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EXPEDIENTE

 O comércio brasileiro vive um 
momento de indefinição. Existem muitas 
especulações sobre o rumo que o setor vai 
tomar após essa desaceleração, que vai 
retomar gradativamente o ritmo de expansão 
ou que vai seguir o caminho da indústria rumo 
à estagnação. É ainda muito incerto. Não 
existe qualquer analista que possa garantir o 
cenário dos próximos 12 meses sem nenhum 
risco de erro.
 A especulação sempre preocupa 
os empresários, mas ainda temos confiança nos bons números no município de 
Lorena em virtude de um bom trabalho realizado neste ano de 2014 com a vinda de 
novas empresas e lojas comerciais que aumentaram a empregabilidade. Os dados 
positivos são refletidos no CAGED do Ministério do Trabalho que mostram um 
saldo positivo de contratações com 624 postos de emprego com carteira assinada 
no ano, com dados ainda de novembro. 
 Para o final do ano a expectativa é do aumento das vendas de até 10% no 
Natal e a queda da inadimplência do consumidor, tendo em vista as facilidades do 
comércio na negociação das dívidas com a entrada do 13º salário na economia.
 Trazer o consumidor para o comércio é a nossa missão, promoveremos a 
chegada do Papai Noel no dia 10 de dezembro. A Secretaria de Cultura de Lorena 
fará a decoração da nossa praça e os lojistas estão investindo em belas decorações 
de suas vitrines.  Promovemos palestras para os empresários orientando-os sobre 
as questões jurídicas que envolvem as contratações temporárias, preparando para 
evitar problemas trabalhistas. O Sebrae também palestrou sobre o atendimento ao 
cliente, divulgação da empresa e o planejamento de vendas. 
 Agora só podemos desejar a todos os empresários boas vendas e que seja 
um final de ano de muito trabalho positivo para o nosso comércio. E Feliz Natal 
e que o nosso ano de 2015 seja repleto de contínuo crescimento em prol da nossa 
comunidade.
 A FAMILIA ACIAL DESEJA A TODOS BOAS FESTAS E UM FELIZ 2015
                                                                                                          Sérgio Rocha

Presidente
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PREOCUPAÇÃO E OTIMISMO MARCAM 
ABERTURA DE EVENTO ESTADUAL

FACESP

 Aconteceu na cidade 
de Águas de Lindóia, nas 
dependências do Hotel Monte Real 
Resort, a abertura da 15ª Edição do 
Congresso Estadual da Federação 
das Associações Comerciais do 
Estado de São Paulo (Facesp), que 
reúne mais de 400 dirigentes de 
associações comerciais paulistas, 
entre presidentes, diretores e 
executivos. Na abertura do evento 
o advogado tributarista, professor, 
escritor e jurista Ives Gandra 
Martins fez a palestra magna do dia, 
falando da história, de filosofia, de 
constituição e de carga tributária. 
“Foi uma apresentação com misto 
de muita informação didática, 
conselhos e entusiasmo”.

- Dois grupos empresarias foram 
reunidos para apresentarem 
ideias e participarem de um 
debate mediado pela jornalista 
Silvia Poppovic. No primeiro, 
composto por: João Sampaio (Ex-
Presidente da Sociedade Rural 
Brasileira), Benjamin Steinbruch 
(Diretor presidente da Companhia 
Siderúrgica Nacional CSN) e 
Dorival Dourado (presidente da Boa 
Vista Serviços). “Neste encontro 
ficou visível que atravessamos 
um período delicado no País”.. 
“Todos disseram que a situação 
não é boa, que o futuro é incerto 
e que precisamos ter cautela”, 
comentou o dirigente que mostrou-
se preocupado com o quadro 
apresentado. “Ficou claro que o 
Governo não está fazendo a coisa 
certa”, disse.

