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Vitrines devem demons-
trar criatividade e bom 
gosto o ano todo, por-

tanto aproveite as dicas lem-
brando que as vitrines de-
vem ser trocadas de 15 em 
15 dias, no máximo.

1 – Planejamento 
Planeje com antecedência como 
será sua vitrine, escolhendo as 
cores e fazendo uma relação 
com os símbolos das datas;

2 – Elementos 
Escolha elementos que pas-
sem um clima de alegria e 
felicidade ao consumidor. 

3 – Harmonia 
Coordene os elementos da 
decoração da vitrine, de for-
ma harmoniosa para não 
desviar o foco de vendas;

4 – Elegância
Cuidado com o uso excessivo 
de elementos o que acaba 
poluindo o visual da vitrine;

5 – Cores e Iluminação
Itens importantíssimos no 
auxilio na composição da vi-
trine de acordo com as datas. 

A iluminação correta ajuda o 
público a direcionar o olhar 
em determinados elementos 
que sejam o foco de vendas 
dentro da vitrine;

6–Tendências
Antene-se no que está acon-
tecendo em outras lojas, em 
outras cidades e mesmo em 
outros países. Em tempos de 
globalização e velocidade da 
informação, é importante que 
o lojista saiba sempre quais 
as tendências do momento 
e assuntos dominantes para 
decorar sua vitrine. Lembre-
se que seu cliente vai pedir o 
que está mais em moda den-
tro das tendências. 

7–Temas
Existem alguns temas que 
estão mais no imaginário das 
pessoas como felicidade, so-
nhos, amor, obsessão, bom 
humor, conforto e outros nes-
sa linha que devem ser sem-
pre explorados nas vitrines. Já 
outros como a ecologia, meio 
ambiente, responsabilidade 
social e ecológica, mudanças 
de paradigmas são sempre 
assuntos diários e algumas 

vezes polêmicos e devem ser 
retratados com criatividade 
dentro de uma vitrine.

8 – Orçamento
Independente do orçamen-
to, o que importa mesmo é a 
criatividade e o planejamen-
to de quem vai investir na 
decoração de uma vitrine. 

9 – PDV
É importante que você, lojista, 
tenha sempre em mente que 
ao olhar uma vitrine o cliente 
se sente atraído pelos produ-
tos, criando uma imagem men-
tal dele, cliente, com o produto 
exposto ou o serviço oferecido 
e se imagina usando os produ-
tos que está visualizando na 
vitrine em um processo de se-
dução e encantamento.

10 – A decoração não deve 
ficar somente na vitrine externa
Uma vez que o cliente entra 
na loja, atraído por uma vitri-
ne que “conversou” com ele, 
o interior da loja deve man-
ter essa conversação e levar o 
cliente a se sentir confortável 
para escolher as peças que 
pretende levar para casa.

Capacitação empresarial:

Sua vitrine como ferramenta de vendas1º Feirão de Carros 
em Ribeirão Pires

Natal da sorte 2009: Sucesso absoluto
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Perfil profissional: Álvaro Hiroshi

Quem já não viu fotos 
maravilhosas espa-
lhadas pelas revistas 

da cidade e até belos traba-
lhos em novelas e programas 
da TV Globo, Record, SBT e 
MTV? Claro, quase toda a 
cidade já viu essas pérolas 
da fotografia até aqui neste 
mesmo informativo. Assim 
como as mais belas fotos da 
Vila do Doce que devem ser 
creditadas a um jovem foto-
grafo ribeirãopirense  que faz 
de sua profissão uma paixão. 
E vice e versa. 

Estamos falando de Álva-
ro Hiroshi Nakahara que nas-
ceu no dia 04 de dezembro 
de 1965. Sagitário, portanto, 
apaixonado pela arte. Forma-
do em Publicidade, Comuni-

cação e Desenho Industrial. 
Fez fotografia no Escritório 
Brasileiro de Artes. 

Hi, como Álvaro é mais 
conhecido, já fez de tudo. Foi 
comerciante, artista plástico, 
designer de produtos e hoje 
atua como fotógrafo publici-
tário exercendo a profissão 
já há 12 anos. 

