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Legenda: Valter Moura (vice-presidente da Agência GABC e presidente da ACISBEC), Zoilo de Souza Assis (conselheiro da ACISA), Gerardo Pedro Sauter (vice-presidente da FACESP e presidente da
ACIARP), Gildo Freire de Araujo (presidente da ACEDIADEMA) e Luiz Augusto Almeida (coordenador de relações institucionais da Agência GABC e diretor administrativo da ACIAM)

2

Abril - Maio / 2011

Informe ACIARP

www.aciarp.com.br

Palavra do
Presidente
Começamos o ano com um novo governo brasileiro e espero que nossos
representantes no Congresso possam
de uma vez por todas fazer a reforma
Tributaria, trabalhista e política. Esperamos também que nossos deputados e senadores tenham o bom senso
de fazer com que este país tenha um
crescimento sustentável, pois nós,
empresários, estamos cansados de
pagar tantos
impostos, ver o quão
eles estão sendo tão mal aplicados
e perceber que estão querendo criar
novas maneiras de cobrar ainda mais
impostos.
Em âmbito municipal, realizamos,
no mês de março, nosso tradicional
Baile da ACIARP que mais uma vez foi
um sucesso de público e de inovação.
Além da comemoração de aniversário
da Aciarp e de Ribeirão Pires, oficializamos a minha indicação como Vice
Presidente da FACESP – Federação
das Associações Comerciais do Estado
de São Paulo, para a qual fui indicado
pela maioria das associações comerciais da nossa região do ABCDMRP que
se denomina RA2.
A posse na FACESP aconteceu no
dia 28 de março onde fui empossado
num evento magnífico ao lado do
novo presidente Rogério Amato e de
outros vices-presidentes do Estado
de São Paulo. Esta é a primeira vez
que um membro da nossa entidade
toma posse de um cargo deste porte
e devo agradecer à minha Diretoria e
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1º Vice Presidente
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2º Vice Presidente
Lauro Yukio Akao Filho
Ricardo Nardelli Júnior

Conselho assim como todos os nossos associados que me apoiaram firmemente em minha gestão frente à
ACIARP. Esse reconhecimento veio
também através da Agência de Desenvolvimento Econômico do ABC onde
fui indicado como suplente e espero
contribuir com novas propostas assim
como levar sugestões para a melhoria
da região.
Começamos com pique total na
Aciarp com o apoio do SEBRAE e outras con-

sultorias em que foram contratadas
para treinar nossos associados e seus
funcionários. Estamos com um calendário de cursos e palestras sensacional
que são divulgados através do nosso
Site e na Circular mensal, Twitter e Informativo.
Já estamos trabalhando a nova campanha de natal que tem um novo
formato muito mais acessível aos pequenos comerciantes, pois o investimento do ano passado estava além

1º Tesoureiro
Germano Borba
2º Tesoureiro
Eliete Vieira da Silva
1ª Secretária
Silvio Junji Nakahara
2º Secretário

de suas possibilidades reais. Já temos
adesão de diversos comerciantes que
preferem pagar uma pequena parcela
mensal ao invés de uma só quantia no
final do ano. Vamos continuar com o
Churrascão ACIARP que mostrou que
o ambiente descontraído também é
uma oportunidade para realização de
negócios e parcerias.
Com a criação de uma nova empresa,
Boa Vista Serviços, pela ACSP – Associação Comercial de São Paulo, faço
um pedido aos nossos associados atuais e futuros que peçam a visita de
um consultor da ACIARP para mostrar
nossas ferramentas de consulta cujos
resultados estão em um nível igual
ou melhor do que os nossos concorrentes, pois em nosso sistema SCPC
– Serviço Central de Proteção ao Crédito, o associado paga por algum tipo
de consulta e recebe muito mais informações que servirão de base para
novos negócios. Já nosso concorrente
realiza cobranças individuais pelas informações que o SCPC fornece dentro
de um mesmo pacote. Em estudos realizados constatamos que com SCPC o
associado tem um ganho maior já que
se somar todas as consultas individuais do concorrente você pagará muito
mais pelas mesmas informações.
Gerardo P Sauter
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ENTREVISTA COM
Gerardo Pedro Sauter

