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Contagem regressiva...

Conheça a
trajetória de
Geraldo Correa

4825-2528
Rua Renato Andreolli, 100

Av. Francisco Monteiro, 136 - Centro

Sauter
participa
de encontro
da FACESP

No Instituto Embelleze você encontra:

Reeditando a fórmula de sucesso consagrada
em edições anteriores, a ACIARP está nos
preparativos finais para a 5ª edição do Festival do
Chocolate, que começa em 17 de julho. A
expectativa de bom público, shows de artistas
consagrados, roteiro de atrações e delícias
gastronômicas prometem agitar o inverno de

TÉCNICA DE
CELULARES

APARELHOS
E ACESSÓRIOS

Rua Dr. Felício Laurito, 47 - Centro - Ribeirão Pires

Cabeleireiro Profissional
Maquiagem Profissional
Depilação Profissional
Manicure / pedicure
E muito mais
FRANQUIA RIBEIRÃO PIRES
AV. Francisco Monteiro , 14
Centro - Tel . 4828-1105

ASSISTÊNCIA

VENDAS DE

Seu aparelho usado vale
desconto na troca por um novo*

Fone: 4828-4086

Ribeirão Pires, em uma das festas mais badaladas
do estado. No dia 29 de junho, às 16h, a Associação
divulgará os nomes das pessoas selecionadas para
ocupar os chalés. Patrocinadores e interessados
nos camarotes devem tratar com Deborah Perrone
pelo telefone 2595.0200. Veja nesta edição quem é
a nova Princesa do Chocolate.

VENDA E
CONSERTO
DE JÓIAS

ARTIGOS P/
PRESENTES

RELÓGIOS

Ótica Especializada

Fone: 4828-4184
Shopping Duaik - loja 1 e 2 - Centro - RP

ÓCULOS

* consulte condições

ASSISTÊNCIA

* consulte condições

Saiba como
diminuir o
risco de
inadimplência
em seu negócio

Aulas:
R$ 50,00 mensais
Escolinha:
R$ 19,90 mensais

Foto: Pedro Ladeira

Perfil empreendedor

Jogue Tênis.

VENDAS DE

TÉCNICA DE

APARELHOS

CELULARES

E ACESSÓRIOS

Seu aparelho usado vale
desconto na troca por um novo*

Fone: 4825-5188
Rua do Comércio, 138 - Centro - R. Pires

Casa das Ideias 15 Anos
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Palavra do Presidente
MANIPULAÇÃO:
Av. Fortuna, 50 - Centro
Tels.: 4823-2900 / 4828-5995
Fax: 4825-4260
HOMEOPATIA & DROGARIA:
R. Guimarães Carneiro, 51
(em frente ao Hospital Rib. Pires)
Tel.: 4827-6722

primula@uol.com.br

R

Estou completando 100 dias de gestão do
meu mandato. Já fizemos algumas realizações
como cursos e palestras onde tivemos uma
expressiva presença dos associados. O nosso
grande Baile da Cidade foi um sucesso de público, com a presença de convidados e autoridades. A Aciarp contou com o apoio de muitos
patrocinadores e muitos foram os elogios pela
organização do evento.
Nestes três primeiros meses, estive buscando
parcerias e beneficios aos associados, que resultaram em convênios como o da Santamália, que
oferece uma tabela diferenciada de preços a quem
é associado da Aciarp. A Caixa Econômica Federal é outra parceira que preparou beneficios diferenciados e taxas muito competitivas. Se você
associado é correntista, verifique com seu gerente

Forno à Lenha

Aberto de segunda a segunda
Disk
Pizza

4822-4340
4822-4352

Av. Brasil, 647 - Centro - RP

n toledo
Assessoria Empresarial

Co nsultoria, Auditoria e Perícia Co ntábil
Assessoria e Serviços nas áreas:
Co ntábil, Fiscal, Trabalhista/ Previdenciária.
Abertura e encerrame nto de emp resas.

