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 O primeiro semestre 
terminou conforme previa o setor 
empresarial no ano passado, 
com uma economia brasileira 
enfrentando fortes reajustes que 
teve efeitos na desaceleração 
do consumo das famílias, 
na diminuição da produção 
industrial e queda na oferta de 
crédito. Ao abrir os jornais os 
dados são sempre pessimistas, 
ainda temos uma segunda etapa 
para no adaptar as mudanças e 
encontrar saída para mais uma 
crise brasileira.
 Na contramão das más 
notícias Lorena ainda é um 
mercado atrativo, com empresas 
como a NSA Logística, lojas 
e restaurantes que estão se 
instalando no Eco Valle Shopping 
e a força do Micro Empreendedor 
Individual. As vagas de emprego 
estão sendo abertas o que ajuda 
equilibrar as rendas das famílias.
 Um relatório que 
recentemente recebemos na 
ACIAL mostra que em Lorena 
e cidades do Vale Histórico, 
apesar da crise econômica, 
houve um crescimento de 1% no 
faturamento das vendas, o que 
é considerado um bom índice 
se comparado com São Paulo 
e outras capitais que já sofrem 
com os números negativos. Não 
podemos desacreditar, o shopping 
irá atrair consumidores de outros 

EDITORIAL

Boletim Bimestral - Informativo ACIAL - Associação Comercial, 
Industrial, Autônomos e Liberias de Lorena
Endereço: Rua Cel. José Vicente, 132 - Centro - Lorena/SP -
Tel.: (12) 3159-0120 
Site: www.acial.org.br - e-mail: acial@acial.org. br 
Presidente: Sérgio Rocha 
Jornalista Responsável - Luciana Silva (Mtb. 25.317) 
Impressão: Gráfica Purim (12) 3132-2852
Tiragem: 2.000 exemplares 

EXPEDIENTE

Em breve Jantar do Comerciante.

municípios e Estados o que 
possibilitará o fortalecimento do 
nosso comércio.
 Em julho, o escritório 
do Sebrae-SP promoveu o seu 
Mês do Comércio com cursos, 
palestras, atendimento com o 
Sebrae Móvel e a exposição 
da carreta da Loja Modelo, 
investindo no aperfeiçoamento 
da gestão das nossas lojas.
 Para finalizar aproveito 
para convidar os empreendedores 
do nosso município para o Jantar 
do Comerciante que acontecerá 
no dia 25 de setembro, na ACIAL. 
Uma noite de confraternização, 
de homenagem aos 
empreendedores de destaque 
de Lorena e de boa conversa 
com os amigos. Venha prestigiar 
esta noite que é feita para todos 
vocês. 
 

Sérgio Rocha
Presidente
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Além de 
solidez, tradição 
e rentabilidade, 

você ainda
ganha prêmios.

Saiba mais e confira o regulamento na sua unidade de atendimento.
Promoção válida para os associados da cooperativa Sicredi Vanguarda PR/SP, no período de 23/02/2015 até o dia 30/06/2015 ou até 
esgotarem os estoques. Consulte regulamento completo da promoção e condições de contratação dos produtos participantes nas 
unidades de atendimento da cooperativa Sicredi Vanguarda PR/SP. Imagens meramente ilustrativas. SAC Sicredi - 0800 724 7220 / 
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria Sicredi - 0800 646 2519.

SICREDI VANGUARDA PR/SPÉ TUDO DE BOM.