Durante esse período,  re-
alizou trabalhos com algumas  
agencias de propaganda mais 
prestigiadas do país como a 
ALMAP, LEO BURNETT, DM9, 
produtoras como Dez Pro-
duções Especiais,Produtora 
CROMA e JODAF (Produtora 
João Daniel Filho).

A lista de empresas tam-

bém é extensa e Hi cita algu-
mas em Ribeirão Pires e em 
diversos estados do Brasil, 
tais como: Petrobrás, Mc Do-
nalds,  Itaú, Duratex, Rede 
Globo Produções (Making Of 
da Novela Duas Caras)

Rede Record (Making Of 
do Programa Acorde e Rin-
do), SBT (Making Of do Pro-
grama Comando X),  MTV 
(Making Of do Esportes Ra-
dicais), Renault ( Fotografia 
do Renault Clio),  Revista 
Power Truck -  Fórmula Tru-
ck e  Copa Mitsubishi de 
Rally Revista VIRP (Even-
to 4 Rodas),  Miss ABCD 
(2007,2008 e 2009), Festival 
do Chocolate,  Revista TAM,  
Revista VIRP, Revista Con-
temporânea e Revista Zoom 

Magazine Digital, 
Mitsub ish imo -
tors, Engemap, 
Ibrasmak, Pici-
nas Ouro Fino, 
Casa das Idéias e 
outros.

Hi faz questão 
de frisar que faz 
uso de tecnolo-
gia 100% digital 
e que também 
faz trabalhos em 
seu estúdio aqui 
em Ribeirão Pi-
res. Quem qui-
ser um belo book, adulto 
ou infantil, fotos de moda, 
produtos váriados, capas 
de CD, fotos para outdo-
ors, painéis, sites e catá-
logos procure o ESTÚDIO HI 

PRODUÇÃO FOTOGRÁFI-
CA na   Rua Olímpia Catta 
Preta,193,Centro Alto -Ri-
beirão Pires-SP. 
Telefone: 4825-2456 
Email:estudiohi@uol.com.br

Em 2010 a ACIARP 
faz 50 anos.

Conheça as em-
presas que se asso-
ciaram a ACIARP.

Cidadãos discutem 
assuntos de inter-
rese da sociedade.

50 anosEm dezembro último aconteceu o primeiro feirão de car-
ros na Estância. A iniciativa foi da Planauto Multimarcas e 
contou com outras empresas de venda de carros como a 

Via Brasil , Auto Show e Panorama Veículos 

Rodrigo Tolezano da Planauto conta que até o tempo aju-
dou, pois fez um ótimo final de semana onde o público partici-
pante foi de mais de duas mil pessoas e foram comercializados 
mais de 60 carros sendo 45 financiados.

Rodrigo também agradece o apoio de Gerardo Pedro Sau-
ter, presidente da Associação Comercial Industrial e Agrícola de 
Ribeirão Pires e diz que a nossa instituição faz por merecer o 
nome de parceiro no fomento aos negócios.

Acesse nossa pagina
www.aciarp.com.br
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Conferência Novos Sócios

A Campanha Natal da Sorte de Ribeirão Pires, parceria do comércio 
e serviços de Ribeirão Pires  com apoio da Aciarp foi um sucesso de 
vendas e de público. Pg. 03 



O dia era 27 de janeiro 
de 1960. O local, pal-
co dos maiores acon-

tecimentos da cidade, era o 
Ginásio de Esportes do Ri-
beirão Pires Futebol Clube. 
Muitas e muitas reuniões 
antecederam aquele dia.

Reunidos, um grupo de 
homens que ditavam as re-
gras políticas e econômicas 
de Ribeirão Pires. Alguns 
deles, com seus ternos im-
pecáveis, outros 
com suas melhores 
roupas, estavam ali 
com um propósito 
comum: realizar a 
primeira Assembléia 
Geral dos Comer-
ciantes, Industriais 
e Agricultores do 
Município de Ribei-
rão Pires, para a fundação 
da Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de Ri-
beirão Pires. 

Momento importante 
pois como conseqüência foi 
realizada a eleição da primei-
ra Diretoria e do Conselho 
Deliberativo que depois de 
aprovação por unanimidade, 
foram assim constituídos:

Presidente: Arthur Gon-
çalves de Souza Júnior, que 
foi o primeiro prefeito de 
Ribeirão Pires após sua ins-
talação como município em 
1955. Arthur era vereador 
em Santo André e renunciou 
ao mandato para assumir 
como prefeito até 1957 e se 
tornando o primeiro presi-
dente da Aciarp em 1960.

