NOVA SEDE DA ACIARP

Mais espaço para o
crescimento da cidade.

Saiba mais na página 04
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CALENDÁRIO 2016

PALAVRA DO PRESIDENTE
formais, forçando o aumento
das atividades informais, o que
se refletiu num considerável
aumento de novos CNPJs
na cidade, sendo a grande
maioria de MEI’s – Micro
Empreendedores Individuais.
Outro indicativo mais visível
a olho nu são as placas de
“ALUGA-SE” em salas e salões
comerciais que se proliferam
pela cidade.

O ano de 2015 entra para a
história da econômica brasileira
como um dos anos mais difíceis
para a classe empresarial.
Pequenos, Médios, Grandes
e Multinancionais, Indústria,
Comércio e Serviços, todos
sofremos com os desacertos
da política econômica vigente.
A crise econômica mundial
que começou em 2008 e se
abateu no Brasil tardiamente,
não deixou nossa cidade de
fora e os reflexos ainda estão
aí, infelizmente.
Tivemos queda nas vendas
, mesmo nas datas carrochefe, como Natal e Dia das
Mães. Também tivemos uma
drástica queda nos empregos

Mas de que adiantaria ficarmos
de braços cruzados, se
lamentando? Nada!
Mesmo
sabendo
das
dificuldades
que
iríamos
enfrentar, em 2015 a ACIARP
resolveu ousar. Dentre outras
coisas podemos destacar a
mudança de nossa sede, indo
para uma antiga casa, em
localização privilegiada, no
Centro da cidade, que foi toda
reformada e planejada para ser
uma sede funcional e à altura
da entidade, com espaços
apropriados para cada atividade
desenvolvida. De casa nova,
trouxemos a parceria com a
primeira cooperativa de crédito
da cidade, o SICOOB Grande
ABC, que instalou uma agência
na sede da ACIARP e oferece

serviços e produtos bancários
com vantagens exclusivas aos
empreendedores.
Logo na cerimônia de posse
da nova diretoria, em abril,
apresentamos ao Executivo
municipal proposta de criação
de bolsões de estacionamento
em 45 graus, na confluência
das ruas Stella Bruna Nardelli e
Fioravante Zampol, e ao longo
da avenida Padre Marcos
Simoni, que juntas criariam
cerca de 100 novas vagas
para se estacionar no Centro,
reivindicação esta apresentada
pelos próprios comerciantes,
em contraposição à proposta
da Prefeitura de fazer (mais)
um calçadão que sacrificaria
as já poucas vagas no Centro.
Infelizmente a ACIARP só pode
sugerir e reivindicar, pois não
temos o poder de executar
intervenções públicas. Fizemos
a nossa parte e vamos seguir
lutando pelos interesses da
classe empresarial.
Uma grande conquista foi
a adoção do Cartão do
Servidor ACCREDITO pela
Prefeitura Municipal, como
alternativa ao fornecimento
de Cestas Básicas aos mais

de 4 mil funcionários públicos
municipais. Com o cartão eles
podem comprar o que quiser
e onde quiser, desde que na
cidade, injetando e fazendo
circular cerca de R$ 500 mil
mensais na economia local.
Dezenas de estabelecimentos
já se credenciaram para aceitar
o cartão e já experimentam
aumento nas vendas. Se você
comerciante ainda não se
credenciou, procure a ACIARP
e faça já sua adesão.
Em outubro fizemos o Criança
Show, evento que agitou a
região central e movimentou
o comércio. Também fizemos
o “Natal Encantado”, em
conjunto com a Prefeitura, e
fomos os responsáveis pela
contratação do trenzinho que
fez a alegria de crianças e
adultos e pela linda árvore de
Natal e iluminação da Vila do
Doce, que encantou a todos,
inclusive atraindo visitantes das
cidades vizinhas.
Além destas ações a ACIARP
seguiu com sua programação
normal de atividades, com as
palestras e cursos gratuitos
em parceria com o Sebrae,
que infelizmente, nem sempre