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

4828-5250 / 4828-6393

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

Rua do Comércio, 58 - casa 2
Centro • Ribeirão Pires
(em frente ao Bradesco)

www.ntoledo.com.br

Por que Aciarp
de relacionamento e aproveite a oportunidade.
Fechamos convênio também com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), que permite
às empresas associadas contratar um estagiário e
ter um desconto na mensalidade. Iniciamos também um convênio com a Granfarma, oferecendo
uma tabela diferenciada à diretoria, funcionários e
associados, com desconto em folha de pagamento.
Neste ano temos que nos adaptar à Nota Fiscal Eletrônica e à Nota Fiscal Paulista, lembrando
que para muitas empresas a data limite é setembro. Vale ressaltar que é de extrema necessidade
atualizarmos nossos software e hardware ( maquinas novas ). Claro que para isso é necessario capital e no mercado há varias opções de captação
financeira, como, por exemplo, o cartão BNDES
(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social), a juros muito baixos. Para maiores
esclarecimentos, A Aciarp realizará uma palestra
entre os bancos e nossos associados.
Meu compromisso como presidente é a busca
contínua de convênios, parcerias e benefícios. Um
fator importante para tornar a Aciarp cada vez
mais forte. Como parte disso, nosso compromisso
é manter este informativo com todos os passos de
nossa entidade.

CONSELHEIROS
Fabiana Alves Teixeira
José Mauricio Fernandes
Ricardo José Cardoso
Anderson Rodrigues Grecco
José Edinaldo Gemecê de Menezes
Luiz Henrique Carvalho Barreto
Gilberto Felix
Edgar Ferreira
Rodrigo Amante
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

Sou diretora da ACIARP, por
entender que devemos contribuir
para o desenvolvimento econômico da nossa cidade, dando
algumas horas de trabalho por
mês em carater voluntário e participando de uma instituição
séria que merece o respeito de
todos. Através da Associação
Comercial, pude conhecer novos
parceiros comerciais, conquistei
novos clientes e sobretudo pude
participar de todo crescimento
comercial e industrial de RibeiGerardo P Sauter
rão Pires, nos últimos seis anos.
Gestão 2009-2010
É isto mesmo! São seis anos de
fidelidade à instituição, porque
EQUIPE:
acredito que udéias demoram
Controladoria - Mario José Luppi - CRC 1SP089694-03
Chefe de Serviços de Crédito - Geraldo Laio Junior Ferreira de Moura
para ser compreendidas por muiSupervisora de Proteção ao Crédito - Fábia Barbosa de Paula
Operador de SCPC - Jonathan Gonçalves da Silva
tas
pessoas, mas não devemos
Estagiária Administrativa - Paula da Silva Peres
Posto da JUCESP - Aline Emeli de Souza
jamais
desistir delas. Tenho cerChefe Administrativa/Financeira e JUCESP - Jéssica C. Ferreira
Coordenadora Administrativa - Valéria dos Santos de Sousa Rodrigues
teza de que o quadro empresariCoordenadora de Parcerias - Deborah Perrone
Assistente de Parcerias -– Walkiria Yuri de Oliveira
al
de nossa cidade tem muito
Representante Comercial e Parcerias - Nato Justin Silva
Coordenadora da Zona Azul - Lenice Mendes Turriani
para crescer. Para dizer a verdaPRODUÇÃO GRÁFICA
de estamos apenas no início de
Veritas Comunicação S/S Ltda. - Tel: 4823-6494
E-mail: veritascomunicacao@gmail.com
um trabalho do qual com certeza
JORNALISTA RESPONSÁVEL
nossos filhos e netos poderão
Cibeli Leão
MTB nº 49.977
usufruir.