POUPAR NO
Promoção

POUPANÇA • DEPÓSITOS A PRAZO

Aplicou, ganhou 

na hora!
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PARABÉNS PELO 100 ANOS DA FAMÍLIA AQUINO
 Reuniram-se em seu solo 
sagrado, a Fazenda de Santa Lucrécia, 
pedaço de chão adquirido pelo pai de 
Francisco, Theóphilo Lino de Almeida, 
em 23 de dezembro de 1907.Consegue 
saldar o compromisso em 23 de 
dezembro de 1912.
 Vinte anos após, Chiquito, 
como era conhecido Francisco, e 
Jandyra fazem dele seu local de trabalho 
e de sustento de vida, tornando-se a 
principal fonte de renda da família, que 
viria a se constituir de quinze filhos ao 
longo de vinte e quatro anos.
 Chiquito, pecuarista conhecido 
e estimado na sociedade lorenense, 
teve sólida educação estudantil obtida 
no Colégio São Joaquim, padres 
salesianos, do qual sempre revelou 
gratas recordações; ressaltava sempre o 
grande círculo de amizades granjeado, 
mercê de seu temperamento, sua 
educação, honestidade, espirito 
colaborativo, liderança e simplicidade.
Jandyra, nome indígena que bem 
representa a fibra de mulher incansável, 
obstinada e que não se dá por vencida, 
foi discípula de Odila Rodrigues, 
educadora emérita da Escola de São 

Jose, de Lorena.
 A história da 
formação religiosa 
de ambos traduz sua 
firmeza de fé e sua 
crença em Deus, 
valores esses passados 
com convicção e 
assimilados pelos seus 
descendentes.
Por que a comemoração 
de um centenário no 
ano de 2.015?
 C h i q u i t o 
nasceu em 27 de marco de 1.912, já na 
Santa Lucrécia, para onde seus pais se 
mudaram em 26 de dezembro de 1.907.  
 Entretanto, a moradia existente 
era precária e não oferecia conforto 
pretendido para atender a prole de 
seu pai Theóphilo, que decidiu então 
levantar nova casa para atender as 
necessidades de sua família.
 E em 1.915 vê realizado seu 
sonho: estabelecia-se a sede da sua 
propriedade, moradia esta preservada 
até os dias atuais. Realizavam seu 
projeto acalentado desde há muito 
tempo.

 O evento comemorativo dos 
cem a nos contou com a presença 
quase integral de seus quinze filhos, 
cinquenta netos, oitenta bisnetos e 
seis tataranetos, onde, em ambiente 
descontraído e alegre rememoraram 
toda a herança moral recebida. 
 Foram momentos inenarráveis, 
onde os corações transbordaram todo 
seu sentimento e davam a impressão de 
que não suportariam tantas emoções!
 Comemorou-se em 
reconhecimento pela graça divina de 
haverem nascidos, crescidos e vividos  
em família tão abençoada por Deus.  

TRADIÇÃO
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 No dia 12 de junho aconteceu 
a formatura PROERD das crianças do 
ano das escolas municipais de Lorena 
na quadra coberta do Clube Comercial 
de Lorena. Com a presença dos pais e 
familiares, a Polícia Militar estima que 
estiveram presentes em torno de 1400, 
foram 710 formandos.
 O cerimonial contou com a 

FORMATURA DA 1ª TURMA DO PROERD 2015
SEGURANÇA

presença do comandante Tenente 
Coronel Hélcio da Silva Vieira, 
Capitão Geraldo de Casto 
Nogueira Neto, 1º Sargento PM 
Márcia, protocolo Cabo Ana, os 
instrutores Cabo Morais e Soldado 
Ronan que trabalharam com as 
crianças durante o 1º trimestre 
deste ano.

 Durante o evento teve 
sorteio de brindes de alguns 
parceiros como: ACIAL, THE 
WAY, SAULO CALÇADOS, 
CALSUL, ABSOLUT, LOJÃO, 
SICRED, JEFFERSON 
SISTEMA DE ALARMES.
 O PROERD agradece a todos 
que colaboraram para que o 
evento fosse um sucesso como 
o Clube Comercial, Secretaria 

O que é o PROERD?

