
procura por este produto, onde
ele está substituindo os imóveis,
devido ao aluguel recebido, a
tranquilidade com relação ao
inquilino e a liquidez
Estamos em um momento em

que aplicação tradicionais em
Banco conseguirá uma taxa
média liquida de 4,70 % ao ano,
Poupança rendendo 3,85 % ao
ano, com projeção de chegar a
3,15 %
Só a mudança que estamos
propondo para estes mesmos
ativos do Banco, uma taxa
média de 6,50 %, isso significa
um ganho de 40% em relação
aos tradicionais Bancos
E com esse cenário, para quem
quer um ganho maior, terá que
diversificar seus investimentos
com renda varável, isso mesmo,
estamos falando em ações.

ESSES SÃO OS NOVOS ASSOCIADOS DA ACIARP QUE ACREDITAM
QUE JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!!
ZAMM ADVOGADOS ASSOCIADOS, NIPPO METAIS, PALLET NEW PLAST, RR LAVANDERIA E SERVICOS, ODONTOLOGIA MORETTI,
REPASERV, ORIENTAL EQUIPAMENTOS E SERVICOS, SOLUCOES EM SISTEMA, INSTITUTO FRUTOS DE CRIAÇÃO, IBRC COMEX ASS ADUANEIRA COMERC EXT, PORTFORT-SERVICOS DE MONITORAMENTO, FACULDADE ENAU, ORIGINAL VIAGENS, INSTITUTO QUIRON, JC
CONSULTING, ÓTICAS CAROL, RENATA SAPATOS, LINDA FLOR, KATSUO MASSAGENS TERAPÊUTICAS, DF ADVOGADOS, JOÃO NETO E
ADVOGADOS ASSOCIADOS, ALLURE CAPITAL - AGENTES AUTONOMOS

Estamos de
Casa Nova!
CRECI: J-23556

+55 11 4828-3503
www.trentinaimoveis.com.br

Nova Sede: Rua Miguel Prisco, 450, Centro - Ribeirão Pires

Clube de Benefícios
VENHA FAZER PARTE

Conheça os lugares que você tem
benefício sendo associado:

ESTÁ CHEGANDO

O MELHOR

NATAL

DE TODOS