NOVOS ASSOCIADOS
A CASA DA NONA BAZAR
Telefone: (11) 4828-1251

CELTIC GESTÃO EM BENEF
www.celticsvp.com.br

FLASH MOVEIS
www.flashmoveis.com

MINI MERCADO VILA SUELY
Telefone: (11) 4823-7718

SULFERRO
www.sulferro.com.br

ADVANSAT GROUP
www.advansat.com.br

D. GUSTI ALIMENTOS
www.dgustialimentos.com.br

IMPERIO DOS LIVROS
Telefone: (11) 4823-5710

PROSPER EDUCACIONAL
Telefone: (11) 4828-1379

SUP. BOM GOSTO
Telefone: (11) 4827-0074

AUTO POSTO VIADUTO
Telefone: (11) 4828-1991

DIOL SALORSANO
www.diolsalorsano.com.br

INDÚSTRIA DE BLOCOS SOLEAR
www.soleartubosemouroes.com.br

RELUZ IMOVEIS
www.reluzimoveis.com.br

TCM PILATES TOTAL
Telefone: (11) 9 9525-3266

BANCA BOA VISTA
Telefone: (11) 4825-7521

DROGARIA FERNANDES
Telefone: (11) 4825-9896

MAYTEC INF & SOLUÇÕES
Telefone: (11) 4820-3457

RESTAURANTE COQUEIRO
Telefone: (11) 4828-4463

TRITECH
Telefone: (11) 4829.1010

CASA DE CARNES ALVORADA
Telefone: (11) 4823-5469

FAMILIA EIRAS
Telefone: (11) 4828.1176

MAZOTI RH GESTÃO EM PROC.
Telefone: (11) 4827.2765

ROYALLE ESTÉTICA E BEM ESTAR
www.royalleestetica.com.br

UP CENTER EDUCAÇÃO PRO
Telefone: (11) 4823-2589

CASA TOP SOL RES. E COM.
facebook/casatopmanutencao

FERNANDES GÁS
Telefone: (11) 4824-6209

MEDLEY ACADEMIA
Telefone: (11) 4823-7611

SERROTA COMERCIO ONLINE
www.importworld.com.br

VIP TELECOM
www.vipbrtelecom.com.br

contam com uma mínima
adesão do público alvo, apesar
de toda divulgação feita.

PLANEJAMENTO: O PRIMEIRO
PASSO PARA COMEÇAR SEU
NEGÓCIO

Todas as ações são feitas
graças ao trabalho abnegado de
nossa Diretoria e Conselheiros,
além é claro, de nossa enxuta
porém competente equipe de
funcionários da ACIARP.

DIA: 06 DE ABRIL
das 14:30 ás 16:30

Nosso desafio em 2016 é
seguir fazendo da ACIARP,
cada vez mais, a entidade
que representa de fato e de
direito, os interesses da classe
empresarial de Ribeirão Pires,
que gera empregos e paga
seus tributos, que acredita no
enorme potencial da cidade
e se qualifica para tal. Vamos
juntos, porque só juntos
podemos vencer todos os
obstáculos. Inclusive esta
crise.
Meu cordial abraço,
Marcelo Menato
Presidente
Triênio 2015-2017
diretoria , conselho e toda equipe
de funcionários da ACIARP

Palestra que via apresentar
aos
participantes
a
importância os conceitos
da constituição de uma
empresa,
abordando
as
necessidades
do
empreendedor,
do
empreendimento e da parte
legal.
Público Alvo: Pessoa Física

GRATUITO
NA MEDIDA – GESTÃO DE
PESSOAS
DIA: 11 A 20 DE ABRIL
das 08:30 às 12:30
Curso que tem o propósito de
criar condições necessárias
para que os participantes

Fique de olho na programação que a ACIARP tem programado para 2016.

possam
compreender
que desenvolver e aplicar
processos
de
gestão
estruturados contribui para
a melhoria da satisfação
e retenção das pessoas,
propicia decisões mais
justas e consolida as bases
para o crescimento da
empresa.

importância de calcular
os custos e formar os
preços
adequadamente
para poderem analisar os
resultados

COMO SE TORNAR UM
MICRO-EMPREENDEDOR
INDIVIDUAL

Público Alvo: Pessoa
Jurídica

Público Alvo:CNPJ

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Investimento:
R$ 280,00 p/ inscrito

Dia: 16 e 17 de maio
das 08:30 às 12:30

Palestra que visa informar
os participantes sobre os
principais aspectos da lei
complementar
128/2008
que
dispõe
sobre
o
empreendedor individual.
Abertura,
tributação,
nota fiscal, faturamento,
pagamento INSS, boleto
para pagamento, etc.

APRENDA A FAZER O FLUXO
DE CAIXA

Oficina com objetivo de
demonstrar ao empresário
como
o
atendimento
ao cliente pode ser um
diferencial
competitivo
para as empresas, em
um
mundo
onde
as
diferenças entre produtos e
serviços são praticamente
imperceptíveis.