Conheça o cantinho mais gostoso da cidade!
Chocolates Artesanais
de Gramado

Produtos Coloniais

Vinhos da Serra Gaúcha

PAGUE COM

erto
O presentedacs
para to s!
as ocasiõe

Av. Fortuna, 26 - Centro
R. Pires - Tel: 4824-4030

Rua Afrânio Peixoto, 86 - Centro
Tel.: 4828-1192

AM
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rio econômico com os olhos do futuro o que se faz necessário devido a globalização que tornou o mercado rápido e flexível..." sabemos que umas das partes que formam o "ser" mercado são as pessoas no papel de clientes. Com a
velocidade das mudanças no mundo globalizado a única certeza que temos é
a incerteza do futuro gerada pelas transformações velozes e a necessidade
permanente de melhorar nossos serviços. Empresas que pensávamos ser
perpétuas sucumbiram diante dessas transformações, não perceberam as
novas demandas dos clientes e seus novos anseios, a conquista de clientes
hoje não é feita só por preço e competência técnica, esses itens só serão
observados no final. O principal diferencial se faz na excelência do atendimento, ou seja, foco no foco do cliente. Com isso podemos afirmar que o
maior patrimônio de qualquer negócio hoje são seus clientes. Infelizmente
empresários de diversos ramos ainda tratam seus negócios e seus clientes
como se vivessem em séculos passados achando que é a única opção de
compra. Esses cobram das entidades governamentais ações de protecionismo para manter seus negócios, e em algumas cidades menores se revoltam
com governantes que atraem e buscam o crescimento e o desenvolvimento.
Ter olhos do futuro e no futuro significa sair desse status quo, entender
que devemos investir permanentemente no desenvolvimento de nossos colaboradores, buscar a todo momento vencer nossa concorrência* e trabalhar na
permanente fidelização dos clientes, que é mais barato do que a conquista de
novos. Termino esse artigo com a frase: " O quanto você investe em seus colaboradores é o valor que dá para seu cliente".
*(não é apenas o que é do mesmo ramo, mas todos que fazem meu
cliente deixar de comprar comigo)
Ricardo Camargo
Integrante do Núcleo Jovens Empreendedores
Consultor e Sócio Diretor da Ex Nunc Assessoria em RH
ricardocamargo@exnunc.com.br

Campanha do agasalho
Sabe aquele casaco que, embora esteja em bom estado, há muito tempo você
não usa mais, porém continua em seu guarda-roupa. Este inverno é um bom
momento para você doá-lo a quem precisa de sua solidariedade. Lembre-se que o
fundo de Solidariedade da Prefeitura de Ribeirão Pires está promovendo a Campanha do Agasalho 2009 e que as doações arrecadadas serão distribuídas para entidades assistenciais, comunidades e famílias carentes do município.
A entrega de agasalhos, em bom estado, pode ser feita diretamente na sede do
Fundo Social ou nas caixas de coleta espalhadas em postos comerciais e locais
diversos da cidade. Segundo informações da prefeitura, na campanha do ano passado foram arrecadadas cerca de 20 mil peças de roupas. O endereço do Fundo
Social de Solidariedade é Rua Diamantino de Oliveira, 218 - Jardim Pastoril. Vale
lembrar que o Fundo Social de Solidariedade recebe doações durante todo o ano.
Mais informações pelo telefone 4824-8236.
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Artigo

Qual é o maior patrimônio
Que tal diminuir em 30% o risco
do seu negócio?
Quero abrir este artigo com um trecho escrito por nosso presidente Lauro
de inadimplência em seu negócio?
Yukio na edição anterior "...unindo as jovens lideranças que analisam o cená-

De Segunda a Sexta, das
7h30 às 11h30
Aos Sábados,Buffet Completo,
das 8h às 12h00

Sexta e Sábado à noite,
venha curtir o melhor da MPB,
ao vivo, das 20h às 24h
VILA DO DOCE
RIBEIRÃO PIRES