E

ntrevista com Gerardo Pedro
Sauter, Presidente da ACIARP,
VICE PRESIDENTE DA FACESP
RA2 E MEMBRO DA DIRETORIA DA
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
DO GRANDE ABC.
1. Primeiramente parabéns pelos cargos assumidos como VP da
FACESP e membro da diretoria da
Agência de Desenvolvimento Econômico do GABC . Qual seu principal papel como vice-presidente da
FACESP- RA - Metropolitana ABC?
Manter o mesmo papel que meu
antecessor o Dr Zoilo de Assis fez na
sua gestão de dois mandatos muito
bem administrados.
2. Quais benefícios senhor poderá
trazer para nossa cidade e região?
O objetivo da FACESP consiste na
união de idéias das sete Associações
Comerciais, na troca de informações
sobre campanhas, treinamentos,
informação em primeira mão aos
sete presidentes da região e aos
nossos associados, sobre tudo o que
acontece na nossa região quando o
assunto se relacionar com a indústria, comércio e serviços e especificamente dar ênfase ao MEI –Micro
Empreendedor Individual.
Outra questão é o entendimento
de que as Associação Comerciais
de Ribeirão Pires e de Rio Grande
da Serra tem muito a trabalhar e a
conquistar para chegar onde chegaram nossas cinco maiores co-irmãs
da região. Meus planos é não medir
esforços para fazer com que Ribeirão e Rio Grande tenham acesso a
serviços e informações, podendo
assim oferecer um serviço ainda
mais qualificado aos nossos associados e assim crescermos de maneira
sustentada
3. Como o senhor descreve o apoio
de Rogério Amato para as ações em

nossa região?
Eu diria que é fundamental para o
desenvolvimento das Associações
Comerciais. Ainda não tivemos uma
reunião para falarmos dos planos da
FACESP, o que deve acontecer em
breve.
Na cerimônia de posse da nova
diretoria da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC,
dia 11/04 conversei com nosso vicegovernador Guilherme Afif, grande
apoiador dos projetos das Associações Comerciais e um dos batalhadores para a formalização do MEI, ficamos de marcar uma reunião para
planejar nossas atuações na região
4 - Qual o papel do presidente
dentro de uma Associação Comercial?
Nestes dois anos de mandato o
meu principal papel foi o de aglutinar as pessoas em prol de um pensamento comum ou seja passar a
idéia de associativismo aos nossos
associados pois só somos fortes se
estivermos unidos.
5 - E qual o maior desafio em ser
presidente da ACIARP? O senhor
entende que encontrará os mesmos desafios na RA2?
“ DAR DE SI ANTES PENSAR EM SI”
. Este lema do Rotary International
tem tudo a ver com esta pergunta, e
na RA2 será o mesmo desafio

mesmos, porém tenho duas preocupações: dar oportunidades aos
novos empresários para que desenvolvam suas empresas e disseminar
a importância de treinamentos para
obtenção de pessoas qualificadas
para o mercado.
8 - A ACIARP é acionária, juntamente com a Boa Vista Serviços, do
SCPC - Serviço Central de Proteção
ao Crédito. Qual é o papel do SCPC
para o senhor como empresário?
O SCPC é uma ferramenta muito
útil para o empresário pois ele evita
uma perda de dinheiro em suas transações comerciais. Hoje em dia não
podemos mais fazer negócios, principalmente com novos clientes, sem
ter em mãos um histórico comercial
da empresa com a qual estamos negociando. Mesmo uma análise de
uma carteira de clientes já consolidada nos ajuda a promover ações de
marketing, uma das análises que o
SCPC fornece ao empresário.

6 - Por que é tão importante o associativismo, mesmo entre empresas do mesmo segmento?
Porque é a melhor alternativa para
o fortalecimento da competitividade em cada segmento, que por sua
vez é determinante para a sobrevi- 9 - Por que os empresários devem
vência das pequenas empresas.
escolher o SCPC e não o concorrente?
O SCPC tem seu banco de dados
7 - Qual a principal característica formado pelas informações que cardo seu mandato na ACIARP?
tórios, JUCESP, bancos, Receita Fe(risos) É difícil falarmos sobre nós deral, empresas de Telefonia Fixa,

Associações Comerciais, Cartórios e
muitas outras entidades totalizando
mais de 2.200 no Brasil movimentando mais de 140 milhões de registros atualizados minuto a minuto e
108 milhões transações por mês.
10 - Muitas das empresas de Ribeirão Pires são heranças de família. Como senhor vê o desenvolvimento da empresa que passa de
geração a geração?
É um ponto muito forte em nossa cidade. Essas empresas já são consolidadas no mercado, com uma fiel
carteira de clientes. E com a geração Y no comando, só tem a crescer
mais!
11 - As empresas de Ribeirão Pires já compartilham da visão econômica do século 21, como por
exemplo, o crescimento fantástico
das redes sociais e seus benefícios
para os negócios?
As redes sociais são as mais modernas ferramentas de negócios.
12 - Qual é o futuro das Associações Comerciais?
Entidades unificadas, padronizadas e independentes.
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SCPC: A SOLUÇÃO PARA BONS NEGÓCIOS