Dia: 04 de Maio
das 13:00 às 17:00
Palestra que visa orientar
os
empresários
para
o desenvolvimento de
competências gerenciais
que melhorem a gestão
financeira
de
sua
empresa.
Conscientizar
os
empresários
da
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GRATUITO

Público Alvo: ME
Investimento:
R$ 160,00 p/ Inscrito

Dia: 07 de Junho
das 14:30 às 16:30

Público Alvo: Pessoa Física

GRATUITO
NA MEDIDA – GESTÃO
ESTRATÉGICA DE VENDAS
Dia: 13 a 16 de Junho das
08:30 às 12:30
Curso com o objetivo de
apoiar o empresário a
compreender os benefícios
da gestão estratégica de

vendas, conhecendo o perfil
do seu cliente, preparando
melhor a equipe e adotando
uma postura favorável para
melhores resultados.
Público Alvo: Gestores de
microempresas envolvidos
com a parte de vendas.
Investimento:
R$ 240,00 p/ inscrito
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PROGRAMA DE APRENDIZAGEM:
APRENDIZ DE TALENTO
O FUTURO DO SISTEMA FINANCEIRO
Como as cooperativas financeiras podem alterar os rumos da economia e do mercado.
O SICOOB é o maior sistema financeiro cooperativo
do país. É composto por cooperativas financeiras
e empresas de apoio, que em conjunto oferecem
aos associados serviços de conta corrente, crédito,
investimentos, cartões, previdência, consórcio,
seguros, cobrança bancária, adquirência de meios
eletronicos de pagamento, dentre outros. Ou seja,

tem todos produtos e serviços bancários, mas
não é banco. É uma cooperativa financeira, onde
os clientes são donos e por isso os resultados
financeiros são divididos entre os cooperados.
Ao se associar ao SICOOB, você adquiri cotas da
sua cooperativa. O valor dessas cotas é depositado

na Conta Capital, uma conta individual, aberta em seu
nome. As suas cotas, juntamente com as dos outros
associados, integram o capital social da cooperativa.
Faça-nos uma visita, estamos localizados na Rua Afonso
Zampol, nº 70 no centro de Ribeirão Pires. Telefone:
4822-0676

A Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de
Ribeirão Pires acaba de
firmar parceria com a PERFIL
DE TALENTOS, para a
implantação de Programas
de Aprendizagem em nossa
cidade.
A Lei 10.097/00 impõe cota
obrigatória de no mínimo 5%
e no máximo 15% a empresas
que possuam mais de 7
empregados registrados.
A aprendizagem é mais um
canal de inserção no mercado
formal de trabalho e o aprendiz
trabalhará 4 dias na empresa
e fará um dia de capacitação
na Associação Comercial.
Os cursos de capacitação
poderão ser voltados para o
comércio, indústria e serviços,
sendo cursos de Auxiliar de
Produção, Comércio Varejista
(repositor de mercadorias),
Logística,
Auxiliar
Administrativo, Vendas, entre
outros.

QUER CONHECER MAIS? PROCURE A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL

O contrato do aprendiz é
um contrato por tempo
determinado, o que significa
que a empresa contratante
não terá as verbas rescisórias
(aviso prévio e multa FGTS)
por ocasião do término do
contrato de aprendizagem. O
FGTS é reduzido para 2%.
As
empresas
que
não
cumprem a obrigatoriedade
da cota estão sendo multadas
pelo Ministério do Trabalho.
A
Associação
Comercial
de Ribeirão Pires será a
organização capacitadora do
APRENDIZ DE TALENTO e
os jovens entre 14 e 24 anos
que estejam estudando ou já
tenham concluído o ensino
médio (condição básica de
participação) já podem fazer
sua inscrição.
Para maiores esclarecimentos,
orientamos entrar em contato
com a associação no telefone
(11) 3090-0370 ou no e-mail
aciarp@terra.com.br.
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CERTIFICADO DE ORIGEM

SUCESSO
PARA O
COMÉRCIO
LOCAL

Com novas instalações, a ACIARP amplia seu
campo de atuação e oferece ainda mais
benefícios para os associados.
O Certificado de Origem
atesta a origem da mercadoria
do país exportador, bem
como especifica as normas
de origem negociadas nos
acordos comerciais entre o
Brasil e outros países. O seu
principal benefício é a redução
ou a isenção do imposto de
importação para seus clientes
no exterior. Dessa forma,
as empresas exportadoras
são beneficiadas, gerando
ganhos em competitividade
no preço final do produto.

Mais+
Mais +
Beneficios para os funcionarios
Mais +
Estimulo à economia local
=
Economia para sua empresa

Cartão Accredito Alimentação

Com ele os funcionários
das empresas associadas
irão
adquirir
gêneros
alimentícios
nos
supermercados
credenciados,
optando
pelos produtos de sua
preferência,
garantindo
maior
satisfação
e
produtividade. E o melhor
de
tudo
com
custo
ZERO para o associado.