Saiba como bem aqui. Este é mais um serviço ACIARP para você, associado. A base centralizada do SCPC – Serviço Central de Proteção ao Crédito de
Ribeirão Pires tem as melhores soluções para Segurança do seu negócio em
termos de análise para concessão de crédito.
Recentes levantamentos realizados pelo departamento do SCPC da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Ribeirão Pires, demonstram que 30%
dos acessos a consultas junto à base de dados do SCPC têm um retorno negativo, ou seja, apresenta uma informação restritiva ao nome do consumidor. Isso
quer dizer que o comércio que não utiliza os serviços de Consulta Pessoa Física
e Jurídica da ACIARP incorre em um risco de perder três em cada dez vendas
por não se prevenir contra a inadimplência.
Hoje, a ACIARP atende em média 5.300 consultas por mês e os usuários
deste serviço evitam o risco de inadimplência ao acessarem o Melhor Banco de
Dados de inadimplentes do país. Melhor, porque as informações do banco de
dados da ACIARP são disponibilizadas para todo o Brasil através da inclusão
dos nomes dos inadimplentes por parte de usuários do nosso sistema de Manutenção de Ocorrências. Sim, você empreendedor que participa de nosso quadro de associados também pode incluir em nosso banco de dados toda e qualquer informação de clientes inadimplentes aumentando o percentual de retorno
de suas vendas e ajudando a blindar o comércio local contra a inadimplência.
Diferente do Título Protestado que abrange apenas respostas em Nível
Estadual, os Registros em nossa Base de Dados ficam disponíveis em Nível
Nacional o que aumenta as chances de retorno caso o inadimplente vá para
outra praça.
Fique atento, não corra risco desnecessário, filie-se a nossa entidade e
previna-se contra a inadimplência de mercado. Entre em contato com um de
nossos funcionários e solicite uma visita o mais breve possível. Além do serviço
de consultas, você pode contar com outras atividades desenvolvidas pela
ACIARP.
Venha tomar um café e conhecer a sede da ACIARP e fazer parte dessa
entidade que é feita sob medida para você.
Geraldo L. Jr. F. Moura,
chefe de Serviço de Crédito

CÓPIA P/B E COLORIDA A4 E A3
COPIA POR METRO
CAMISETAS PERSONALIZADAS
PLASTIFICAÇÃO
ENCADERNAÇÃO
DIGITAÇÃO DE TRABALHOS
E CURRICULOS
CARTÃO DE VISITA
SERVIÇOS DE INTERNET
MINI GRÁFICA DIGITAL
E MUITO MAIS...
Fone: 4823-1344 / Fax 4824-4744
www.feneme.com

ALMOÇO
HAPPY HOUR
JANTAR
Aberto diariamente para
sócios e não sócios do RPFC.
Amplo estacionamento gratuito!
Avenida Brasil, 330
no Ribeirão Pires FC
fone: | 11 | 4825-9431

Promoção
Sua idade é
seu desconto

Óculos de Sol - Jóias - Consertos
R. do Comércio, 12 - Centro - TEL.: 4825-3184

Rua do Comércio, 18 - centro

4822-4004 / 4825-7989
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O que era difícil,
agora ficou fácil!

Sauter participa de encontro da FACESP

Tamanhos
Grandes.

4825-4206

CASA DAS IDÉIAS

Rua do Comercio, 127
Loja 24 - Shopping Duaik
Centro - Ribeirão Pires

A sua nova opção
em Moda Feminina
Aqui o preço é único

R$

29

e
mas a variedad

,99

é enorme!

4828-2213
R. do Comércio, 148 - Centro - Rib. Pires

Representantes de quinze
associações comerciais da Grande São Paulo e Interior estiveram
reunidos entre os dias 27 e 29 de
maio de 2009 em Valinhos, onde
aconteceu encontro promovido
pela Federação das Associações
Comerciais do Estado de São
Paulo (Facesp). A ACIARP (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Ribeirão Pires) esteve
representada por seu presidente,
Gerardo Sauter, que avaliou o
evento como de grande importância para as associações participantes e para ele próprio.
“Depois desse encontro, sei
realmente o peso de ser presidente de uma entidade empresarial
como a ACIARP”, disse Sauter,
que desde janeiro preside a associação e que pela primeira vez
participou do encontro estadual. O
presidente comenta ainda que o
evento serviu para enfatizar ainda
mais a necessidade de ações para