A

Boa Vista Serviços, empresa brasileira de
corpo e alma, foi constituída para a operação do SCPC | Serviço Central de Proteção ao Crédito, nacionalmente reconhecido por
prestar serviços de excelência a milhares de empresas e consumidores. Empresa genuinamente
brasileira, atualizada e inovadora, constituída
para a operação do SCPC | Serviço Central de
Proteção ao Crédito, que atende, com qualidade
e dinamismo, lojistas, instituições financeiras e
diversos segmentos da economia, que fazem cerca de 145 milhões de transações de negócios por
mês, para validar compras e liberar pagamentos.
Entre os acionistas da Boa Vista Serviços estão
as mesmas entidades do comércio que construíram o sistema de informações comerciais do país
para validar o crediário, há várias décadas. Essa
ampla base de sustentação garante ação nacional
na coleta dos dados e facilita a distribuição dos
produtos adequados a cada região.
A Associação Comercial de São Paulo, entidade com 116 anos de existência, com sua solidez e
tradição, juntamente com o Clube dos Diretores
Lojistas do Rio de Janeiro, a Associação Comercial do Paraná, a Câmara de Dirigentes Lojistas de
Porto Alegre e o Fundo de Investimentos de Private Equity TMG Capital, criaram as bases para a
formação da nova companhia, para atuar de forma cada vez mais dinâmica no mercado.

ze os riscos através das soluções SCPC. Produtos Recuperar clientes inativos tem se tornado
para análise de empresas: Maximize suas ações também uma prática cada vez mais comum, e
de marketing utilizando as soluções SCPC. Com a prévia análise de cadastros, comprovadamennossas ferramentas será possível atingir e superar te, minimiza inadimplência e os custos operasuas metas, identificando novos clientes, fidelizan- cionais de ações de ativação, up selling e cross
do seus clientes atuais, construindo relacionamentos selling. Utilize as ferramentas do SCPC e alcance
O SCPC dispõe do mais moderno e completo de longo prazo, garantido assim maior retorno para resultados ainda melhores.
banco de dados de informações comerciais sobre o seu negócio.
consumidores e empresas. Seu portfólio de produtos compreende soluções inteligentes para a Tipos de consultas:
tomada de decisões na gestão de negócios. Ele
SOLUÇÕES PARA CRÉDITO E COBRANÇA
é consultado por mais de um milhão de clientes
ANÁLISE E APROVAÇÃO
diretos e indiretos, de todos os portes e setores
PRODUTOS PARA ANÁLISE DE EMPRESAS
PRODUTOS PARA ANÁLISE DO CONSUMIDOR
da economia, além de receber grande volume de
SCPC
informações de órgãos oficiais e instituições de SCPC | SCORE CRÉDITO PJ
SCPC | CHEQUE
todo o País, o que lhe permitiu armazenar, até o SCPC | RELATÓRIO ANALÍTICO
SCPC
|
RELATÓRIO
SINTÉTICO
SCPC | CHEQUE+
momento, cerca de 4,5 bilhões de dados. O moSCPC | INTEGRADO
delo de negócios do SCPC é apoiado em uma rede SCPC | CADASTRO GRUPO DE CRÉDITO
SCPC | COMPLETO
de parceiros em todo o Brasil, que tem acompa- SCPC | RELATÓRIO SIMPLIFICADO
SCPC | SÍNTESE
nhado sua implantação e consolidação como o SCPC | RELATÓRIO BALANÇO ECONÔMICO
SCPC | CONFIRMA RG
mais importante provedor de informações co- SCPC | RELATÓRIO ANÁLISE SETORIAL
SCPC | RELATÓRIO INTERNACIONAL
SCPC | SEGUROS
merciais do país.
Para obter informações atualizadas e precisas
para tomar uma decisão, utilize o SCPC, que possui o mais completo banco de informações sobre
empresas e consumidores do país. Aumente a
assertividade na concessão de crédito e minimi-

SCPC | CHEQUE

SCPC | CRÉDITO IMOBILIÁRIO

SCPC | CHEQUE+

SCPC | RELATÓRIO IMOBILIÁRIO
SCPC | VEÍCULO
SCPC | SCORE CRÉDITO
SCPC | SCORE FÁBRICA
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SCPC: A SOLUÇÃO PARA BONS NEGÓCIOS
Tipos de consultas:

SOLUÇÕES PARA CRÉDITO E COBRANÇA
ACOMPANHAMENTO DE CARTEIRAS
SCPC | ANÁLISE DE CARTEIRA

SCPC

SCPC | GERENCIAMENTO ELETRÔNICO
DE RISCO

SCPC | SCORE CRÉDITO

SCPC | RELATÓRIO ANALÍTICO

SCPC | MIX DE MERCADO

SCPC | RELATÓRIO SINTÉTICO
SCPC | ENRIQUECIMENTO DA BASE
SCPC | CADASTRO GRUPO DE CRÉDITO

Tipos de consultas:

SCPC | CADASTRO ANALÍTICO
SCPC | CADASTRO SINTÉTICO

SOLUÇÕES PARA CRÉDITO E COBRANÇA
SOLUÇÕES PARA MARKETING

Tipos de consultas:

SOLUÇÕES PARA CRÉDITO E COBRANÇA
COBRANÇA

PRODUTOS PARA ANÁLISE DE
EMPRESAS

PRODUTOS PARA ANÁLISE
DO CONSUMIDOR

SCPC | PROSPECÇÃO QUALIFICADA

SCPC | SCORE PROPENSÃO AO
CONSUMO

SCPC | ENRIQUECIMENTO DA BASE

SCPC | SCORE CRÉDITO

SCPC | ANÁLISE DE CARTEIRA

SCPC | FONE

SCPC | CADASTRO GRUPO DE CRÉDITO

SCPC | FONE+

SCPC | ANÁLISE DE CARTEIRA

SCPC

SCPC | ENRIQUECIMENTO DA BASE

SCPC | SCORE RECUPERAÇÃO

SCPC | RELATÓRIO ANALÍTICO

SCPC | VALOR+

SCPC | RELATÓRIO SINTÉTICO

SCPC | FONE

SCPC | CADASTRO ANALÍTICO

SCPC | RELATÓRIO FONE

SCPC | FONE+

SCPC | CADASTRO SINTÉTICO

SCPC | RECUPERA

SCPC | RELATÓRIO FONE

Registro da marca: Evite prejuízos e proteja a imagem de

sua empresa!

A

o abrir a própria empresa muitos empresários se preocupam
em investir na divulgação da
sua marca no mercado e no
fortalecimento da comercialização dos seus produtos e
serviços, mas esquecem do
mais importante: registrar a
marca que vai utilizar como
forma de identificação da
empresa.

mesmo segmento utiliza a
marca ou nome semelhante
ao seu? Caso a sua marca
ainda não esteja registrada
no INPI (Instituto Nacional
de Propriedade Industrial),
órgão responsável pela Propriedade Industrial no Brasil,
você terá um enorme prejuízo até conseguir provar
a anterioridade de uso. Durante esse período, o nome
da sua empresa e sua credibilidade no mercado estarão
comprometidos.

No Brasil, a preocupação
com registro de marcas é
crescente. Desde 2007, mais
de 100 mil pedidos são depositados anualmente, seImagine se uma empresa gundo dados do Instituto
que atua exatamente no Nacional da Propriedade

Industrial (INPI). Em todo o
País há mais de 600 mil marcas cadastradas. A oficialização do registro agrega valor
aos produtos e serviços e
ajuda a fidelizar o cliente,
construindo uma identidade
e uma relação entre a marca
e o consumidor.
A VILAGE Marcas e Patentes trabalha com o objetivo
de orientar os empresários sobre a importância
que a identidade de uma
empresa tem no mercado.
Atualmente a Vilage conta
com mais de 100 profissionais distribuídos em 21
escritórios nos estados de
São Paulo, Paraná, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul,
Espírito Santo, Bahia e Minas

Gerais. Os contatos podem
ser feitos por meio do site
www.vilage.com.br ou do
atendimento regionalizado:
0800 703 9009.

Gilverton Chbane, da Vilage Marcas e Patentes e Geraldo Pedro
Sauter, Presidente da ACIARP.

Certificada pelo Sistema
ISO 9001:2008
A VILAGE foi certificada
pela BSI Brasil em fevereiro
de 2011 por operar um Sistema de Gestão de Qualidade conforme os requisitos
da ISO 9001:2008. A certificação é válida para os serviços relacionados a marcas,
patentes, direito autoral,
registro de softwares, domínios de internet, assuntos
regulatórios e assessoria jurídica em propriedade intelectual e industrial. A ISO
9001 é a estrutura de qualidade melhor estabelecida,
utilizada atualmente por mais
de 750 mil organizações em
161 países.

6

Informe ACIARP

Abril - Maio / 2010

8 BAILE
ACIARP
º-

DA

www.aciarp.com.br

Informe ACIARP

www.aciarp.com.br
www.aciarp.com.br

Informe ACIARP

Abril
Abril--Maio
Maio / /2011
2010

77

8

Abril - Maio / 2011

Informe ACIARP

www.aciarp.com.br

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA - ACIARP

U

ma das maiores reclamações de empresários ribeirãopirenses é a falta de funcionários qualificados. As vagas
existem, porém não encontram funcionários treinados
e capacitados em diversas
funções, principalmente na
área administrativa e na de
vendas.
Quando o assunto é manutenção de funcionários,

nota-se uma frustração
ainda maior por parte dos
empresários. Saber entender e contratar um funcionário apenas pela leitura
do currículo é um aspecto
importante para o futuro
da empresa. Os problemas
começam nesse ponto. A
ACIARP vai tratar desse tema
em várias palestras. Fique de
olho na nossa agenda de cursos e treinamentos.