Em breve os associados
poderão contar com a
ACIARP para a emissão
do Certificado de Origem
através do sistema ECO. O
ECO é um sistema 100%
on-line de emissão de
Certificados de Origem
Digitais da Confederação
das Associações Comerciais
e Empresariais do Brasil,
que
proporciona
aos
usuários a obtenção desses
documentos de maneira
rápida, prática e segura.

VANTAGENS
Redução de custos;
Segurança e agilidade no processo de análise e
emissão;

Certiﬁcado
Digital

Identiﬁcação
eletrônica segura com

descontos
especiais para
associados

Aproveite a comodidade oferecida
pela rede das Associações
Comerciais, que reúne mais de 100
postos de validação e emissão no
estado e 17 na capital.

Integração de dados do cliente com o sistema;

Vantagens para o
funcionário:

Total controle no processo de emissão do Certificado;

•Liberdade na escolha de
produtos e marcas
•Diversidade na escolha
de ofertas

DEPOIMENTOS

•Controle dos gastos

Vantagem para a
empresa:
•Isenção de taxas e
impostos
•Redução das atividades
de RH na distribuição do
benefício
•Economia de tempo,
elimindando processos
de pesquisa de
preço, transporte,
armazenamento e
distribuição

Vantagem para rede
credenciada:
•Sem riscos financeiros

Novo horário de
atendimento
Segunda à Sexta
das 08:00 às 17:00

CONFIRA A REDE CREDENCIADA NP SITE: ACIARP.COM.BR

•Livre utilização do crédito
permitindo acúmulo

Coop Ribeião Pires
Gerente Marcio Fabiano
Martins
A Coop de Ribeirão Pires
registrou em 2015 o melhor
fornecimento entre todas as
lojas da rede. Vários fatores
pesaram no desempenho positivo, entre eles, o fato de a
unidade ter aderido ao cartão
Servidor Cidadão, benefício
oferecido pela Prefeitura local aos servidores públicos.
No primeiro mês de operação, em outubro do ano passado, as compras efetuadas
com o cartão representaram
2% do volume geral de fornecimento, percentual que já

supera hoje a casa dos 4%.
Entre os cerca de 30 diferentes tipos de cartões aceitos
pela unidade, o Servidor Cidadão está entre os quatro
primeiros mais registrados
nos checkouts da loja, segundo calcula o gerente Marcio Fabiano Martins.
Carnes Alvorada
Proprietário Paulo Miguel
Ferreira
Clientes estes que estão praticamente todos os meses
efetuando suas compras conosco e por outro lado outros
clientes que já tinham o habito de comprar em nosso es-

tabelecimento e hoje tendo o
cartão ACCredito direcionam
seus pagamentos com ele.

mico do nosso município.

Eu acredito que por este fato
ser real em nosso estabelecimento
automaticamente
deve estar acontecendo nos
outros também que estendem a condição dos pagamentos com o cartão ACCredito.

Proprietária Ivania Brancalion
Burin

Por estes motivos tenho
certeza que houve de certa
forma uma aquecida nos faturamentos em relação aos
estabelecimentos que aceitam o cartão ACCredito e por
conta disso deve ter ajudado
muito o crescimento econô-

Supermercado Bom Gosto

Gostaríamos de parabenizar
pela iniciativa e pelo sucesso do
cartão ACCredito.
Uma ideia inovadora que permite com que os recursos fiquem
realmente no comercio de nossa
cidade.
Proporcionando liberdade de
escolha para os beneficiados
comprarem o que realmente
precisam em vários estabelecimentos credenciados.

QUER MAIS ESTE BENEFÍCIO PARA FORNECER A SEUS COLABORADORES? PROCURE A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL

acesse www.aciarp.com.br
ou entre em contato com a ACIARP.

PARCEIROS

* Promoção válida somente para associados. Consulte a Associação Comercial de sua cidade.
** Na cidade de SP para compras diferenciadas, consulte.
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ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA
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CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTO

INAUGURAÇÃO NOVA SEDE

EVENTOS 2015
CAFÉ COM CRÉDITO

PALESTRA AESCON 2015
CAMPANHAS INSTITUCIONAIS

NÚCLEO DE MULHERES
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ESPECIAL - NOVA SEDE

A NOVA CASA DO COMÉRCIO
E INDÚSTRIA

Em

concorrido

coquetel

que contou com a presença
de autoridades municipais
e regionais, o presidente
Marcelo Menato e diretores
da Aciarp descerraram as
placas e apresentaram o
novo espaço que encantou
a todos pela beleza e
funcionalidade.
O
novo
espaço conta com estrutura
completa, com salas de
treinamento, de reuniões,
área de convivência e área
administrativa, e chamou
a atenção de todos pela
beleza do projeto executado
pela dupla de arquitetos
Daniel Oliveira e Saulo Diniz,
do escritório Diol Salorsano.