Vice Presidente: Hugo 
Winter, 1º Secretário: Eucli-
des Menato, 2º Secretário: 
Firmino Reis de Vasconce-
los, 1º Tesoureiro: Alfredo 
Dib, 2º Tesoureiro: Miguel 
Rimaik, Diretor Sem Pasta: 
Walter Cortucci

Primeiro Conselho Deli-
berativo

Arnaldo Boaventura, José 
Moreno Guerrero, Abda-

la Chiedde, Willian 
Gordon Binns, Ma-
noel de Oliveira, Au-
rélio Carpinelli, Jamil 
Rimaik, Antonio Fer-
reira Miguel, Walter 
Cotelessa, Renato 
Costa, Adolfo Joane 
Zampol, João Do-
mingues de Oliveira

Ribeirão Pires faz ani-
versário em 19 de março e 
como janeiro todo mundo 
está de férias e não é uma 
boa época para bailes, a di-
retoria da Aciarp resolveu 
comemorar seu aniversário 
em outro mês. Então, por-
que não juntar as duas da-
tas e festejar em um super 
evento? E assim foi criado 
o Baile de Aniversário, que 
é para comemorar o ani-
versário da Aciarp e da ci-
dade de Ribeirão Pires.

Neste ano o já tradi-
cional evento acontece-
rá no dia 27 de março no 
salão nobre do Ribeirão 
Pires Futebol Clube, às 
21hs. Prepare-se, pois 
vem aí um super baile 
com muitas atrações. 

Local: Sede da Secretaria 
de Promoção Social de 
Ribeirão Pires 

O que é: A Conferência da 
Cidade é o primeiro de três 
eventos que acontecem para 
que a cidade, representada 
por vários segmentos da 
sociedade civil e do poder 
público, discuta seus própri-
os problemas e apresente 
soluções que serão levadas 
ao segundo evento que é a 
Conferência estadual e de-
pois à Conferência nacional. 

A abertura da 4ª Con-
ferência foi realizada pelo 
Prefeito Clóvis Volpi que 
por sua vez apresentou téc-
nicos da Prefeitura, Sabesp 
e Caixa Econômica  Federal, 
que foram convidados para 
discutir sobre a cidade de 
Ribeirão Pires e participar 
das discussões  dos 4 eixos 
temáticos da 4ª  Conferên-

cia, apresentando idéias e 
sugestões. 

A Associação Comercial 
Industrial e Agrícola de Ri-
beirão Pires  participou do 
evento enviando sua diretora 
e secretária, Sra. Eliete Vieira 
da Silva, para apresentar prob-
lemas e soluções que a enti-
dade vivencia como órgão de 

classe. As discussões temáti-
cas  foram coordenadas pelo 
Sr. Donizete da Silva Cruz de 
Freitas, secretário-adjunto de 
Ação Comunitária e tiveram 
como mediadores o próprio 
secretário-adjunto no eixo I 
(Conselhos Municipais); no 
eixo II (Habitação), o Sr. Cláu-
dio Deberaldine; e eixos III e 
IV ( Meio Ambiente e Aces-

sibilidade), o Sr. Agostinho 
Coutinho Gomes Secretário 
de Obras.

O delegados eleitos para a 
Conferência Estadual foram: 
Donizete da Silva Cruz de Frei-
tas, secretário-adjunto de Ação 
Comunitária; a vereadora Diva 
de Souza Bartolo; Fábio de Ol-
iveira Joaquim, do Sindicato 
Trab. Ind. Da Construção e 
Imob. De Santo André, Ribeirão 
Pires e Rio Grande da Serra; Eu-
rico Dias da Silva, da Federação 
de Associações de Moradores; 
Ana Lúcia Maria Alexandre, da 
Associação da Vila Rica; Luiz 
Roberto Bordão, da Associação 
do Barro Branco; Dulcimara 
Carmem Alves de Lima, da As-
sociação dos Engenheiros e 
Arquitetos de Ribeirão Pires; 
Miriam Aparecida Bernardino, 
da Associação União Espírita 
Irmã Gezebel e por fim a rep-
resentante da Aciarp, Eliete 
Vieira da Silva.