- No período da tarde o grupo 
criado contou com: Luiza Trajano 
(Presidente do Magazine Luiza), 
Chieko Aoki (Fundadora e 

Presidente da Blue Tree Hotels) 
e Ana Fontes (Fundadora da 
Virada Empreendedora).  As três 
admitiram as dificuldades, porém, 
apresentaram soluções, ideias, 
propostas e até entusiasmo com 
a crise. “Foi uma postura bem 
diferente do grupo anterior”. “As três 
mostraram que mesmo estando 
tudo difícil, ainda há espaço para a 
boa vontade, a criatividade e para 
novas ideias”.
 
- No primeiro dia ainda houve tempo 
para discussões pontuais em 11 
salas com assuntos distintos como: 
ACCrédito, Certificação Digital, 
ACCelular, Saúde e Certificado 
de Origem, Boa Vista Serviços, 
Sala de Negócios, 12º Encontro 
Estadual do Empreender, 7º 
Encontro de Gestores da Câmera 
Brasileira de Mediação e Arbitragem 
Empresarial (CBMAE), Tendências 
do Varejo NRF 2014/2015 e Jovem 
Empreendedor. 

- O segundo dia do Congresso 
da Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São 
Paulo (Facesp), em Águas de 
Lindoia, foi marcado  pela palestra 
do ministro da Secretaria da Micro e 
Pequena Empresa, Guilherme Afif 
Domingos, e pelas homenagens a 
associações comerciais. Ao todo, 
foram 1.200 credenciamentos para 
os dois dias de Congresso.
 O Ministro falou sobre 
ações do Ministério, norteadas 
pelo lema “pensar simples”. Entre 
elas está a ampliação do Simples, 
aprovada por unanimidade pelo 
Congresso neste ano. Aproveitou 
o encontro com integrantes das 
ACs e empresários para mostrar 
o recém-lançado Empresômetro. 

A ferramenta mostra estatísticas 
relativas a abertura e fechamento 
das micro e pequenas empresas e 
do Simples Nacional, exibidas em 
tempo real, detalhadas por cidade, 
estado e atividade econômica.  
 O ministro ressaltou seus 
laços com as entidades. “As 
associações comerciais são a 
base da minha vida. Toda a minha 
carreira , tudo o que aprendi em 
termos de vida pública, eu devo a 
todos vocês, a essa convivência 
magnífica desde 1976”, disse. 
O palestrante também frisou a 
importância das MPEs: “Não existe 
politica pública de geração de 
emprego e renda autossustentável. 
O Brasil está convencido de que 
quem sustenta o emprego e a 
renda são as pequenas empresas”.

 Ouvir e conhecer o 
empreendedor - Como parte das 
atividades finais do Congresso, 
o presidente da Facesp e da 
ACSP, Rogério Amato, fez uma 
apresentação aos participantes, 
destacando inovações feitas pela 
entidade para ouvir e conhecer 
melhor o empreendedor e, também, 
para melhorar a comunicação entre 
as ACs, como o Diário do Comércio 
digital e a rede social corporativa 
ACConecta. “Para continuarmos 
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a ser a voz do empreendedor, 
temos que ouvi-lo para conhecê-
lo melhor”, disse ele. “As pessoas 
querem participar. Gastam-se mais 
de 700 bilhões de minutos por mês 
no Facebook e 28 milhões de fotos 
são colocadas nessa rede por dia”.

- Amato também lembrou 
causas nacionais que nasceram 
no âmbito das ACs, como o 
Microempreendedor Individual.
Homenagens - Na 15ª edição 
do Congresso Facesp, a 
Associação Comercial de Santos 
foi homenageada por completar 
144 anos neste ano. O presidente 
da ACS, Roberto Clemente 
Santini, comentou o aniversário da 
entidade. 