O novo lar do conhecimento
Juntamente com a nova sede
da ACIARP, foi inaugurada
sua sala de treinamentos,
que pode ser alugada
para reuniões, palestras,
workshops, encontros e
outros eventos.

A grande novidade foi a
agência do SICOOB Grande
ABC instalada na nova sede.
“Não estamos chegando a
Ribeirão Pires para brincar.
Somos a maior cooperativa
de crédito do país”, afirmou

Wilson Ambrósio, presidente
da instituição, presente na
inauguração da nova sede.
Marcelo Menato, ressaltou
também a importância do
novo serviço: “A vinda
do SICOOB é resultado
do trabalho de todos os

ex-presidentes
que
me
antecederam, e que tenho
a honra de inaugurar.
É
mais
um
serviço
para
o
benefício
dos
associados e da cidade
como um todo”, concluiu.

UMA PARTE DA HISTÓRIA DE RIBEIRÃO PIRES
Desenhada e Construída na
década de 50 essa casa viu
membros da família Zampol
crescer, casar e mudar. Ela
nunca se conformou de deixar
de fazer parte da história de
Ribeirão Pires, com o passar
dos anos além de moradia
abrigou alguns comércios
locais.
E agora veio um novo plano
para ela: abrigar a Nova Sede
da ACIARP e do SICOOB
Grande ABC (primeira agência
do banco na cidade).
O plano deu certo, envolvendo
uma reforma de 05 meses.
O Arquiteto e Paisagista
Daniel de Oliveira e seu
sócio Saulo Diniz, autores do
projeto, foram convidados
pela Diretoria da ACIARP a
participar desse importante
momento e desenvolveram
o
projeto
mostrando-se,
desde o início, criteriosos na
reformulação desse exemplar
arquitetônico.
“Basicamente
reorganizamos a planta e
simplificamos a volumetria”,
resume Daniel. Na prática,
os dois pavimentos, antes
bastante compartimentados,
foram reformulados, adquirindo
fluidez. Em cima, os 03 quartos
cederam suas áreas a 03 salas
de atendimentos (Presidência,
Administrativo e Comercial)
com banheiro social e corredor

de interligação destes, bem
iluminados e arejados. “Essa
configuração mais arejada foi
possível graças à manutenção
das amplas janelas existentes
da construção inicial e mais
iluminada graças ao novo
projeto de iluminação”, conta
Saulo.
Lá
embaixo,
foram
reorganizados os ambientes
e o jardim ampliado. “O hall
de entrada da casa virou
recepção para o banco, à sala
principal virou o atendimento
do banco, o escritório ao
lado da sala de principal virou
sala do Gerente do banco e
um volume de armário antes
existente no escritório virou a
sala de arquivos”, descreve
Daniel. Na sequencia partimos
para o interior da ACIARP, perto
da cozinha, onde a mesma foi
reformada (mantendo alguns
detalhes existentes), a sala de
jantar divida em dois volumes
para atendimentos comerciais
(SCPC e Certificado Digital),
o banheiro social reformado
e transformado em lavabo, a
lavanderia antes descoberta foi
reformada e coberta (dividida
em serviço, área de secagem,
gás e lavanderia). Ainda no
fundo a antiga área do fogão a
lenha foi transformada em sala
de reuniões, o projeto prevê
ainda uma nova área para
instalação de churrasqueira
com apoios do lado de fora da
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SALA DE TREINAMENTO
DA ACIARP

Com novas instalações, a ACIARP amplia seu campo de
atuação e oferece ainda mais benefícios para os associados.
Confirmando o compromisso
assumido em sua posse,
em abril do ano passado, o
presidente Marcelo Menato
e demais membros da
Diretoria
da
Associação
Comercial,
Industrial
e
Agrícola de Ribeirão Pires Aciarp, inaugurou sua nova
sede, no primeiro dia de
dezembro passado, agora
instalada numa antiga casa
que foi totalmente reformada
e repaginada para abrigar de
modo satisfatório os serviços
da entidade, contando ainda
com a agência do SICOOB.

INFORME ACIARP

ESPECIAL - NOVA SEDE

casa. A garagem antiga e uma
edícula foram transformadas
em uma ampla sala de
treinamentos com banheiros
(inclusive com acessibilidade) e
outra sala de atendimento para
Zona Azul.