Começo 2010 agrade-
cendo ao apoio de todo 
o comércio que acre-

ditou nas campanhas que 
fizemos em 2009, principal-
mente a Campanha do Natal 
da Sorte, onde a participação 
dos lojistas  foi um recorde. 
Acredito que o resultado foi 
muito satisfatório a todos e, 
com certeza, a campanha de 
2010 será muito melhor.

Olhando para trás vejo 
tudo que foi 
r e a l i z a d o 
neste ano de 
2009, às ve-
zes com mui-
to sacrifício 
e outras com 
f a c i l i d a d e , 
mas uma lição 
eu tiro do ano 
que passou e 
que foi para 
mim foi uma 
lição de vida: entendi, de fato, 
o que significa o associativis-
mo. Entendi que quando há 
união entre as pessoas por 
uma  causa única tudo fica 
mais fácil, os objetivos são 
alcançados e as metas são 
cumpridas, principalmente 
quando há planejamento e 
envolvimento de todos nas 
campanhas.

Neste ano que se inicia 

iremos focar muito nos te-
mas treinamento, capacita-
ção e palestras motivacionais 
com o objetivo de termos 
empresas preparadas para 
desafios, treinadas para um  
atendimento de qualidade 
ao cliente, capacitadas para 
não mais perder vendas,  en-
tender a importância de um 
bom pós venda  e, porque 
não, evitar a inadimplência 
que no começo de todo ano 

sempre é um 
t o r m e n t o 
para o em-

presário.

T e r m i n o 
minhas pala-
vras agrade-
cendo a mi-
nha diretoria, 
equipe Aciarp 
e a todos 
nossos as-

sociados pelo 
apoio que foi depositado 
na nossa instituição e parti-
cularmente em mim no ano 
de 2009 e espero que 2010 
seja um ano de grandes ne-
gócios e realizações empre-
sariais a todos

Muito obrigado
Gerardo P. Sauter

Palavra do 
Presidente

4º Conferência da cidade
Data: 12 de dezembro de 2009
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Associação Comercial - ACIARP
R. Stela Bruna C. Nardelli, 257 – 

sub-solo – Centro
Estância Turística de Ribeirão Pires / SP

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

www.aciarp.com.br

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

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

Conselheiros
Fabiana Alves Teixeira
José Maurício Fernandes

Ricardo José Cardoso
Anderson Rodrigues Grecco
José Edinaldo Gemecê de Menezes
Luiz Henrique Carvalho Barreto
Gilberto Felix
Edgar Ferreira
Rodrigo Amante

Produção Gráfica: 
Intermídia Planejamento de mídia
Tel: 4825-4419
site: www.intermidia1.com.br

Jornalista Responsável
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2010 - ano do 
cinquentenário

“Acredito que o 
resultado foi muito 
satisfatório a todos 
e, com certeza, a 
campanha de 2010 
será muito melhor.”

50 anos



ANACON MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO 
Av. Francisco Tometich, 761 
Pq. Governador – Ribeirão Pires 
Tel: 4823-4871 

ARAGÃO FASHION 
Rua Alferes Botacin, 122 
Núcleo Colonial – Ribeirão Pires 
Tel: 4828-6304 

ARAMIS FORTES SERVIÇOS DE 
CONTROLE E ACESSO LTDA ME
Av. Queiroz Pedroso, 386 
Jd. Pedroso – Mauá 
Tel: 4513-3431 

ARRJ TREINAMENTOS 
& EDUCAÇÃO  
Rua Albion, 46 
Jd. Guanabara – Ribeirão Pires 
Tel: 7197-8329

ATELIER DO SORRISO 
Rua José Mortari, 130 
Vila Suissa – Ribeirão Pires 
Tel: 4822-4772 

BARÃO COMERCIO DE FERRO E 
AÇO LTDA
Av. Dr. Alberto Soares Sampaio, 430 
Capuava – Mauá 
Tel: 4547-2887 

BECO DO ESPETO 
Av. Capitão José Gallo, 85,Loja 10 
Centro – Ribeirão Pires 
Tel: 4823-1241 

