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a01 - vale compra no valor de R$ 400,00

a01 - vale compra no valor de R$ 300,00

a01 - vale compra no valor de R$ 200,00

a03 - vale compras no valor de R$ 100,00
“CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO CAIXA – Nº6-0317/2015”

PRESTIGIE O 

COMÉRCIO LOCAL! 

Dia das Mães

Sorteio dia 16/05 - na Praça da Matriz às 20h - Paranapanema - SP.



Edição Mensal nº 26 - Abril  2015 Edição Mensal nº 26 - Abril  2015

NOVOS SÓCIOS

Av. das Posses, 229 - Campos de Holambra - SP

FONE: (14) 3769-1331

Rua das Copaíbas, 82 - Sala A - Campos de Holambra - Paranapanema  - SP

e-mail: nakayoshi@uol.com.br

O comércio deve informar o valor aproxima-
do dos tributos pagos pelo consumidor ao 
adquirir um bem ou serviço. A lei n° 12.741, 
publicada em 08 de dezembro de 2012, obriga 
as empresas a listar até sete tributos em cada 
nota ou cupom fiscal emitido.
O valor aproximado correspondente à 
totalidade dos tributos federais, estaduais e 
municipais deve ser afixado em local visível 
ao consumidor ou informado na nota fiscal, 
cupom fiscal ou documento correspondente. 
No caso dos serviços de natureza financeira, 
quando a emissão de documento fiscal não 
for legalmente prevista, as informações 
devem ser feitas em tabelas afixadas nos 
estabelecimentos. Os tributos que devem ser 
listados são ICMS, ISS, IPI, IOF, PIS/Pasep, 
C o f i n s  e  C i d e .

Para adequar-se à lei, o comerciante deve 
atualizar o software de emissão de cupons 
fiscais com a instalação de um arquivo 
disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de 
Planejamento Tributário (IBPTA). Em 
principio, a fiscalização feita pelo Procon 
deverá ter caráter orientador, não cabendo 
punição aos estabelecimentos que não se 
adéquam à lei, cuja regulamentação vem sido 
discutida em âmbito federal e pode sofrer 
a l t e r a ç õ e s

WWW.movimentoac.com.br/deolhonoimpo
sto estão disponíveis o Manual de Integração 
para a adequação da Lei De olho no Imposto e 
os arquivos de download das alíquotas de 
tributação média dos produtos e serviços 
c o m e r c i a l i z a d o s  n o  B r a s i l .

N o p o r t a l . . .

VALOR DOS TRIBUTOS DEVE SER INFORMADO NA NOTA FISCAL

Imposto de Renda 2015
Período de declaração começou no dia 2 
março e vai até 30 de abril

A entrega da declaração do Imposto de 
Renda 2015, ano-calendário 2014, começou  
no dia 2 de março, quando foi  liberado o 
download do programa pela Receita Federal, 
e se estenderá até 30 de abril. 

O contribuinte deve se organizar para evitar 
os erros e omissões que levam à malha finado 
Fisco. Além disso, quanto antes o documento 
for entregue, mais cedo vem à restituição. Os 
lotes devem começar a ser liberados a partir 
de junho.

Quem optar pelo modelo completo (o qual 
prevê as deduções legais em vez do desconto 
simplificado de 20% dos rendimentos 
tributáveis) deve separar todos os recibos 
médicos, as despesas com educação e os 
dados dos dependentes, inclusive do cônjuge. 
N o  c a s o  d e  d e p e n d e n t e s  c o m  
rendimentos, os valores também precisam 
ser informados. Para escolher entre 
simplificado e completo, o contribuinte 
deverá preencher o programa gerador, que 
informará qual é a melhor opção.

De acordo com as normas da Receita, o 
abatimento para quem escolher a declaração 
simplificada está limitado a R$ 15.880,89. Já 
para quem optar pela completa, a dedução 
por dependente é de R$ 2.156,52 e, com 
gastos com educação, de R$ 3.375,83. E os 

gastos com a previdência do empregado 
doméstico poderão ser descontados em até 
R$ 1.152,88. 

Em 2014, o Fisco recebeu um recorde de 26,9 
milhões de declarações, sendo apenas 144 
mil por meio de tablets e smartphones. 
Para esta temporada, o órgão se prepara para 
processar um total de 27,5 milhões de 
documentos.