Durante todas as etapas da
obra foi possível reviver um
pouco da história da casa,
alguns dos antigos moradores

Possui espaço amplo, com
47 cadeiras universitárias;
2 banheiros e ainda um
espaço
gourmet,
que
pode ser utilizado para a
preparação de alimentos,
caso você precise servir os
convidados ou ministre um
workshop relacionado à área
de culinária.
O local facilita a mecânica
e fluidez de seu evento,
com toda a ambientação,
minuciosamente arquitetada
para
isso.
Equipada
com todos os aparatos
necessários para tornar seu
evento ágil e agradável,
nela você encontra um
grande telão fixo ligado
ao data show, propiciando
apresentações
mais

A casa foi contornada por jardins
integrados com paisagismo e
revigorante iluminação, esse,
vislumbrado pela ACIARP
não só para sua Sede como
também para toda Cidade
com áreas de convivência e
constante bem estar.
Como conservar o que é bom
é uma virtude, o trabalho
deixou intocados muitos dos
elementos da época, entre eles
elementos do hall, revestimento
das escadas, banheiro do
andar de cima, pisos dos
quartos (todo em Peroba Rosa).
Ainda providenciamos algumas
paredes descascadas (na
fachada, sala de reuniões e sala
de treinamentos) com tijolos à
vista valorizados com película
de resina e iluminação de led. E
ainda no jardim ao lado da sala
de treinamentos replantamos os
Antúrios que foram cultivados
pela antiga proprietária para
festividades Católicas de sua
época.

A fim de proporcionar todo
o
conforto
necessário
aos seus visitantes, o
lugar conta com todos os
equipamentos e adaptações
necessárias para receber
seus convidados de forma
receptiva e confortável.

nos visitaram e dividiram
conosco as histórias de suas
infâncias (brincadeiras, hábitos
e boas lembranças).
Vale
ressaltar
que
foi
imprescindível
o
apoio
e atenção dados pelo
Presidente da ACIARP –
Marcelo Menato, Engenheiro
Civil Sérgio Reis, Diretora da
ACIARP – Coquinha Zampol,
Executiva da ACIARP Valéria

Santos, toda equipe ACIARP
e demais fornecedores que
contribuíram conosco.
“A REFORMA SIMPLIFICOU
OS
ESPAÇOS,
AGORA
MAIS CLAROS, AMPLOS,
ABERTOS E FÁCEIS DE
PERCORRER, SEM AFETAR
A HISTÓRIA E MEMÓRIA DA
CIDADE”.
Daniel de Oliveira

proveitosas e interativas;
som 5.1 (home theater),
e microfones para os
palestrantes.
Totalmente
climatizada,
possui
sistema
de
ar
condicionado e banheiro,
rampa e corrimão adaptados
para facilitar o acesso de
pessoas
que
possuem
necessidades especiais.
Se sua necessidade é de
um
ambiente
tranquilo
e com todo o conforto
necessário para receber
seus convidados, a sala de
treinamentos da ACIARP é o
local ideal.
De fácil localização, no
centro de Ribeirão Pires,
decoração
favorável
e
espaço amplo, é possível
agendar seu evento com
15 dias de antecedência,
lembrando que associados
da
ACIARP
possuem
descontos especiais.
•47 Cadeiras universitárias
•2 Banheiros; 1 adaptado
para facilitar o acesso de
pessoas com necessidades
especiais
•Espaço gourmet (ideal para
a preparação de alimentos e

workshops ligados à área de
culinária)

•Microfones (próprios para
palestrantes e afins)

•Grande Telão fixo ligado ao
data show

•Ambiente climatizado (Ar
condicionado)

•Som
(Home Theater)

•Adaptações para pessoas
necessidades
especiais

5.1

(Rampa, corrimão)
A nova estrutura conta com
acesso por rampa, garantindo
uma maior acessiblidade e
conforto para os visitantes.
Também contamos com
banheiros adaptados.
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OS 4 ERROS MAIS COMUNS AO DECLARAR IMPOSTO DE RENDA
É notável que o Brasil
continua sendo um dos
países com a carga tributária
mais alta do mundo. Isso
não só gera gastos extras
como
também
reduz
a
competitividade
das
empresas, especialmente as
que não estão fortemente
preparadas
para
estar
sempre em dia com suas
obrigações
legais.
Não
é raro que muitos erros
ocorram na hora de declarar
o imposto de renda, mas
é
responsabilidade
do
contabilista fazer de tudo
para evitálos e, quando não
for possível, resolvêlos o
quanto antes.
Quer
aprofundar-se
um
pouco mais sobre o tema e
reduzir as chances de o seu
cliente ter problemas com
essa questão? Então leia o
texto a seguir e se previna
dos erros mais comuns no
imposto de renda:
1. Declarar qualquer
doação entre as que
possuem
incentivo
fiscal.