 O Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e Violência é 
um programa criado instituído pela 
Polícia Militar em todo o Estado de 
São Paulo e vem sendo aplicado 
nas escolas públicas e particulares, 
visando o público das crianças 
que cursam o 5º ano do Ensino 
Fundamental. É um programa 
desenvolvido por policiais militares 
voluntários.
 Na área de 23º BPM/I o 
PROERD é aplicado há dezoito 
anos, contabilizando 129.049 
crianças entre 09 e 12 anos 
alcançadas pelo programa.

Municipal de Educação, as diretoras e 
professoras e Secretaria Municipal de 
Turismo. Os alunos da produção de 
texto de maior destaque  em sala de 
aula foram:
1º João Vitor de Lima Almeida 
Vasconcelos
2º Camile Rafaele
3º Higor Pereira Rodolpho Nunes

TRADIÇÃO
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Rua Prefeito Rosendo Pereira Leite, 07 -  Fone (12) 3152.4766

ECO VALLE: UMA NOVA OPÇÃO DE COMPRAS E 
LAZER EM LORENA

Shopping será inaugurado no dia 14 de novembro

 Quem passa pela Rodovia  
Presidente Dutra, na altura da 
entrada de Lorena, já deve ter 
percebido uma réplica da famosa 
Estátua da Liberdade, símbolo 
da loja de departamentos Havan 
inaugurada em novembro do ano 
passado já dentro da área que ficará 
o Eco Valle Shopping. O novo 
complexo de compras e lazer de 
Lorena será  inaugurado no dia 14 
de novembro, dia do aniversário do 
município.
 Segundo Francisco Santos 
responsável pelo comercial, o 
shopping, em funcionamento, irá 
gerar cerca de 2.000 empregos 
diretos. A quatro meses do 
lançamento, cerca de 50% das lojas 
já foram negociadas e como âncoras 
estão confirmadas a lojas Renner e 

Marabraz e quatro salas de cinema 
da Cinemais. As outras duas âncoras 
do complexo já funcionam na área 
externa do shopping: a loja Havan e 
o Spani Supermercados que juntos 
atrai em torno de 4.000 pessoas por 
mês. 
 “Hoje tem 50% das lojas fechadas, 
nós temos hoje 10 operações sendo 

n e g o c i a d a s , 
tenho duas 
o p e r a ç õ e s 
a p r o v a d a s 
para assinar 
contratos, que 
até o final do 
mês de julho 
d e v e m o s 
chegar a 60 
lojas. Nossa 
ideia é chegar 
em setembro 

com 70 lojas negociadas”, explicou 
Francisco Santos responsável pelo 
comercial do shopping.
 A expectativa é que após 
abertura o Eco Valle Shopping 
receba um fluxo de até 300 
mil pessoas  por dia. “Estamos 
recebendo um público vindo já dos 
estados de Minas Gerais e Rio de 
Janeiro por causa da Havan, com a 
abertura do shopping a expectativa é 
de 300 mil diariamente”, comentou 
Santos.
 Com um investimento 
orçado em R$ 100 milhões, o 
empreendimento ocupa 319 mil 
metros quadrados, com espaço 
para 118 lojas e 1.200 vagas de 
estacionamento.  O complexo 
conta também com a construção 
de um hotel da rede Ibis com 208 
apartamentos.

EMPRESAS & NEGÓCIO
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O MELHOR VENDEDOR DO MUNDO COM EDSON SANTOS

MÊS DO COMÉRCIO SEBRAE/SP EM LORENA

 A diretoria da ACIAL em 
parceria com a empresa Alavanca - 
Desenvolvimento de Pessoal e Vendas 
realizou no 08 de junho, a palestra O 
Melhor Vendedor do Mundo, com a 
participação de 230 pessoas.  E no 
dia 24 de junho, a palestra Crédito 
e Cobrança e Gerenciamento de 
Pessoas.
 O palestrante foi o psicanalista 
Edson Santos que abordou tudo sobre 
atendimento, como postura, carisma, 
venda e pós venda, busca de novos clientes e outros itens indispensáveis para a venda. 