CVC VIAGENS E TURISMO 
Rua Dr. Felício Laurito, 26 
Centro – Ribeirão Pires 
Tel: 4828-1868 

DROGARIA RODOVIA 
Rodovia Índio Tibiriçá, 2.689 
Itrapoã – Ribeirão Pires 
Tel: 4822-3264 

DUTTI CALÇADOS E ACESSÓRIOS 
Rua Boa Vista, 63 
Centro – Ribeirão Pires 
Tel: 4828-1363 

ELETRÔNICA VIP  
Rua Alferes Botacin, 265 
Núcleo Colonial – Ribeirão Pires 
Tel: 4828-5766 

ESTÂNCIA PET SHOP 
Rua Miguel Prisco, 174 
Centro – Ribeirão Pires 
Tel: 4823-1912 

FÓRMULA 
Rua do Comércio, 127 loja 29 – 
Shopping Duaik 
Centro – Ribeirão Pires 
Tel: 4825-2604 
E-mail:danielicereja@hotmail.com

INSTITUTO SISTEMA CIDADANIA 
SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO E 
MEIO AMBIENTE 
Rua Stella Bruna C. Nardelli, 227 
2º Andar – Sala 24 
Centro – Ribeirão Pires 
Tel: 4825-5460 

IRMÃOS COSTA MATERIAIS 
PARA CONSTRUÇÃO  
Av. Santo André, 628 
Centro Alto – Ribeirão Pires 
Tel: 4828-2676 

ITA 3R TRANSPORTES LTDA 
Rua Paraguaçu, 175 
Jd. Petrópolis – Ribeirão Pires 
Tel: 4825-6117 

JOAS RIBEIRO ME 
Rua Odeon, 176 
Jardim Mirante – Ribeirão Pire

LUCIT POLIURETANO E PLASTI-
COS INDUSTRIAIS LTDA 
Rua São Francisco, 204 
Jd. São Francisco – Ribeirão Pires 
Tel: 4823-5314 

LUIZ BUFFET 
Av. Humberto de Campos,87 
Centro Alto – Ribeirão Pires 
Tel: 4827-6991 

MIYAKE E MIYKE LTDA 
Rua Boa Vista, 159 
Centro – Ribeirão Pires 
Tel: 4828-1612 

MÔNICA LIMA DE ALBUQUER-
QUE MELO – (IMOBILIÁRIA) 
Av. Francisco Monteiro, 619  
Sobreloja - Centro – Ribeirão Pires 
Tel: 4825-2560 

NGC COMÉRCIO DE MOVEIS  
Rua Dr. Ulisses Guimarães, 170C 
Sertãozinho – Mauá 
Tel: 4544-1366 

P & R FACTORING E ASSESSO-
RIA EM COBRANCA LTDA ME 
Rua Diamantino de Oliveira, 171 
Jd. Pastoril – Ribeirão Pires 
Tel: 4827-8186 

PEQUENINA 
Av. Capitão José Gallo, 192 
Centro – Ribeirão Pires 
Tel: 4825-1559 

PURYSOL 
Rua Guenter Koralewski, 52 
Recanto Ouro Fino – Suzano 
Tel: 4746-6030 

RELUZ GRÁFICA LTDA 
Av. Humberto de Campos, 618 
Vila Ema – Ribeirão Pires 
Tel: 4828-3968 

RST EQUIPAMENTOS ELETROE-
LETRÔNICOS – ME 
Av. Fortuna, 81 Salas 27 a 29 
Centro – Ribeirão Pires 
Tel: 4823-3378 

SACOLÃO BERTOLDO 
Rua Santo Betoldo, 1.040 Casa 01 
Bertoldo – Ribeirão Pires 
Tel: 4823-4993 

SOF BUSINESS DESENVOLVI-
MENTO DE SISTEMAS LTDA 
Rua Pátria, 750 
Vila Magine – Mauá 
Tel: 2786-1447 

THAI MOTORS INTERMEDIAÇÃO DE 
VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA 
Rua Felipe Sabbag, 34 Sala 25 
Centro – Ribeirão Pires 
Tel: 2159-0909 