na Lei de Incentivo ao
Esporte, Fundos Municipais,
Estaduais e Federais da
Criança, do Adolescente
(enquadrados no Estatuto da
Criança e do Adolescente) e
do Idoso, entre outros.
2. Digitação errada no
campo de valores
Esse erro é extremamente
banal, mas é mais comum
do que imaginamos. O
contabilista não pode ter
esse tipo de desatenção,
sob pena de ver a declaração
cair na malha fina.
Um problema recorrente é
digitar com mais de duas
casas decimais.
É importante notar que o
programa de declaração
não aceita mais o ponto
como
separador
dos
centavos, pois isso gerava
muitos erros. Se nada for
digitado, automaticamente

se acrescentarão dois zeros
após a vírgula.
3. Erros na ficha de
rendimentos tributáveis
Além
de
corretas,
as
informações precisam estar
completas. Quando faltam
informações, fica impossível
para a Receita Federal
cruzar os dados e saber
se o que está declarado
ali realmente está correto.
Um dos problemas mais
encontrados é não informar
corretamente, ou até não
informar, o CNPJ das
fontes pagadoras no campo
apropriado.
4.
Informar
dados
incompatíveis
com
os
comprovantes
de
rendimentos
Esse tipo de informação
precisa ser meticulosamente
checado antes de ir para
a
declaração.
Lançar

valores diferentes dos que
estão nos comprovantes
de rendimento fornecidos
pela fonte pagadora é
imprescindível. Caso você
tenha certeza que elas
estão incorretas, preste as
informações
adequadas
na declaração e solicite
imediatamente um novo
comprovante para a fonte
pagadora, tendo em mente
que você precisa retificar o
quanto antes as informações
que foram prestadas.

Vejam a situação no qual
o contribuinte é obrigado
a entregar a declaração de
IRPF,

Esses são alguns dos erros
mais comuns no imposto
de renda. Como podemos
ver, a maioria é fruto de
leve desatenção ou hábitos
nocivos, mas que podem
ser facilmente evitados.
Fique ligado na hora de
fazer a declaração dos seus
clientes: cair na malha fina
vai dar muito mais trabalho!

4) ter conjunto de bens e
direitos na declaração de
renda que sejam superiores
ao valor de R$ 300 mil;

Fonte: http://blog.sage.com.br/4
errosmaiscomunsnoimpostode
renda%EF%BB%BF/

1) quando o contribuinte
tem rendimentos superiores
tributados a R$ 28.123,91;

ESCOLHA O DESTINO
E FAÇA AS MALAS,
O RESTO PODE DEIXAR
COM A GENTE.

2) ter rendimentos isentos
superiores a R$ 40 mil;
3) ter rendimento de atividade
rural no anterior à declaração
superior a R$ 140 mil;

5) comprar ou vender bens
imóveis e aplicar o produto
da venda na compra de outro
imóvel em até 130 dias;
6) ser estrangeiro que passou
a ser domiciliado no Brasil e
comprar ou vender ações na
Bolsa de Valores.

A possibilidade de abater
doações do imposto de
renda é uma prerrogativa
interessante que o governo
concede
tanto
para
pessoas físicas, quanto
para empresas que querem
ter responsabilidade social
e direcionar parte do seu
capital de forma específica
para
uma
instituição
que simpatize ou queira
contribuir. No entanto, isso
não quer dizer que toda
e qualquer doação para
projetos sociais possam ser
deduzidas.
São
dedutíveis
apenas
aquelas que se destinarem
para
instituições
que
possuam
cadastro
no
governo e tenham incentivo
tributário.
Dentre
as
principais alternativas estão
projetos com aprovação
do Ministério da Cultura,
como os que se enquadram
na Lei Rouanet e na Lei de
Incentivo para Atividades
Audiovisuais, projetos com
aprovação do Ministério do
Esporte e que se enquadrem

(11) 2595.8100 | www.teatur.com.br
Acesse e curta nosso
facebook.com.br/viagensteatur
Venha nos visitar! - Av. Francisco Monteiro, 295 - Centro - Ribeirão Pires/SP
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SCORE REVELA AQUILO QUE VOCÊ NÃO VÊ
Hoje, grandes empresários não
baseiam-se a concessão do
crédito apenas no “Nada Consta”,
eles utilizam uma das melhores
ferramentas disponibilizada pelo
Banco de Dados do SCPC(Serviço
Central de Proteção ao Crédito),
o SCORE de Crédito/ Risco.
O SCORE DE CRÉDITO/RISCO traz
informações anteriores em forma de
estatísticas daquele cliente, se ele já
teve ou não algum tipo de débito.
Se sim, se houve pagamento
rápido ou deixou prescrever
(deixou “caducar”). Se ele é um
bom pagador ou não. Se ele já tem
grande parte do seu orçamento