 O Sebrae-SP promoveu 
em julho o Mês do Comércio 
de Lorena, com uma série 
de atividades gratuitas com 
o objetivo de desenvolver as 
empresas varejistas do município. 
  Durante todo o mês, os 
consultores e analistas do Sebrae-
SP visitaram os empreendimentos 
e levaram informações sobre os 
principais aspectos da gestão 
empresarial, como planejamento, 
finanças, vendas, marketing e 
qualidade no atendimento.  
 O Sebrae Móvel, ficou 
estacionado na Praça Arnolfo 
de Azevedo, atendendo os 

empreendedores. A carreta da Loja 
Modelo, estacionada na Praça 
Baronesa de Santa Eulália (Praça da 
Matriz), apresentou, entre os dias 22 a 
24 de julho, um espaço conceito com 
as novas tecnologias do mercado de 

varejo e moda, além de apresentar 
as principais tendências do visual 
merchandising, os empresários 
e futuros empreendedores do 
setor de vestuário e acessórios 
conheceram as melhores práticas 
para organização e layout do 
estabelecimento. 
 Na ACIAL foram ministradas 
as palestras: no dia 14/07 - 
Atendimento ao Cliente, no dia 
18/06 - Receita de Sucesso, dia 

27/07 - Encontro sobre Inovação – Loja 
Organizada vende mais. O curso de 
Gestão de Pessoas e Equipes, iniciado 
no dia 29 de julho, ainda terá aulas nos 
dias 05, 06, 12 e 13 de agosto.

ACONTECEUEMPRESAS & NEGÓCIO
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AGOSTO

01/08 – Elder C. Batagini – Granja Santa Terezinha
02/08 – Luis C. Guimarães – Casa Carnes Guimarães
03/08 – Andréia C. P. Silva – Konquista Bateria; 
Cássio R. F. Fonseca – Cervejaria do Gordo; Nayse 
M.A. Tsukamoto – G. R. Papelão; Roberta R. de Moura 
– Facilit Móveis; Youmma Boutros T. Khouri – Máximo 
Atakarejo; 
04/08 – Kelly C. R. Scapini – Bar e Rest. da Figueira
05/08 – Elizabete da Silva – Esteta
06/08 – Francisco de Andrade – CTA Trombini; 
Mariane C. F. Penque – Di Marck
09/08 – Edmarck Penque – Di Marck
11/08 – José Ary M. da Silva – Calsul; Judite 
Faustino – Coimbra; Paulo A. Cobianchi – Paulo 
Cobianchi
12/08 – Mateus Veneziani Silva – Silcar 
Estacionamento
15/08 – Francisco Andrade Pinto – Phocus
16/08 – Antonio E. F. Villela – Factor; Maria Celina G. 
da Silva – Calsul
22/08 – Simone A de O Pereira – Anaser
24/08 – Sandra Aparecida Giordani – Psicóloga
25/08 – Nelson Panuzzio – Nelsinho Auto Peças
27/08 – Ana Claudia M M Marins – O Boticário
28/08 – José Otávio Cortez – Serralheria Cortez
29/08 – Fábio Marcondes – Posto Figueira
30/08 – Iris Maria P Pellenz – Minuano; Marcio C G 
Dias – Borracharia Cacau; Marcos Ramos da Silva – 
Colchoaria Ramos; 
31/08 – Dujovanio J. da Silva – Colégio Objetivo; 
Sérgio Di Lorenzi – Escola Contábil Di Lorenzi

SETEMBRO

01/09 – Helena de Freitas Muniz – Nossa Senhora 
Chester
05/09 – Francisco Sávio Santos – A Principal 
Imóveis
07/09 – Dimas S. Satim – Hexato Delivery
08/09 – Jorge M. Filho – Imobiliária Vitória de Maria
09/09 – Leomar D. Gonçalves – Imobiliária Lamarck
11/09 – Renato C. Rodrigues – Sllalow; Wladimir J. 
G. Dias – Borracharia Cacau
12/09 – Maria Helenice A. A. Almeida – Casa Albano; 
Regina Guimarães M. Guerrero – Regina G. M. 
Guerrero