Neste ano, estão obrigadas a apresentar a 
declaração as pessoas físicas que receberam 
rendimentos tributáveis superiores a R$ 
26.816,55 ou rendimentos não tributáveis 
acima de R$ 40 mil, ou, ainda, quem tinha 
bens com valores a partir de R$ 300 mil em 
31 de dezembro de 2014. O contribuinte que 
perder o prazo pagará multa de 1% ao mês 
sobre o imposto devido, sendo que o valor 
mínimo é R$ 165,74.

Este ano, a novidade é a criação da 
declaração online que pode ser feita por 
meio de computador ou dispositivo móvel, 
acessando o e-CAC (Centro Virtual de 
Atendimento ao Contribuinte). Essa 
modalidade, no entanto, só poderá ser usada 
pelo contribuinte com certificação digital. No 
ano passado, apenas 30 mil pessoas 
entregaram o documento com o certificado. 
A declaração pré-preenchida, que já foi 
oferecida ao contribuinte em 2014, também 
só pode ser acessada com a certificação 
digital.

 Tissaleah Boutique
         

Rua Francisco Vieira de Medeiros n° 648 - Centro -Paranapanema - SP

?1,5 kg de bacalhau salgado
?800 g de batatas descascadas e em fatias entre 0,5 e 1 cm
?1 pimentão verde cortado em tiras
?1 pimentão vermelho cortado em tiras
?2 cebolas grandes fatiadas
?2 dentes de alho picadinhos
?2 tomates maduros sem pele e sem semente cortados em 
pedaços grandes salsa picada
?100 g de azeitonas pretas sem caroço
?1 pitada de pimenta-do-reino (se gostar)
?3 ovos cozidos
?azeite para regar
?sal a gosto

1. Deixe o bacalhau de molho de um dia para o outro, 
trocando a água pelo menos 3 vezes
2. Desfie e reserve
3. Em uma panela grande, coloque as batatas, cubra com 
água e cozinhe por cerca de 20 minutos, com a panela 
tampada
4. Escorra, corte as batatas em rodelas finas e reserve
5. Em um refratário retangular untado com azeite, faça 
camadas, começando com os tomates, depois a cebola, as 
batatas, o Bacalhau, as ervilhas, os pimentões, as azeitonas e 
o cheiro-verde
6. Tempere com 1 colher (chá) de sal e 1 colher (café) de 
Ajinomoto, e regue com o azeite
7. Repita o processo e finalize com os ingredientes que 
restarem
8. Finalmente, distribua sobre a superfície as rodelas de ovo 
cozido, regue novamente com o azeite de oliva e leve ao 
forno baixo (150°), pré-aquecido, por cerca de 1 hora ou até 
que os ingredientes estejam 
"al dente"
9. Sirva em seguida
10. Sirva com arroz branco, 
salada verde e o vinho da sua 
preferência
11. Se sobrar, sirva frio no dia 
seguinte
12. É uma delícia também

BACALHOADA PARA PÁSCOA

MODO DE PREPARO
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Tel:14 3769-1818
Rua das Araucárias, n° 54 - Campos de Holambra

S & F Modas e Acessórios
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ECONOMIA...
O que as pequenas e médias 
empresas devem esperar da 
economia em 2015?
-Por Danilo Gimenes* (Bacharel em 
Economia e Contabilista, é sócio 
fundador da Pyme Finanças 
Corporativas)

O ano de 2015 parece não prometer 
resultados otimistas. O segredo é 
planejar, trabalhar com cautela não 
agir de maneira impulsiva.
Com expectativa de crescimento do 
PIB em 0,77% em 2015 e inflação de 
6,49%, o quadro de estagflação 
parece inevitável para o próximo 
ano. O crescimento lento da 
economia, ao que tudo indica e o 
Banco Central aparentemente não 
consegue evitar, promete dias 
difíceis por vir, ainda mais se levar 
em consideração a alta do dólar, que 
pesa no bolso do consumidor final. 
Nada muito diferente de 2014. 
Para as pequenas e médias 
empresas, portanto, a hora deve ser 
de cautela e observância, já que 
poucas mudanças estão previstas. O 
pensamento estratégico pode ser a 
chave à sobrevivência.