Sauter (sentado ao centro) em grupo de trabalho

sustentabilidade da entidade, uma
vez que foi colocado em debate o
tema “ Nova Lei do Cadastro Positivo” que deve reduzir as consultas
ao SCPC por conta da expansão
dos cartões de crédito.
A importância dos convênios
visando oferecer benefícios aos

associados, uma política já desenvolvida pela ACIARP, também foi
tema do evento.
Em Ribeirão Pires, a ACIARP
sai na frente a exemplo de muitas
associações do Brasil, ao implementar o Projeto Empreender,
desenvolvido em parceria com o

SEBRAE e que o presidente pretende trazer em breve visando a
capacitação dos restaurantes da
cidade.
A ideia, explica Sauter, é preparar os estabelecimentos do
município para as demandas que
estão surgindo com o Festival do
Chocolate assim como as expectativas do Festival de Cinema, que
deve acontecer em Ribeirão Pires
em novembro, por iniciativa do
produtor Emerson Muzelli. “Nossa
proposta é fazer parceria na realização de um Festival Gastronômico, paralelamente ao de cinema”,
adianta Gerardo Sauter.
Zona Azul - No intercâmbio de
experiências possibilitado pelo
encontro, Sauter destacou-se por
conta do sistema de Zona Azul de
Ribeirão Pires, que despertou o
interesse de presidentes de associações de cidades onde os centros comerciais enfrentam problemas de estacionamento.
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Associação fecha
parceria com CIESP

ACIARP recebe visita de
representantes do Rodoanel

Soluções Inovadoras
Recargas - Originais - Compatíveis
Novos - Remanufaturados
Venda e Manutenção de
Computadores e Impressoras
Suprimentos e Informática
em geral.
Rua Boa Vista, 243 - Centro
www.americacartuchos.com.br
E-mail: contato@americacartuchos.com.br

Doni, Sauter e representantes da Communita

Gerardo Sauter e Irina Freire, da Ciesp

O presidente da ACIARP,
Gerardo Sauter vem apostando nas parcerias para garantir
mais benefícios aos associados, proporcionando serviços
especiais e fortalecimento das
empresas. Nesta última linha
de benefícios, o mais recente

parceiro é o CIESP (Centro
das Industrias do Estado de
São), cuja representante Irina
Freire já definiu os acertos
finais para trazer cursos,
palestras e treinamentos para
a Associação Comercial dos
jovens.

No último dia 28 de maio, a
ACIARP recebeu representantes da
empresa Communita que presta serviços para o consórcio comandado
pela Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A), que gerencia as obras do
Rodoanel. O objetivo da visita foi
convidar a associação a participar da
audiência pública marcada para o dia
9 de junho, às 17h, no Teatro Euclides Menato para maiores esclarecimentos sobre os impactos ambientias do Trecho Leste do Rodoanel
Mário Covas, que passará na nossa

região. A equipe também pediu
sugestões sobre essa gigantesca
obra que terá 12 km no território de
Ribeirão Pires. Como, por exemplo,
uma alça de acesso (apenas saída)
para escoamento mais rápido das
mercadorias que seguem para outras
cidades do estado ou do país, idéia
defendida pelo presidente da
ACIARP, Gerardo Pedro Sauter. A
equipe foi acompanhada por Donizeti
(Doni) de Freitas, Secretário Adjunto
de Promoção Social Para Assuntos
Comunitários.

A MAXISEG quer que você durma tranquilo. E para isso
oferece o que há de mais moderno e funcional em sistemas de
Segurança e Monitoramento Eletrônico para o seu
estabelecimento.
Solicite a visita de nosso representante, sem compromisso,
e confira: temos a solução ideal para o
tamanho do seu negócio e do seu bolso!
Afinal, não há nada que pague uma boa
noite de sono!
ALARMES - CERCAS - CÂMERAS/CFTV - VIGILÂNCIA
Pagamento facilitado em até 24X sem juros.
Central 24h
Maxiseg

JE
O
H
E
LIGU SMO!
ME

Segurança levada à sério.