-ACMais - Para destacar e 
reconhecer as entidades levando 
em conta casos de sucesso, 
melhores práticas e resultados, 
o tradicional Prêmio ACMais 
contemplou as ACs de São José do 
Rio Preto, Marília, Artur Nogueira, 
Piracicaba, Araraquara, Agudos, 
Ribeirão Preto, Mogi Guaçu, 

Olímpia, Limeira, Itatiba e Bariri.    
O Congresso - O 15º Congresso 
da Facesp reuniu mais de mil 
integrantes das Acs e empresários 
de todo o Estado. Além de promover 
palestras e painéis com convidados 
especiais, a Facesp disponibilizou 
stands para apresentar ao 
público produtos voltados para 
os empreendedores: ACCredito, 
ACCertifica (certificado digital), 
ACCelular e plano de saúde para a 
pequena empresa.  

- A abertura reuniu mais de mil 
pessoas. Durante a cerimônia, 
o presidente da Facesp e da 
ACSP, Rogério Amato, falou sobre 
momentos importantes de 2014 – 
como Copa e eleições – e sobre 
atuais contradições encontradas 
hoje no Brasil. “Com a Copa, os 
brasileiros aprenderam com o time 
da Alemanha que planejamento, 
organização e disciplina vencem 
a improvisação e o jeitinho”, disse 
ele.

- Segundo Amato, com o fim das 

eleições - contraditoriamente ao 
que se viu na Copa – os cidadãos 
se depararam com a “exacerbação 
de ressentimentos que contrapõem 
pobres a ricos, trabalhadores a 
patrões, nordestinos e sulistas; 
negros, índios e brancos; como 
se existissem dois Brasis”. O 
presidente da Facesp questionou 
a quem interessa dividir, separar, 
isolar. “Certamente nós, das 
associações comerciais, desde 
suas remotas origens, baseiam-se 
na união de pessoas de bem. E 
por natureza, portanto, repelimos 
qualquer movimento que nos 
separe. Nunca iremos negar 
nossas origens”. 
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 O Fundo Social de Solidariedade 
de Lorena promoveu este ano cursos 
de Padaria Artesanal, Corte e Costura, 
Malharia, Artesanato, Pintura em 
Tecido, Assistente de Cabeleireiro e 
Manicure. Cerca de 800 pessoas foram 
capacitadas e encaminhadas ao mercado 
de trabalho. “Supermercados, padarias, 
malharias, atêlies e salões de beleza 
entram em contato conosco e solicitam 
esta mão de obra qualificada, isto gera 
melhor renda e aumenta a empregalidade 
no nosso mercado”, ressaltou Elaine 
Blodorn, assessora no Fundo Social.
 Na campanha de Natal o 
Fundo Social estará vendendo parte 
dos produtos confeccionados pelas 
artesãs na Casa do Artesanato. E , em 
parceria com a ACIAL, o valor arrecadado 
diariamente com o uso do trenzinho da 
entidade será revertido às instituições 
sociais do município. 

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE ENTREGA
VALOR ARRECADADO NO I BAILE DAS PALMEIRAS IMPERIAIS

 A Casa de Longa 
Permanência Vila Vicentina de 
Lorena, do bairro  São Roque, 
recebeu um cheque com valor 
arrecadado com I Baile das 
Palmeiras Imperiais, no último dia 
26, nas dependências da ACIAL.
 O evento promovido pelo 
Fundo Social de Solidariedade de 
Lorena arrecadou R$ 10.000,00 
com a venda dos 400 ingressos 
do baile em comemoração ao 
aniversário de 226 anos do 
município de Lorena. O valor foi 
depositado numa conta aberta no 
SICREDI com insenção das taxas 
bancárias.
 O recurso será aplicado na 
reforma da cozinha e do refeitório da 
entidade, beneficiando diretamente 
cerca de 20 idosos.  O projeto 
da Casa de Longa Permanência 
Vila Vicentina de Lorena foi 
escolhido após um processo de 
seleção entre as entidades sociais 
do município. “Convidamos 13 
instituições para participar deste 
edital que beneficiaria projetos de 
infraestrutura, apenas seis foram 
escolhidas por estarem de acordo 
com as normas propostas. O 
critério de  maior relevância para 
a escolha do projeto foi o caráter 
emergencial, com o objetivo de 
atender às exigências da vigilância 
sanitária para adequar o espaço de 
atendimento, garantindo assim, a 
segurança dos trabalhadores, dos 
idosos e demais frequentadores”, 
explicou  Maria Cláudia Diniz 
Marcondes presidente do Fundo 