Para empresas de pequeno e médio 
porte, a disciplina em épocas de 
inflação pode significar a diferença 

entre a vida e a morte. Em um 
cenário de juros e dólar altos, a 
ordem é pesquisar. O empresário 
que quiser proteger seu capital em 
investimentos deve seguir a lógica 
de buscar uma opção que ofereça o 
melhor retorno dentro de uma meta 
pré-determinada, mas com a taxa 
Selic lá em cima, a poupança, muito 
utilizada entre pequenos e micro 
empresários, apesar de ser a mais 
segura não tem rendimento 
significativo - é como guardar 
dinheiro no colchão.

Mas a verdade é que no atual cenário 
econômico e nos dias que virão o 
conservadorismo parece ser mesmo 
o melhor caminho. A opção, na 
insuficiência da poupança, é o 
Tesouro Direto, que ainda promete 
as melhores taxas - as Notas do 
Tesouro Nacional são títulos 
indexados pela variação do IPCA no 
período (6,5%, por exemplo), além 
da taxa é pré-fixada.

Investimentos em recuo, baixa 
atividade industrial, PIB em queda, 
expectativa de desemprego, juros 
altos, recessão. Apesar de todos os 
caminhos até agora terem indicado 
que seria exatamente este o quadro 
da economia brasileira, a realidade é 
que poucos empresár ios se 

prepararam para o momento, como 
se a crise fosse apenas uma 
pequena onda que rapidamente se 
dissiparia.

Agora, no entanto, para as pequenas 
e médias empresas, 2015 promete 
ser um ano onde a chave para a 
sobrevivência parece estar no 
planejamento, em soluções criativas 
para aumentar os lucros e garantir o 
fluxo de caixa.

O momento é de alerta e, portanto, 
de tomada de decisões estratégicas. 
É preciso gerenciar os recursos 
humanos, financeiros e materiais 
com racionalidade e inovação para 
g a n h a r  d e s t a q u e  f r e n t e  à  
concorrência e conquistar o 
consumidor que, assim como ele, 
e m p r e s á r i o ,  t a m b é m  e s t á  
assustado.

É a hora de fazer pesquisas como 
base de ações inovadoras e gerar 
um fluxo contínuo de informações e 
opiniões relevantes para o público, 
produzindo conhecimento sobre 
assuntos relacionados ao público-
alvo e transformando-se em 
referência em seu setor pode ser a 
melhor - senão a única - saída para 
sobreviver à crise e firmar-se 
definitivamente no mercado.

Palavra do Presidente

É com grande motos Suzuki 150cc 0Km; peça seus cupons!
satisfação que Peço também a atenção para os casos de 
venho através Dengue que vêem ocorrendo em nosso 
d e s t e  município, que a Secretaria da Saúde e a 
informativo,  população estejam juntos nessa batalha contra 
parabenizar a o mosquito, mantendo limpos seus quintais e 
Princesinha do evitando água parada.
Va le ,  nossa  Não poderia deixar de agradecer a um grande 
q u e r i d a  homem, que nos ensinou muito e deixou um 
Paranapanema g r a n d e  e x e m p l o  d e  h o n e s t i d a d e ,  
p e l o  s e u  comprometimento e honradez: Seu José 
aniversário. Carlos Plens, o senhor ficará sempre em 

Também não poderia deixar de lado um nossos corações. À família Plens desejamos 
assunto que muito nos interessa: a crise muita paz e que Deus vos fortaleça nessa 
econômica em nosso país; peço aos senhores caminhada. Nosso muito obrigado de toda 
comerciantes para que trabalhando juntos família ACIAPAR.
possamos somar forças, com novas idéias, Que a ressurreição de Jesus Cristo traga para 
tentando atrair mais e mais turistas em nossa nossos corações alegria e coragem para 
cidade, pois “é com crise que se cresce!” recomeçar sempre! Feliz Páscoa!
Não podemos esquecer a Promoção Ano 
Premiado Aciapar, desse ano 2015: Dia das                          Fábio José da Rocha Soares. 
Mães, Dia dos Pais e Final do Ano com 2 

Paranapanema

PARABÉNS...

Parabenização à Ótica Centro Visão em Paranapanema, pela ampliação da 
loja e fachada em uma de suas Filias.