ANIVERSARIANTES
16/09 – Sayma Pimentel Z. Viduedo –Escarlate
17/09 – Francisco Assis P. Oliveira – Casa Flor
19/09 – Diego Nunes Di Lorenzi – Escritório Contábil 
Di Lorenzi
21/09 – Sério Luiz M. Rocha – Central de Seguros
22/09 – Rivelino F. de Siqueira – Escritório Contana 
– Guilherme Ferrari Prado Leite – Saulo Calçados;
23/09 – Vanderleia de Oliveira – Vanderleia de 
Oliveira

OUTUBRO

01/10 - Paulo Augusto Q. de Aquino - Colégio 
Objetivo
03/10 - Deise Shibata - Dóris Magazine
07/10 - Badih Raphael Muckdosse - A Nova Flor de 
Maio; Helena Rodrigues dos Santos - Coisa Chique; 
Wellington C. U. Andrade - Farma Uchoas
09/10 Ana Paula Salomão - Gral
10/10 - Flavio Augusto Monteiro Lopes - Leader 
Cell
11/10 Francisco Regis Ferreira - R. G. 
Contabilidade; Maria Aparecida Andrade - Farma 
Uchoas; Maria Elena Silva Cortez - Serralheria 
Cortez
14/10 - Jose Magalhães Rabelo - Bazar Rejan;  
Michel Magnun Pellenz - Churrascaria Minuano
15/10 - Monica Pereira - Dep. Bebidas Sto Antonio
16/10 - Antonio Carlos Guimarães - Dinâmica 
Artefatos; Maria R G Costa - Loja Maria
17/10 - Wanda Maria R de Mello – Uniodonto; 
Adelson Silva Gomes - Relojoaria Gomes
18/10 - Inez Manzara Pinta – Yazigi; José Oswaldo 
L M Freitas - Papelaria Milet
19/10 - Elaine Teodoro de Oliveira - White Black
21/10 - Paulo Roberto L Novaes - Apoio Assessoria
22/10 - Lyssandra Zappa - Revistaria Zappa
23/10 - Carlos Eugenio M. Neto - Confiança Auto 
Center
24/10 - Fernando M Miyazaki - Sorveteria Sem 
Nome
25/10 - Bruna Medeiros Pepineli - Filmpack
26/10 - Isabel C R Antunes - Colégio Objetivo; Jose 
C Zagato - Revalle Veículos
27/10 - Nelson Scapini - Bar e Rest. Da Figueira
28/10 - Ulisses Shinji  Fucuda - Sunrise
30/10 -  Leila M de C Santos - Casa do Chocolate; 
Nadyr Silva Malerba - Drogany II

PREFEITURA 
CONCEDE ANISTIA 

EM IMPOSTOS
 Quem está com saldo devedor 
junto à Prefeitura Lorena tem uma 
chance de conseguir um bom desconto. 
É que foi concedida a redução de até 
100% no pagamento nas multas de 
mora e juros em débitos do Imposto 
Sobre Serviço de Qualquer Natureza 
– ISSQN, Imposto Predial Territorial 
Urbano – IPTU e taxas de contribuições 
de melhorias e débitos de outras 
naturezas. O benefício valerá para 
débitos vencidos até 31 de dezembro 
de 2014.
 Se a opção do contribuinte for 
o pagamento parcelado há três opções: 
até 04 vezes a redução é de até 90%;  
em até 12 vezes, a redução nos juros e 
multas é de 80%; em até 24 parcelas, 
70% de desconto. Os benefícios são 
válidos para os contribuintes que 
estiverem com os impostos de 2015 em 
dia.
 Os interessados em obter a 
anistia de multas e juros devem procurar 
o setor de tributação da Prefeitura, 
localizado na Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, 625.