Ouvindo as reclamações e
mantendo conversas com
vários empresários para
saber as suas dificuldades
a ACIARP encontrou a solução ao abrir treinamentos e
cursos de capacitação para
os funcionários de nossos
associados e não associados.
Os empresários poderão
enviar seus funcionários
para participar do treinamento que abordará vários temas de sejam mais
pertinentes para a formação profissional e que proporcionará elementos que
ajudarão o funcionário no
seu dia a dia, no seu relacionamento com a empresa
na qual ele trabalha e, em
particular, melhorar a comunicação com o cliente e
colaborar na lucratividade
esperada por todo o grupo.

Além disso, jovens à procura do primeiro emprego
também poderão se inscrever e cujo desenvolvimento
será acompanhado pela
ACIARP que emitirá um certificado de assimilação e
qualificação.
O treinamento acontecerá
na sala de treinamentos da
ACIARP, das 09h00 às 11h00
ou das 14h00 às 16h00

conforme a disponibilidade
dos funcionários.
As empresas interessadas
favor entrar em contato
com o departamento de
projetos e parcerias pelo
telefone 2595-0233 ou pelo
e-mail aciarp.parcerias@
terra.com.br
e também
pelo site da ACIARP www.
aciarp.com.br

PLANAUTO MULTIMARCAS:
SEU PONTO ALTO EM AUTOMÓVEIS

I

naugurada em maio de
2005 por Rodrigo Tolezano, a Planauto Multimarcas tem em sua missão
e visão de negócio, ser a referência regional em loja de
veículos, oferecendo carros
com qualidade e procedência, diferenciais de atendimento, seriedade e transparência na negociação,
além das melhores condições e facilidades para o
cliente.
Talvez seja esta filosofia de
trabalho, aliada à experiência de sua equipe de vendas
e o total comprometimento
com o cliente, o segredo
do sucesso da loja, que em
tão pouco tempo, e mesmo
passando pela recente crise
do crédito, só vê crescer
seus indicadores.
A Planauto mantém um
estoque sempre amplo e
renovado. Veículos revisa-

dos com garantia, excelente
avaliação do carro usado
na troca e ótimas taxas de
financiamento, com ofertas
especiais durante todo ano.
Para carros semi-novos,
oferece como diferencial a
Garantia Estendida e carro
reserva em caso da necessidade de alguma manutenção dentro do período da
garantia.
No segmento dos veículos
0 km, a Planauto não deixa
por menos: Além de garantir o menor prazo de entrega da região, de qualquer
marca e modelo, aceita o
veículo usado como forma
de pagamento e o cliente
só entrega o carro quando
retirar o seu 0 km.
A Planauto é a única loja da
cidade que conta com um
exclusivo show room recém
inaugurado que traz mais
comodidades ao cliente,

que pode sair da loja com
o carro emplacado, documentação OK e com seguro,
tudo em um único lugar.
A Planauto também atua
como mesa de intermediação para outras lojas, com
vantagens especiais para o
lojista, diversidade de ofertas, sempre pautados pela
ética profissional.
Por estas e outras características a Planauto Multimarcas é o “ponto alto em
automóveis”! Venha nos visitar e fazer a melhor negociação em veículos 0km ou
semi-novos.

CONHEÇA OS SERVIÇOS DA PLANAUTO MULTIMARCAS:
•Despachante
•Seguros
•Investigação de sinistros
•Consignação
•Troca com troco
•Plataforma
•Micropintura, Polimento e higienização
•Revisão Mecânica
•Carro reserva
•Garantia Planauto
Av. Capitão José Galo, 892 – Planalto Bela Vista
Ribeirão Pires - SP
Telefone: (11) 4828-2080
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IBERICA COMEX

A

Iberica Comex atua a mais
de 20 anos no mercado e é
especializada em Assessoria
em Exterior e Desembaraço Aduaneiro na Importação e Exportação
de Produtos, visando proporcionar-lhes satisfação e segurança nas transações aduaneiras. A empresa hoje
é associada à AMCHAM – CÂMARA
AMERICANA DE COMÉRCIO, isso possibilita que seus clientes tenham uma
enorme gama de opções e expansão
de negócios, tais como: pesquisa de
mercado, participação em convenções, feiras internacionais e intercâmbio.
Atua nos mercados, nacional e internacional de Comércio Exterior e
Logística Integrada, através da prestação de serviços diferenciados, gerando agilidade e folow-up diário
para cada um de nossos clientes é a
missão da Ibérica Comex. A empresa
conta com inúmeros serviços Aduaneiros e Assessoria em Importação e
Exportação.
•Habilitação para Importadores e
Exportadores - credenciamento de
importadores e exportadores no sistema RADAR da Secretaria da Receita
Federal do Brasil
•Classificação Fiscal de Mercadorias
classificação correta dos produtos,
bem como na apuração dos tributos
envolvidos nas operações de importação e exportação.
•Planilha de custos - simular todos
os custos que envolvem as operações
de importação e exportação
•Contratação de fretes nacionais e
internacionais - a IBÉRICA possui parceiros tradicionais e com larga expe-