4825-9963
www.grupomaxiseg.com.br
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Noticias da ACIARP

Tamires, a nova princesa do Chocolate

Tel: 2504-9200

CORTINAS - TAPETES - CARPETES

Redecore sua casa
e pague tudo em
3x s/ juros!

A estudante Tamires Nascimento
Bezerra, moradora do distrito de
Ouro Fino é a Princesa do Chocolate
2009, eleita no dia 30 de maio, no
palco da Vila do Doce. A exemplo de
suas quatro antecessoras, a moça,
entre outras atribuições, terá o papel
de divulgar o V Festival do Chocolate, que já se tornou um dos maiores
eventos gastronômicos do Estado.
Serão 12 dias de muita gastronomia
de inverno, atrações culturais, shows
e, claro, as melhores iguarias de
chocolate produzidas na Estância. O
V Festival do Chocolate de Ribeirão
Pires terá início em 17 de julho de
2009 e acontecerá até dia 09 de agosto de 2009 somente nos finais de
semana (sextas-feiras, sábados e
domingos).

SCPC - A ACIARP oferece maior segurança para
seus associados possibilitando consultas para consessão de créditos para pessoas físicas e jurídicas. Por meio
da RIPC – Rede de informações e Proteção ao Crédito, o
SPC representa o maior banco de dados eletrônico de
inadimplentes do País e o único com abrangência nacional (exceto títulos protestados), com resposta imediata,
através de sistemas instalados na própria empresa via
internet ou consultas por telefone.

Campanha “Minha Mãe é uma Rainha”

4828-1133
Av Francisco Monteiro,
nº 05 e 07 - Centro

Henrique, Soraya, Silvia Maria e Nato

Tecidos - Aviamentos
Cofecções
Cama, Mesa e Banho
Tapetes.
Rua Afrânio Peixoto, 79
4828-7936
Rua Miguel Prisco, 86
4828-1489

A Campanha do Dia das Mães –
Minha Mãe É Uma Rainha, realizada
no começo de maio, premiou quatro
clientes das lojas participantes com
diversos prêmios, entre TV de LCD,
MP5, Câmera Digital, e um dia especial para o primeiro e o último cupom
sorteado e também para a mãe do
vendedor do primeiro cupom. Os
prêmios serão entregues na primeira
semana de junho.
As Clientes sorteadas foram: 1º
Sorteio – TV LCD + “Minha Mãe é
uma Rainha”

Benefícios aos
associados

Sorteada: Silvia Maria da Silva,
compradora da Loja Elite. A mãe da
vendedora: Soraia também foi premiada; 2º Sorteio – Câmera Digital
Sorteada: Claudineia S. Silva.
Loja: Chikitita. Vendedora: Eliane. 3º
Sorteio – MP5
Sorteado: Dejair Ribeiro, compradora da loja Moda Básica. Vendedora: Angélica;
4º Sorteio – “Minha Mãe é uma
Rainha”. Sorteada: Maria Ivone da
Silva, compradora da Loja: Insensatez Vendedora: Viviane.

Convênios com faculdades – A associação formalizou convênio com três estabelecimentos de ensino
superior proporcionando descontos em mensalidades
para diretores e funcionários das empresas associadas.
As instituições conveniadas são: Faculdades Integradas
de Ribeirão Pires (FIRP), Universidade Mogi das Cruzes
(UMC), e Universidade do Grande ABC (UNIABC).
Saúde – A ACIARP também oferece benefícios na
área de saúde possibilitando assistência médica para
associados e funcionários no valor de R$ 57,46 por pessoa, independentemente de idade. Convênio com a rede
de drogarias Gran Farma também garante descontos
nos medicamentos para associados e funcionários, descontados na folha de pagamento.
CIEE – Outro benefício oferecido pela ACIARP é viabilizado por convênio mantido pela associação com o
CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), permitindo às empresas associadas o acesso a programa de
estágio.