Social e primeira dama no 
município.
 A presidente da Casa de 
Longa Permanência, Maria Cristina 
de Mello disse que ficou surpresa 
ao saber do resultado, o projeto da 
reforma foi feito pelos estudantes da 
FATEA. ”O valor chega numa boa 
hora, estamos precisando reformar 
a nossa cozinha e o refeitório 
para deixar dentro dos padrões de 
exigência adequando também para 
acessibilidade”, ressaltou Maria 
Cristina.  A entidade tem 180 
dias para prestar contas do uso 
do valor, apresentando cópias das 
notas fiscais do material adquirido 
e fotos do andamento do projeto. 
 De acordo com a presidente 
do Fundo Social Maria Cláudia a 
meta é realizar no próximo ano 
mais uma edição do baile visando o 
benefício de uma entidade social de 
Lorena. O evento deste ano contou 
com apoio de várias empresas 
entre elas ACIAL, SICREDI, Sesc 
Taubaté, Ambev e Clube Comercial.

CURSOS DO FUNDO 
SOCIAL AUMENTA A 

GERAÇÃO DE RENDA

RESPONSABILIDADE SOCIAL
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ACIAL PROMOVE A PARADA DE NATAL
 A ACIAL realiza no dia 10 
de dezembro à partir das 19h30, 
uma grande Parada de Natal, 
com carros alegóricos temáticos 
e Papai Noel a bordo de um 
dos carros. A expectativa é 
atrair centenas de famílias para 
recepcionar a Parada de Natal 
já com a abertura do comércio 
até às 22 horas.
 Nesta noite, o evento 
será encerrado na Praça Arnolfo 
Azevedo com o Papai Noel 
saudando o público.
 A decoração natalina será 
feita pela Secretaria Municipal 
de Cultura concentrada na 
Praça Arnolfo Azevedo. 

Vendas -  Com o aumento 
do nível do emprego e da 
renda, pagamento do 13° 
salário, aliados ao estímulo 
das promoções, descontos, 
alongamento dos prazos e outras 
formas de crediário, o comércio 
lojista está bastante otimista 
com as vendas para o Natal, 
esperando um crescimento de 
10% superior ao ano passado.  
 De acordo com o 
presidente da ACIAL, Sérgio 
Rocha, a confiança dos 
empresários é reflexo da 
abertura de novos postos de 
trabalho. “O nosso município 
este ano contou com a chegada 
de várias empresas e lojas o 
que alavancou a geração de 
empregos e renda. Com  isto 
acreditamos que o consumidor  
está com mais confiança para 
as compras de Natal o que deve 
refletir nas vendas”, comentou. 

NATAL RESPONSABILIDADE SOCIAL
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DEZEMBRO
02/12 - Paulo Cesar B Godoy (Sematec);
03/12 - Renato de Barros Ferraz (Terapêutica); 
Pedro A M Alkimim (Central Minérios);
04/12 - Jose Bueno Filho (Minhocão Moveis); 
Paulo Francisco Diniz (Paulo F. Diniz);
07/12 - Thais Nunes Pontello (Bomboniere 
Castelinho)
10/12 - Beatriz Aparecida Bonafe (Tico & Teco)
11/12 - Marina Ferreira Belini (MBD 
Informática);
16/12 - Francisco Chagas Filho (Chagas 
Moveis);
18/12 - Ludovina T Andrade (CTA Trombini);
19/12 - Simone Soares da Silva (Simone S. da 
Silva);
21/12 - Henrique O Q Aquino – (Colégio 
Objetivo); Glaucia B L Gonçalves (Imob. 
Lamarck); Ana Paula Salomão (Gral);
22/12 - Maria Nazareth B Marcondes (Auto 
Posto T R Pinho); Letícia Lima Fernandes 
(Morena Lima);
25/12 - Lucia H Cobianchi (Storm);
30/12 - Ygor Beloni C. Leal (Libcan); Jose 
Eduardo Bonafe (Tico & Teco);
Sergio Monteiro Lopes (Leader Cell);