“ Se quer viver uma vida feliz, amarre-se  a 
uma meta, não às pessoas nem às coisas”

                                                                                                                                                     Albert Einstein

FRASE DO MÊS
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Aconteceu...
Assembléia Geral  Ordinária
O Diretor Presidente da Aciapar, convocou seus associados para a Assembléia Geral Ordinária, que se realizou no dia 
23/03/2015 na sala de treinamento da Aciapar, localizada na Rua Elizário Pereira de Melo,25 , onde foi abordado a ordem 
do dia, Relatório das atividades do ano de 2014, Balanço Financeiro do ano de 2014 e Sugestões.

Fique Sabendo...

F a x i n a l .
Elevado à categoria de cidade, 
pela lei estadual n° 1038, de 19-
1 2 - 1 9 0 6 .  E m  d i v i s ã o  
administrativa referente ao ano de 
1911, o município de Bom 
Sucesso é constituído do distrito 
sede. Assim permanecendo em 
divisão territorial administrativa 
referente ao ano de 1933. Pelo decreto n° 6530, 03-07-
1934, o município de Bom Sucesso é conduzido a condição 
de distrito a anexado ao município de Itaí. Em divisões 
territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, Bom 
Sucesso é distrito, apenas Judiciário do município de Itaí. 
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o 
distrito de Bom Sucesso permanece no município de Itaí.
Elevado novamente à categoria de município com a 
denominação de Paranapanema, por decreto-lei estadual 
n° 14334, de 30-11-1944, desmembrado de Itaí. Sede no 
antigo distrito de Bom Sucesso atual Paranapanema. 
Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1945.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 14-
  
Alteração toponímica distrital Bom Sucesso para 
Paranapanema alterado, pelo decreto-lei estadual nº 
14334, de 30-11-1944.

 PARABÉNS PELO 156 anos da nossa Estância Turística de Paranapanema
A Associação Comercial Industrial e Agropecuária de 
Paranapanema, (ACIAPAR), parabeniza a nossa 
Princesinha do Vale “Paranapanema”, pelo seus 156 anos 
que está completando neste dia 20 de abril de 2015. 
A baixo descreveremos a nossa história.
Fernando de Melo, possuidor de uma gleba de terras 
denominadas Bom Sucesso, doou, em 1856, 33 hectares às 
margens do rio Paranapanema, para construção de uma 
igreja em louvor à Nossa Senhora do Bom Sucesso.
A demarcação das ruas que convergiam à igreja foi 
elaborada em 1858, por iniciativa de Fernando de Melo, 
Capitão Pinto, Pedro Soares de Barros, Martiniano de 
Oliveira, entre outros, primeiros povoadores.

Uma lei provincial de 1859, criou a Freguesia de Bom 
Sucesso, jurisdicionada pela vila de Faxinal (atual)

Decorridos alguns anos, uma nova povoação foi fundada 
em seus domínios, com o nome de Santo Antônio da Ponta 
da Serra (atual  Apiaí) ,  promovendo grande 
desenvolvimento da região. Isso elevou Bom Sucesso à 
categoria de Vila com prerrogativas de município, 

No início do século XX, era fraca a densidade demográfica 
de Bom Sucesso; a população dispersa em seu território 
levou o Governo Estadual a extinguir, em 1934, o 
município de Bom Sucesso, incorporando o Distrito a 
Apiaí, então município. O município 
somente foi restaurado em 1944, com o 
nome de Paranapanema, adotando esse 
nome por situar-se, sua sede, às margens 
d o  r i o  d e  i g u a l  n o m e .

O Topônimo Paranapanema é formado 
pelas palavras indígenas "paraná"= rio 
grande, e "panema"= inútil, significando 
rio grande e inútil. Foi assim designado 
pelos primeiros povoadores da Capitania 
de São Paulo, porque esse rio levava a 
regiões de poucos interesses. Tal 
característica é inversa do rio Tietê (rio 
verdadeiro, na língua indígena), que 
atingia regiões exploradas na época.

Freguesia criada com a denominação de 
Bom Sucesso, por lei, de 20-04-1859, 
subordinado município de Itapeva ex-

Formação Administrativa

 Itapeva.

instalado em 1885.
V-2001.

TREINA SHOW, DIA 17/03/2015," O SUCESSO  PROFISSIONAL NA PALMA DA SUA MÃO", COM O 
PALESTRANTE BEN HUR CAMPOS,EM CAMPOS DE HOLAMBRA.