Móveis para Escritório

Calixto
COMPRA - VENDE - TROCA
Fone: 4828-5130 / 4823-4700

Av. Francisco Monteiro, 2645 - Santa Luzia - Ribeirão Pires
E-mail: calixtomoveis@ig.com.br - www.moveiscalixto.com.br
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Entenda a Zona Azul

Benefício a pessoas com deficiência
Pessoas com deficiência ou pais ou responsáveis de quem enfrenta essa condição contam
com serviço espacial nas vias públicas no sistema rotativo Zona Azul administrado pela
ACIARP. A coordenadora do serviço, Lenice Mendes Turriani lembra que esses usuários têm
direito a duas horas diárias de estacionamento gratuito, conforme estabelecido pela lei municipal de nº 5208 aprovada em 2008. Proprietários de veículos beneficiados que ultrapassarem
esse período receberão notificação, podendo justificar com atestados médicos ou outro documento oficial que comprovem o motivo do atraso, que será estudado caso a caso.
Vale lembrar, porém que, para contar com o benefício, os veículos de pessoas com deficiência moradoras de Ribeirão Pires, têm necessariamente apresentar o selo/cartão especial
“Respeite Essa Vaga”, expedido pela prefeitura, por meio da Gerência de Políticas Públicas
Para as Pessoas com Deficiência (órgão da Secretaria de Educação e Cultura), nos casos de
deficiência física ou mobilidade reduzida temporariamente com alto grau de comprometimento
para a locomoção autônoma.

Como conseguir - O cartão pode ser solicitado pela própria pessoa com deficiência ou
por seu representante legal, mediante apresentação de cópia do laudo médico com CID (Classificação Internacional de Doenças) e preenchimento de formulário. No caso de pedido feito
por representante, deve ser anexada cópia simples da carteira de identidade e de documento
comprovando que o requerente está apto a representar o beneficiário.
No caso de veículos de outras cidade, o benefício de duas horas de estacionamento será
garantido apenas mediante apresentação do selo de identificação de pessoa com deficiência.
Por determinação da lei federal de Acessibilidade (nº 10.098/00), quase todas as ruas
incluidas no sistema Zona Azul contam com vagas destinadas a pessoas com deficiências.
Em caso de dúvidas, procure um monitor ou monitora do sistema rotativo de estacionamento.
Mais informações podem ser obtidas também na ACIARP ou na Secretria de Gerência de Políticas Públicas, que fica no terceiro andar do Garden Shopping, Rua Stela Bruna Nardelli, 200,
sala 9-C. Fones: 4828-9145 ou 4828-9146.

Cadeiras - Mesas - Arquivos - Armários - Prateleiras
Av. Brasil, 1360 - Centro
contato@lojaidealmoveis.com.br
www.lojaidealmoveis.com.br

Informe ACIARP

Pág. 08 - JUNHO/2009

Profissionalismo e mão na massa

Nova

Trentina
Visite nosso site:
WWW.TRENTINAIMOVEIS.COM.BR
Fone: 4828-3503
R. FELIPE SABAG 200 - 2º AND - SL 1-B
www.conta.com.br
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Abertura de Empresas
Regularização de MEI
Assessoria Contábil,
Fiscal e Trabalhista.
Fone: 4828-3699 / Fax: 4823-3514