riência no mercado, que oferecem a
maior gama de serviços
•Regime Especial de Drawback - mecanismo que permite a isenção, suspensão ou a eliminação de tributos
na importação de insumos que serão
utilizados na utilização de produtos
que serão exportados.
•Exportação - Emissão de Fatura Comercial, Packing List, Certificado de
Origem, Declaração de Exportação,
Normal e Simplificada, Laudos Técnicos e acompanhamento junto aos
órgãos federais e estaduais.
•Importação - suporte técnico e
analise documental, pré e pós-embarque, liberação de documental
junto a agentes de carga, emissão e
liberação de Laudos Técnicos junto a
órgãos federais e estaduais, recolhimento de tributos, desembaraço das
mercadorias e melhores condições e
prazos de pagamento de armazenagem.
•Licença de Importação - documento eletrônico processado por
meio do Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX, utilizado nas importações de produtos
cuja natureza ou tipo de operação
esteja sujeita a controles de órgãos
governamentais.
•Trânsito Aduaneiro - transporte
de mercadorias, sob controle aduaneiro, de um ponto alfandegado para
outro com suspensão de tributos.
Geralmente esta operação compreende a remoção de mercadorias das
zonas primárias (portos, aeroportos
e fronteiras terrestres), para as zonas
secundárias (EADI, Entreposto Industrial ou Recintos Industriais) que operam RECOF, etc.
•Desembaraço Aduaneiro - proce-

dimento fiscal onde é verificada a exatidão documental e física das mercadorias importadas ou exportadas de
acordo com a legislação vigente.
•Suporte para Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - programa de auxílio
para emissão de Nota Fiscal Eletrônica, enviando aos nossos clientes,
via e-mail, um arquivo que quando
integrado ao sistema SEFAZ
Assessoria de Importação
Compreende desde o embarque da
mercadoria pelo exportador, até a sua
chegada efetiva no destino, elaboração dos documentos pertinentes,
análise da documentação (fatura,
conhecimento de embarque e certificado de origem quando houver)
para enquadramento legal, classificação fiscal de produtos, coordenação
e contratação de transporte, registro
da Declaração de Importação, conferência fiscal da mercadoria quando
exigida, liberação da mesma e acompanhamento de entrega da carga
junto à transportadora até o depósito
do cliente.
Assessoria de Exportação
•Assessoria de Exportação Elaboração de documentos.
•Análise de Pedido e Carta de Crédito.
• Emissão de Registros de Exportação para quaisquer produto.
•Contratação de fretes para os transportes nacionais e internacionais.
• Execução de Despacho Aduaneiro.
•Assessoria Técnica Elaboração de
documentos, tais como: Faturas Comerciais, Consulares e Alfandegárias,
Certificados de Origem, Inspeção e
Sanidade, etc.;

•Análise de Pedidos e Cartas de Crédito;
•Emissão de Registros de Exportação para quaisquer produtos, inclusive aqueles que dependem de autorização de órgãos controladores;
•Contratação de fretes para os transportes nacionais e internacionais;
• Execução do Despacho Aduaneiro;
•Assessoria técnica, aos demais procedimentos pertinentes.
Licença de Importação
Licença de Importação ou LI é um
documento eletrônico processado
por meio do Sistema Integrado de
Comércio Exterior – SISCOMEX, utilizado nas importações de produtos
cuja natureza ou tipo de operação
esteja sujeita a controles de órgãos
governamentais. Emitimos e orientamos os importadores no deferimento
desses processos.

Matriz:
Av. Francisco Monteiro, 1.174
Vila Aparecida Ribeirão Pires - SP
CEP: 09430-000

Filiais:
Praça Republica, 62 - Conj: 96
Centro - Santos / SP
Cep: 11013-010
Aeroporto de Guarulhos
Prédio TECA
3º Andar – Sala 3.21
Guarulhos - SP

Telefone:
55-11-4828-6570
55-11-4825-1639
55-11-4825-6500
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Curso em Destaque:
O QUE O SEU CHEFE ESPERA DE VOCÊ?

Cursos
ACIARP 2011
Data: 27/04 das 09h30 às
11h30 - GRATUITO
Tema:
“PESQUISA
DE
MERCADO”
Apresenta à definição de
pesquisa, sua utilidade,
planejamento de
pesquisa, coleta de dados,
questionário, tipos de
perguntas,
tabulação e interpretação
dos dados.
Consultoria: SEBRAE
Data: 28 e 29/04 das 08h às
12h - Carga horária: 8 horas
Tema:
“TÉCNICAS
DE
VENDAS NO VAREJO
Consultoria:
MHM
EMPRESARIAL
Invetimento: Consulte-nos!