comprometido
com
outras
concessões de crédito ou não,
entre outras informações. Todas
essas informações são compiladas
e informadas através do SCORE
DE CRÉDITO/RISCO em forma de
pontuação e régua estatística. Além
de trazer o passado creditício da
Pessoa Física ou Pessoa Jurídica,
ele te dá uma prévia para o futuro.
Baseando-se nas Análises de
Crédito de Grandes Empresários
e das vivencias dos setores de
créditos dos Bancos de dados
de crédit bureau, nossa equipe
do SCPC (Serviço Central de
Proteção ao Crédito) aconselha

a todos os empresários a ter o
hábito de consultar seus clientes
com essa ferramenta. Pois em
meio à crise de mercado e leis
que favorecem o consumidor, o
SCORE é a melhor ferramenta.
Para seus clientes saberem mais
sobre o Score e Pontuação,
encaminhe-os
à
ACIARP,
teremos prazer em orientá-los. A
Associação Comercial é parceira
do
Empresário,
Comerciante
e
também
do
consumidor.
Entre em contato conosco
para
maiores
informações.
Tel:
2595-0200
/
3090-037

CELTIC
LINHA PROFISSIONAL - LINHA PROMOCIONAL
BORDADOS - ESTAMPARIA
4825-1122 / 4828-5377
Av. Santo André, 670 - Centro
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MULHERES EM AÇÃO NA ACIARP
O Núcleo de Mulheres Empreendedoras da
Aciarp, capitaneado pela vice-presidente
Maria de Lourdes Zampol Reis, a Coquinha,
reúne-se regularmente na sede da ACIARP
para discutir ações que envolvam as
mulheres de um modo geral.
Uma das demandas apontadas em uma
das últimas reuniões do grupo foi sobre o
problema das pichações que se proliferam por
toda a cidade, prejudicando os comerciantes
que tem suas fachadas atacadas, além de
prédios públicos e particulares. Para tanto, o
grupo pesquisou a legislação existente sobre
o tema em diversas cidades brasileiras e
quer apresentar um Projeto de Lei na Câmara
Municipal afim de coibir ou penalizar de
modo mais severo aqueles que vandalizam
o patrimônio alheio. “Estamos estudando
as leis de outras cidades e debatendo com
os comerciantes locais para formatarmos

uma lei que seja aplicável e exeqüível em
Ribeirão Pires. Já temos o apoio da capitã
da Polícia Militar, Graziela Bazili, da OAB,
representada pela Dra. Andréa Ferreira,
e da
vereadora Diva Bartolo, que se
comprometeu a apresentar o Projeto de Lei
no plenário da Câmara, e temos certeza que
teremos o apoio dos demais vereadores e
do Poder Executivo. O que não podemos
mais é continuar assistindo o patrimônio e
o comércio local serem prejudicados com
a sujeira que esses vândalos deixam na
cidade”, explicou Coquinha.
O Núcleo de Mulheres da Aciarp também
participação do Congresso do Conselho de
Mulheres Empresárias, tem a finalidade de
promover e desenvolver atividades cívicas,
sociais e assistenciais para as mulheres
empresárias, filhas de empresários ou com
algum interesse no empreendedorismo.

ACIARP PROMOVE MELHORIAS NA VILA DO DOCE
Administrada pela Aciarp desde a sua inauguração, em 2007, em convênio
firmado com a Prefeitura Municipal, a Vila do Doce está recebendo atenção
e melhorias dentro do possível, segundo César Ricardo Ferreira, Diretor da
Aciarp responsável pela gestão do local. Ele destaca as benfeitorias mais
recentes como a iluminação de Natal, a troca das lâmpadas externas por
lâmpadas LED amarelas, mais econômicas e que deixam o ambiente mais
aconchegante, e o trabalho de jardinagem nos canteiros. “A Vila do Doce é
hoje o único ponto turístico da cidade que atrai pessoas de diversas idades
e perfis, inclusive das cidades vizinhas. Essa diversidade gera uma enorme
demanda de benfeitorias a serem feitas, que analisamos junto com os 12
estabelecimentos do local para elencar as prioridades. Infelizmente nem
todo tipo de intervenção pode ser feita pela Aciarp e para isso contamos
e dependemos da Prefeitura, como por exemplo a troca do piso, que se
encontra bastante danificado e há muito é requisitado pelos proprietários dos
chalés da Vila”, explica César Ferreira.