Av. Fortuna, 33 - centro
Ribeirão Pires - SP

Computadores - Lan House

Vendas
Manutenção
Visita Técnica

Do alto de seus 42 anos, completados no dia 3 de junho, Geraldo
Custódio Corrêa é hoje um personagem de destaque no cenário
empresarial de Ribeirão Pires, atuante no ramo da gastronomia e um
dos principais nomes responsáveis
pela definição do mercado que
garante ao ribeirãopirense saborear a iguaria que já se tornou uma
das favoritas na cidade: a pizza.
Uma história de sucesso iniciada
no Restaurante Gian de Santo
André, onde ingressou na carreira
aos 14 anos, na função de cumin
(assistente de garçon), sendo promovido a garçon após um ano de
casa. Não demorou a aprender os
macetes da profissão com Mário
Potazio, que chegou a transferir o
dedicado funcionário a um novo
restaurante em Campinas, onde o
ex-patrão é hoje o maior empresário do ramo.
Ainda atuando no interior,
Geraldo recebeu convite para trabalhar na Pizzaria Mansuetto, o
primeiro “templo” dedicado exclusivamente ao prato italiano na cidade, que até então só oferecia pizzas

em estabelecimentos de produtos
diversos, como a Pastelaria Monte
Castelo, com produção prestigiada,
porém com outro perfil de produto e
serviço. Geraldo trouxe como novidade as pizzas em forno à lenha,
com diferente textura de massa,
mais fina e crocante, e maior variedade de sabores. Um mercado, que
se orgulha de ter ajudado a abrir.
Geraldo Corrêa ficou na Man-

suetto por 13 anos, seis dos quais
como gerente. Deixou a casa em
2000 para criar sua própria pizzaria, a Rittorno, que graças ao carisma e profissionalismo do proprietário, sempre teve clientela garantida.
“Mesmo oferecendo produtos um
pouco mais caros, os clientes nos
prestigiam porque conhecem a
nossa qualidade”, diz. A variedade
no cardápio inclui 60 tipos de pizza,

entre os quais destaca a de batata
frita, de sua própria criação e exclusividade de sua casa.
Expansão de negócios - Em
2004, o empresário expandiu seus
negócios ao adquirir a Pizzaria Di
Roma e agora anuncia a ampliação
da Rittorno, que inicialmente atuava apenas em sistemas de entregas e atualmente conta com 30
mesas para consumo no local. “Nossa meta é reformar o espaço e até o
final do ano dobrar o número de
mesas”, adianta Geraldo.
O segredo do sucesso, tanto
das pizzarias em que atuou, quanto
de seus negócios próprios, explicase com o carisma e profissionalismo com que o empresário têm marcado sua carreira. “Nas empresas
em que trabalhei, mesmo quando
era apenas funcionário, sempre me
dediquei como se fosse o dono”,
afirma. E com o apoio da Aciarp, da
qual é associado há seis anos, ele
busca melhorias para sua empresa. “Meus funcionários já participaram de cursos e aprendizados que
foram muito úteis no nosso dia-adia”, diz.

Novos Sócios
Pactual Comercial e Consultoria ltda
Rua Palmar, 114 - lj. 2, Centro, Ribeirão Pires
Tel: 4827-4123
E-mail: contato@pactualcc.com.br
Renata Felix Rocha ME
Casa Bela Instituto de beleza
Av. Fortuna, 229, Centro, Ribeirão Pires
tel: 4828-5800
E-mail: lucana_felix@hotmail.com

TPP Locações e Artigos Esportivos Ltda ME
Academia Topp
Rua Renato Andreolli, 100, Centro, Ribeirão Pires
tel: 4825-2528
E-mail: topptenis@uol.com.br
Celso Dias Fernandes ME
Época Moda Masculina
Rua Felipe Sabbag, 200, Centro, Ribeirão Pires
Tel: 4827-5823

Maria Bernadete Cacilha Nunes ME
Sumary Fashion
Av. Francisco Monteiro, 46, Centro, Ribeirão Pires
Excelence Veículos Ltda EPP
Excelence Veículos
Av. Capitão José Gallo, 810, Centro,
Ribeirão Pires
Tel: 4823-2683
E-mail: excelenceveiculos@hotmail.com

rossi-cardoso@uol.com.br
Ricardo Abílio Rossi Cardoso
Contador
CRC-SP Nº1SP187096/0-9

Rua Fioravante Zampol, 47 | 1º andar | Centro | Ribeirão Pires | SP

Tel/Fax:

11

4828-4069