VIOLETA JÓIAS 
Rua Boa Vista, 140 
Centro – Ribeirão Pires 
Tel: 4824-6721

ZAADA METAIS LTDA EPP 
Rua João Nincão, 160A 
Capuava – Mauá 

Tel: 4513-2729

Natal da sorte 2009: Sucesso absoluto

A Campanha Natal da 
Sorte de Ribeirão Pires, 
parceria do comércio 

e serviços de Ribeirão Pires  
com apoio da Aciarp foi um 
sucesso de vendas e de pú-
blico. A campanha teve início 
em outubro e foram distri-
buídas 150 mil seladinhas de 
cadastro com ticket médio 
de R$ 35,00 gerando mais de 
cinco milhões de reais para 
as sessenta e oito empresas 
participantes.  

Como bônus as seladinhas 
contavam ainda com mais de 
dez mil brindes instantâneos 
que o cliente retirava nas lojas 
conveniadas o que gerou gran-
de expectativa entre os consu-
midores na busca por mais se-
ladinhas e esse novo sistema de 
campanha foi um dos pontos 
altos do sucesso de vendas.

O presidente da Aciarp, 
Geraldo Pedro Sauter, con-
siderou o Natal da Sorte um 
dos muitos pontos altos de 
sua gestão devido à gran-
de adesão do comércio de 
Ribeirão Pires à campanha. 
Sauter considerou também 
que o planejamento ante-

cipado e a novidade das 
seladinhas e brindes instan-
tâneos contribuíram para o 
sucesso da campanha. 

No dia 19 de dezembro, 
com locução poderosa de 
Sérgio Ricardo e shows na 
Vila do Doce com a Banda 
Clowns, o cantor de MPB, 
Natto e Helen Cristina, canto-
ra do FAMA, reality show da 
TV Globo que revela talentos 
no cenário musical brasileiro, 
foram escolhidas dez crianças 
entre o público presente ao 

espetáculo que sortearam os 
dez prêmios da campanha.

Os prêmios foram entre-
gues no dia 23 de dezembro 
às 16h30 no Shopping Duaik 
onde dez ganhadores sortu-
dos receberam duas motos 
Kasinski da Panorama Mo-
tos, um cruzeiro da Tahuana 
Turismo, uma TV LCD de 42”, 
uma viagem da CVC Turismo, 
dois computadores, uma 
Máquina Fotográfica Digital 
e dois vales compras no valor 
de R$ 750,00 cada.

Sorteio do Natal da Sorte

GANHADORES
• Primeira Moto: 
Caroline de Souza Rodrigues, 
cliente da Loja Authentic. 

• Segunda Moto: Laercio 
Valerio, cliente da Pizzaria 
e Pastelaria Castelo Azul;

• Primeiro Computador: 
Neusa da Silva Rocha, 
cliente da loja Planauto 
Comércio de Automóveis;

• Segundo Computador: 
Sérgio Eduardo Carva-
lho, cliente da loja  Pa-
norama Motos;

• Primeiro Vale Compras: 
Flávia Dias de Souza, cliente 
da loja Insensatez Modas;

•  Segundo Vale Compras: 
Maria Aparecida Gomes, 
cliente da Loja Chikitita 
Cortinas;

• Máquina Digital: 
Cícero V. Ferreira, cliente da 
Loja Ferrojac Ouro Fino;

• Cruzeiro Tahuana Tu-
rismo: 
Luiz Severo da Silva, clien-
te da Loja Prímula Farmá-
cia de manipulação;

• Viagem CVC Turismo:
Ana Beatriz Lima e Silva, 
cliente da loja Vinicius Bi-
juterias;
 
• TV LCD 42”: 
Núbia Martins dos San-
tos, clientes da Loja Ou-
ropé Calçados.

 Parabéns aos 
ganhadores!

Novos Sócios
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Seladinhas para sorteio.

Palco show entrega dos premios campanha natal da sorte.

A equipe de funcionários da Aciarp, a exemplo de 2008, reali-
zou uma seleção entre as cartinhas deixadas pelas crianças 
na caixa de correio do Papai Noel, na Vila do Doce e fizeram 

uma campanha de arrecadação de brinquedos entre os próprios 
funcionários, amigos, diretores e associados. 