Data: 12/05 das 08h às 11h
- Carga horária: 3 horas
Tema: “O ATENDIMENTO
AO CLIENTE NA ERA DO
CONHECIMENTO”
Consultoria:
MHM
EMPRESARIAL
Investimento: R$ 30,00
Associados / R$ 37,50 NãoAssociados
Data: 06 à 09/06 das 13h às
16h30 - Carga horária: 14
horas
Tema: “ORGANIZAÇÃO DO
ALMOXARIFADO”
Consultoria:
MHM
EMPRESARIAL
Investimento:
Consultenos!

Obs: Em razão do quorum mínimo necessário para
a realização dos cursos, reservamo-nos o direito de
reprogramar ou suspender os mesmos.

Venha desenvolver as habilidades dos melhores líderes de
grandes empresas, do treinamento inspirado na obra “ A Lei do
Triunfo”, de Napoleon Holl autor do Livro “Pense e Enriqueça”.
INSCREVA-SE JÁ, VAGAS ILIMITADAS

Novos
Associados
Casa Amiga Imóveis
Filomena Aparecida Zerlotti
Av. Fortuna, 132 – sala 04
Centro – Ribeirão Pires
Telefone: 4827-4221
Performance Supplies
Performance Com.
Equipamentos e Serviços LTDA
Rua Piauí, 638 – sala 02
Santa Paula – São Caetano do
Sul
Telefone: 4224-1504

www.aciarp.com.br

Gobotec
Gobotec Com. E Prestação de
Serv. Tec. LTDA EPP
Rodovia Índio Tibiriçá, 1964
Pouso Alegre – Ribeirão Pires
Telefone: 4822-1485
Rosa Xoke
Femminile Moda Feminina e
Acessórios LTDA ME
Rua Felipe Sabbag, 200 – loja 04
Centro – Ribeirão Pires
Telefone: 4824-8108
Brasil Treina
Mérito Ensino
Profissionalizante LTDA ME
Av. Fortuna, 94
Centro- Ribeirão Pires

R

elacionamentos entre chefes e funcionários influenciam firmemente
qualquer receita de sucesso em um
grupo ou mesmo em uma empresa. Enquanto a literatura é farta ao falar sobre
liderança,como ser um líder, sobre o modo
de ação de um chefe e outros temas voltados ao líder, pouco se fala e poucas escolas
ensinam o que um líder espera de seus seguidores, isto é, o que o seu chefe espera
de você.
Muitas vezes, o seu chefe é uma pessoa que
não leva jeito para ensinar o trabalho, delegando a tarefa para outros funcionários

mais antigos de casa. Talvez não deixe claro
o que ele espera do funcionário e então está
criado um pequeno conflito de gestão já que
cada um faz o que está ao seu alcance, faz
o seu melhor, mas ambos esperam coisas
diferentes um do outro.Nessa primeira palestra sobre o tema, o objetivo é aprender,
através de algumas técnicas diárias, o que seu
chefe espera de você.

Data 26/04
Curso em 2 turmas, das 09h às 11h e das
14h às 16h - GRATUITO

Inscrições: 2595-0233/2595-0200 com Walkiria
E-mail: aciarp.parcerias@terra.com.br
Site: www.aciarp.com.br
Telefone: 4828-3072
Encoserv de Mauá Comércio e
Serviços LTDA
Av. Coronel Oliveira Lima, 2500
Parque Aliança – Ribeirão Pires
Telefone: 4825-1512
Nova CORP
CORP Serviços Médicos e
Fisioterápicos LTDA EPP
Rua Afonso Zampol, 84
Centro – Ribeirão Pires
Telefone: 4828-5522
Emagrecentro Ribeirão Pires
Centro de Estética Sant`Anna
LTDA ME
Av. Fortuna, 287

Centro – Ribeirão Pires
Telefone: 4827-4025
Vilage Marcas e Patentes
VSP Marcas e Patentes LTDA
Av. Paulista, 1765
Jardim Paulista – São Paulo
Telefone: 3149-3040
Prima Clean
Lavanderia Ribeirão Pires LTDA
Rua Afonso Zampol, 48
Centro – Ribeirão Pires
Telefone: 4828-8261
Casa dos Presentes
Edson Masayuki Morokuma
Rua Capitão José Gallo, 152
Centro – Ribeirão Pires