 JANEIRO
03/01 - André Luis V. Santos (Fototec);
04/01 - Carlos Alberto Cardoso 
(Sorveteria Sem Nome); Giuseppe Russian 
(GR. Ind. Com. Papelão);
05/01 - Eberson Clayton A. Costa (Loja da 
Dita); Hermano M. Perroni (Madereira do 
Trevo);
06/01 - Ana Maria Ferreira Guimarães 
(Casa de Carnes Guimarães); Maria A. 
Mendes S. Q. Nunes (Loren – Rodas); 
Tarcilia L. Mota (Pastelaria São José);
07/01 - Douglas Vellenich (Isolenich); Sylvia 
Nunes Panuzzio (Bomboniere Castelinho); 
08/01 - Vitor Sousa Frabis (Oficina do 
Vitor);
10/01 - Luiza A. R. Debiasi (Berçário Mundo 
Feliz);
13/01 - Luiz Carlos Jannuzzi (Luiz Carlos 
Jannuzzi);  Rogéria A. Batista Guimarães 
(Valecap);
17/01 - Mario Borges (Borges Materiais 
Elétrico);
18/01 - Eliane Nunes Di Lorenzi (Escritório 
Di Lorenzi); José Thomaz R. Figueiredo (Auto 
Posto Avenida);

19/01 - Joaquim Cardoso M. Neto (Nosac 
Calçados); Regina Célia F. Milet Freitas 
(Papelaria Milet)/
20/01 - André Luiz de Araujo Pozzani 
(Polux);
25/01 - Flora Viana de Rezende (Berçário 
Educ.Mundo Feliz);
26/01 - Thiago Modesto F. Souza 
(FilmPack);
27/01 - Cristiano Matsuo A. Tsukamoto 
(Melancia); Roberto de Moura (Octopuss)

FEVEREIRO
01/02 - Ligia Maria R. Figueiredo (Auto 
Posto Avenida);
02/02 - Jane Terezinha Silva Lisanti (CP 
Kids);
04/02 - Douglas de Oliveira R. Silva 
(Instinto);
06/02 - Luiz Felipe Bueno de Godoy 
(Sematec);
07/02 – Antonio Rodrigues (Antonio 
Rodrigues);
12/02 - Célio Ricardo M. dos Santos 
(Lorenge);  Ricardo S. Reis (Sabão Vida)
14/02 - Francisco Gonçalves (Ultragaz);
16/02 - Celso L. Q. Giampá (Consultoria de 
Engenharia) ; Mary Terezinha N. Suyohara 
(Mary & John)/
17/02 - Tito Henrique N. Panuzzio 
(Bomboniere Castelinho);
19/02 - Marlene Reis da Silva (Depósito 
Avenida);
20/02 - Hiroko Y. Omura (Criativa 
Presentes); Marcelo Malerba (Auto 
Posto Malerba); Mariane Zappa Meirelles 
(Chamomilla);
21/02 - Marco Aurélio R. Figueiredo (Auto 
Posto Avenida);
22/02 - Benedita Gomes (Ikebana 
Flores);  José Carlos Guimarães (Dinâmica 
Artefatos); Patrícia Aux. Lima Fernandes  
(Morena Lima);
23/02 - José Antonio Rodrigues Silva 
(Nitro Prill); Benedito Jaciel Castro 
(Escritório Reunidos);
24/02 - Luiz Antonio Rodrigues  (Luiz 
Antonio R Guimarães);
26/02 - José Vandir Barbosa (Depósito 
Imperial); Roberto Chester Silva (Ótica 
Martins);
29/02 - José Antonio F. Gussen (Kauai)

ANIVERSARIANTES