A campanha que se intitulou “Gente ajudando gente” aconte-
ceu no dia 19 de dezembro às 10h na Vila do Doce e foi um show 
de brincadeiras, doces, pintura facial, música, alegria e muitos 
brinquedos.

Criatividade e proatividade. Parabéns a todos que participa-
ram dessa campanha. 

Gente ajudando gente

Mansão
do

café



A iniciativa da Aciarp é 
incentivar o espírito 
natalino nas lojas e 

conscientizar os comercian-
tes sobre uma das mais pode-
rosas ferramentas de venda 
que é uma vitrine inspirada 
no Natal. A época é campeã 
de vendas no ano e uma vi-
trine elaborada com criativi-
dade tem papel importantís-
simo na atração de clientes, 
pois funciona como um car-
tão de visitas e demonstra o 
que o cliente vai encontrar, 
definindo até mesmo a per-
sonalidade da loja.

Em 2009 a Aciarp registrou 
um crescimento nas ins-
crições para o concurso de 
vitrines natalinas o que de-
monstra que os lojistas de 
Ribeirão Pires estão antena-
dos em mais essa ferramen-
ta de vendas e claro, atraídos 
também pelos prêmios ofe-
recidos pela Aciarp aos três 
primeiros ganhadores. 

São eles:  
Primeiro lugar  
Santa Cruz Presentes
R$ 1.500,00   

Segundo Lugar 
Prímula Farmácia de 
Manipulação. 
R$ 1.000,00 

Terceiro Lugar  
Coisas do Sul. 
R$ 500,00 

Dia 20 de janeiro – Se-
gunda reunião do Li-
quida Ribeirão.

A Aciarp realizou a primei-
ra reunião da campanha 
“Liquida Ribeirão” em no-
vembro de 2009 para afinar 
as pretensões e expectativas 
dos lojistas com a propos-
ta da Aciarp. Sem consenso 
quanto à data foi marcada 
uma nova reunião para o dia 
20 de janeiro de 2010 onde 
compareceram poucos co-
merciantes, inviabilizando 
assim o projeto. A Campa-
nha Liquida Ribeirão (Verão) 
deixará lugar para o Liquida 
Ribeirão Inverno em julho. 
Em data próxima será mar-
cada uma reunião para dis-
cutirmos o assunto com os 
comerciantes interessados

Concurso 
natalino 
de vitrines 
e fachadas
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A Vila do Doce comemorou 
seu aniversário de dois 
anos consolidando-se 

como ponto turístico e gastronô-
mico do ABC. 

O Natal é sempre um espetáculo 
na Vila do Doce o que atrai visitan-
tes de todas as cidades da região 
para apreciar a decoração natalina. 

As luzes dos chalés, das árvores 
criaram uma atmosfera mágica na 
Vila do Doce.

As crianças se encantaram com 
a Casa do Papai Noel e sua caixa 
de correio na qual os pequenos 
deixaram centenas de cartinhas 
endereçadas ao Pólo Norte, pe-
dindo brinquedos e roupas para 
o bom velhinho.

Aniversário da 
Vila do Doce

O início do ano é o período ideal 
para por em prática os objeti-
vos comerciais, e muitos em-

preendedores manifestam o desejo 
de investir pesado na comunicação 
com seus clientes através da internet, 
impressos e campanhas publicitárias.

Mas vale lembrar que o bom aten-
dimento aos interessados em seus 
produtos ou serviços deve fazer parte 
da estratégia para atingir as metas de 
venda. Responda rápido: Como está o 
atendimento comercial na sua empre-
sa? Você já experimentou ligar e simu-
lar interesse em produtos e serviços 
para sentir na pele o tratamento que 
seus clientes em potencial recebem? 

Cuidados como esse reforçam a ima-
gem de sua empresa perante novos 
clientes, item fundamental, por exem-
plo, para pedidos provenientes de cam-
panhas pela internet, onde a única re-
ferência da sua empresa é um bom site 
ou um anúncio no Google. É comum 
um e-mail ou até mesmo uma ligação 

telefônica após o primeiro interesse do 
cliente, para que ele se certifique que 
sua empresa realmente existe. 

Com um atendimento cuidadoso, será 
mais fácil defender um orçamento pelo 
valor agregado da empresa em relação 
a qualidade. Assim sua eficiência nos 
negócios aumenta, e sua meta comer-
cial fica mais próxima de ser atingida. 