Telefone: 4823-8630
AN Pinho Materiais para
Construção
ANP Materiais para Construção
LTDA
Rua Sete de Setembro, 15
Vila Suissa – Ribeirão Pires
Telefone: 4827-5096
Vila Fashion
Vila Fashion Comércio de
Roupas e Acessórios Ltda
Rua Boa Vista, 10 - Loja 01 - Vila
do Doce
Telefone: 4827-9934

www.aciarp.com.br
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75ª Festa

Nossa Senhora do Pilar
01/05 - Domingo
10:00 - Padre José Silva
11:00 - Autoridades
11:30 - Robson Miguel com a
presença do Cacique Raoni
15:00 - Padre José Silva e Padre

Juarez Castro
17h30 – Padre Juarez Castro

06/05 - Sexta-Feira
18:00 - Ricardo & Marcel
19:00 - Grupo Orbe

20:00 - Caravana da Terra FM

07/05 - Sábado
14:00 - Grupo Folclórico Catira Az
de Ouro de Mauá
15:30 - Narradores de Cordel
17:00 - Ricardo & Marcel
18:00 - Banda Explosão Sertaneja

19:00 - Padre José Silva
19:30 - Banda Klauz
20:00 - Grupo Orbe
21:00 - Teodoro & Sampaio

07/05 - Sábado
10:30 - Diácono Wanderson Cintra
14:00 - Pedro Mulato
15:30 - Narradores do Cordel
17:00 - Orquestra de Violeiros e
Berranteiros de Mauá

7º Festival do Chocolate
A festa mais doce da cidade vem em 2011 com muitas
novidades! Aguardem!

19:20 - Banda Klauz
19:00 - Grupo Orbe
19:30 - Banda Klauz
19:30 - Banda Explosão
21:00 - Renato Teixeira
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Modelos do passado não
podem ser mais usados

O

s modelos de desenvolvimento do passado já
não representam e espelham as demandas e necessidades do presente, muito menos
o legado que queremos deixar
para as futuras gerações. Neste
sentido, é importante refletir sobre os efeitos adversos do crescimento e os princípios contemporâneos que podem contribuir
para a construção de um processo mais justo e igualitário para
o desenvolvimento.
Focando na região metropolitana de Ribeirão Pires, é preciso
valorizar os ativos ambientais,
paisagísticos, o patrimônio material e imaterial e as características
locais e buscar o equilíbrio entre
os diversos fatores.
Para tanto, é importante conhecer em detalhe cada bairro, cada
povoado, cada comunidade, buscando entender a relação destas
pessoas com o lugar. Mas como
obter tantas informações e conseguir equilibrar todos estes aspectos? A resposta pode estar na
gestão participativa, um processo
que cria a base necessária para a
melhoria qualitativa.

www.aciarp.com.br

PERFIL EMPRESARIAL

H

á Vinte anos no mercado a Teatur é especializada em viagens
de lazer nacional e internacional, realizando o sonhos de seus consumidores, proporcionando a melhor experiência em suas viagens. Atualmente
os seus clientes encontram pacotes de
viagens para todos os destinos nacionais e internacionais, além de elaborar
pacotes personalizados e individualizados para seus clientes, que desejam visitar América do Sul, América do
Norte, Ásia e Brasil;
A empresa hoje também conta com
serviços de intercâmbio para proporcionar brasileiros de todas as idades a
oportunidade de estudar no exterior
em mais de 20 países.
A Teatur, além da parceria com as
mais conceituadas operadoras de turismo do País e companhias aéreas,
representa as melhores instituições
de ensino de idiomas do mundo em
programas com duração entre duas semanas e um ano possibilitando a convivência com outras culturas e a chance

de viver em outro país.
Desde 1990, a filosofia da Teatur, é
evolução com criatividade e profissionalismo, para oferecer aos nossos clientes um serviço com o elevado padrão de
qualidade, preços competitivos, visando
a excelência nos serviços prestados.
A Teatur acredita em realizar o sonho
de nossos clientes proporcionando a
melhor experiência nas suas viagens.
Ser uma organização altamente profissional, oferecendo opções flexíveis e
competitivas que atendam todas as necessidades individuais de nossos clientes, sempre prestando um serviço com
Confiança e Credibilidade.

Por que fazer seu intercâmbio com a Teatur?
1. Suporte antes, durante e depois de seu embarque;
2. Guias exclusivos das principais cidades;
3. Equipe especializada e com vivência no exterior;
4. Atendimento personalizado;
5. Parceria com mais de 500 escolas em todo mundo;
6. Cursos de idiomas nos principais países;
7. Reunião personalizada antes de seu embarque;

Núcleo Jovem Empreendedor

8. A Teatur Intercâmbio conhece e visita frequentemente todos os destinos e escolas que oferece;
9. 20 anos de experiência no mercado

A Teatur está localizada na Av. Francisco Monteiro, 295
Centro - Ribeirão Pires - SP Contato: 11 2595-8100