Bons Negócios em 2010!

Rogério do Amaral Rossi

Gerente de Desenvolvimento

Intermídia – Planejamento deMídia

4825-4419 www.intermidia1.com.br

O Núcleo de Jovens Empre-
endedores se reúne sempre nas 
primeiras quartas do mês. 

Venha nos conhecer!

Atendimento 
em Campanhas

Agenda  de  Cursos Campanha
liquida
Ribeirão

CRÉDITO E COBRANÇA

Cursos Ministrados por: 

MARCOS LEMOS: Consultor 
Gestor da LEPORT, MBA  - Exe-
cutivo Internacional Gestão 
Empresarial OHIO University, 
Pós Graduado em Gestão Em-
presarial pela Fundação Ge-
túlio Vargas e Graduado em 
Administração de Empresas 
pela Escola Superior de Admi-
nistração de Negócios (UNI-
FEI), Técnico em Mecânica e 
Ferramenteiro, especializado 
no Mercado Metal Mecânico 
e Autopeças. Professor Uni-
versitário e de gestão Empre-
sarial e palestrante.

MARCO LASO: Consultor de 
Empresas e Diretor da Poli-
data, Economista, Contador e 
Mestre em Administração. Foi 
professor das Universidades 
Metodista e Bandeirantes, 
professor de Pós Graduação 
da Unirondon. Professor faci-
litador do SEBRAE SP. Facilita-
dor nos cursos de Motivação, 
Integração, Lideranças, Ma-
rketing e Vendas, Auditoria, 
Oratória, Assertividade, Ge-

são, Contabilidade, Finanças, 
Inventário e Estoques,  Caixas 
e Bancos, etc. Professor do 
Centro do Voluntariado de 
SBC e Terceira Idade. Vice-
Presidente da Associação 
Comercial de SBC. Programa-
dos de Produção, Gerente de 
Vendas, RH de Multinacional, 
Auditor Externo e Interno, 
Gerente de Gestão, Securitá-
rio, etc.

Objetivo: Capacitar o empre-
sário a realizar os processos 
de crédito e cobrança de for-
ma organizada e com rotinas 
de trabalho adequadas às ca-
racterísticas de sua empresa. 

Carga Horária: 8 horas  
Data: 26 e 27/01/2010 
Horário: 18:00h às 21:00h
Investimento: R$ 100,00 As-
sociados R$ 130,00 Não As-
sociados 

VENDA MAIS ATENDENDO BEM

Objetivo: Formar e qualifi-
car vendedores e balconistas 
para conquistarem melhor 
performance no atendimento 
em vendas. 
Carga Horária: 8 horas  Data: 
02 e 03/02/2010 
Horário: 18:00h às 21:00h 
Investimento: R$ 75,00 Asso-
ciados R$ 100,00 
Não Associados 
Inscrições no Depto de Proje-
tos e Parcerias com Walkiria. 
Telefone 2595-0233

A ARTE DE TRANSFORMAR ME-
NOS EM MAIS NAS VENDAS.
Objetivo: Oferecer aos parti-
cipantes estratégias para fide-
lização dos 
c l i e n t e s , 
atendimento 
diferenciado 
e gestão de 
negócios para 
fortalecer o 
desempenho 
de resultados 
(metas).
Palestrante:Dalmir Sant´Anna. 
Mestrando em Administração de 
Empresas, autor do livro “Menos 
pode ser mais” da Editora Odo-
rizzi. (foto do Dalmir, já está no 
boneco do informativo).

Data: 01 de fevereiro de 2010 
(segunda-feira)
Horário: 19:30 Welcome Coffee
Local: Tênis Clube de San-
to André - /r. Bernardino de 
Campos, 254 – Centro - Santo 
André.
Realização: IBDE – Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimen-
to Empresarial.
Parceria: Associação Comer-
cial Industrial e Agrícola de 
Ribeirão Pires – ACIARP.

BAILE DE ANIVERSÁRIO

Dia 27 de março de 2010 às 
21hs no salão nobre do Ri-
beirão Pires Futebol Clube. 
Avenida Brasil, 380. Convites 
e Mesas à venda na Aciarp. 
Tel: 2585-0233 Walkiria.


