Paranapanema, janeiro de 2019

Sorteio 2018 contemplou 17 ganhadores com
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Miss Comerciária 2018 foi um sucesso

R$ 20 mil reais em vales compras
dos e da população que prestigia o comércio local. Todos os
anos, a ACIAPAR - Associação
Comercial Industrial e Agropecuária da Estância Turística de
Paranapanema, em parceria
com seus mais de 180 associados realiza um sorteio contemplando àqueles que prestigiam
Esta é uma das dezenas de nossas empresas e consomem
benfeitorias que a ACIAPAR no comércio local. Confira na
faz em prol dos seus associa- pagina 2.

Arcos promocionais: Mais uma da ACIAPAR
Mais uma iniciativa da entidade
em prol dos associados e também da administração pública.
Estamos falando
dos “arcos promocionais” idealizados, financiados e administrados pela ACIAPAR. Os arcos instalados nas ruas preferenciais e comerciais de Paranapanema aconteceram graças a uma
parceria entre a ACIAPAR e a Prefeitura Municipal, sendo a entidade
responsável pela aquisição e administração das estruturas e a Prefeitura cedendo o espaço público para instalação. Os arcos será comercializados pela associação e os comerciantes que adquirirem o espaço
poderão explorar promocionalmente exibindo ali suas propagandas, já
em épocas festivas o espaço deverá ser cedido à municipalidade. Mais
na pagina 5.
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Com apoio de empresários o concurso 2018 da Miss
Comerciária aconteceu nas dependências do Galpão
Caboclo, casa de shows em Paranapanema e contou
com um número expressivo de público. As candidatas contaram com patrocínio de roupas, salão de beleza e foram contempladas com prêmios em dinheiro
e uma bolsa de estudos para curso universitário oferecido pela FSP de Avaré. Mais detalhes na pagina
4.

Grupamento de Polícia Militar é inaugurado
em Campos de Holambra
Em
solenidade
disputada
entre
autoridades e populares, o Grupamento de Polícia
Militar de Campos
de Holambra foi
inaugurado e conta hoje com um efetivo de 8 policiais e um comandante. A iniciativa da ACIAPAR em parceria com a Cooperativa Holambra resultou na realização de um sonho de milhares de morados do Distrito de Campos de Holambra. Pagina 3.
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EDITORIAL

Confira os ganhadores da Promoção ACIAPAR 2018

Acredite na força das palavras
Nem é preciso dizer que as palavras tem força né! ou é? Bom,
dependendo do ponto de vista
que você encara isso, pode ser
que sua vida não esteja indo de
“vento em popa” porque você
não acredita no poder das palavras. Instintivamente o ser humano é tocado pelas palavras
que agem diretamente nos sentimentos, e por falar em sentimentos, está é uma “droga” que
nasce impregnada no ser humano. Nós vivemos à base de sentimentos diversos, somos tocados por sentimentos adversos e
às vezes nem notamos que tudo
isso ocorre pelo poder das palavras. Note; quando alguém faz
um elogio à nossa pessoa, imediatamente somos acionados
pelo sentimento da alegria, da
felicidade, do orgulho... Más, e
quando somos ofendidos, daí
vem o sentimento de ódio, raiva,
infelicidade. Percebeu o poder
das palavras? Então vamos a
mais um exemplo: Quando recebemos uma noticia boa sorrimos, ficamos contentes e compartilhamos com aqueles que

rotineiramente estão ao nosso
redor, porém, quando somos
noticiados com uma tragédia
ficamos aborrecidos, tristes e
rapidamente levamos a notícia
aos quatro cantos do mundo,
até parece que a notícia ruim é
mais importante que a boa. Isto
ocorre porque não entendemos
ainda cem por cento o poder da
palavra, e para isso quero que
você reflita agora entre o “bom”
e o “ruim”, e perceba que quando pronunciamos a palavra
bom, enchemos parcialmente
nossas bochechas para falar, já
a palavra ruim, é necessário
fazer um meio “bico” com os
lábios e é também na expressão
do rosto que demonstramos o
poder das palavras. Acredite no
poder das palavras, olha só
“desistir”, tire o “d” e coloque o
“r” que você vai resistir: uma
pequena mudança às vezes traz
a esperança e faz a gente seguir em frente. Pense nisso!
Por Jorge Finelli.
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O sorteio foi bem transparente e aconteceu na
concha acústica, na
presença de centenas
de pessoas. O presidente da entidade Vladimir Augusto junto
com funcionários ajudaram na realização chamando crianças que
estavam acompanhados de seus pais para
pegar os cupons dentro
da urna. Confira os ganhadores (as). Com
vales compras de R$ 500,00 os contemplados (as) foram: Sérgio Aparecido Pereira Cândido (Assis Material
de Construção), Neusa P. dos Santos (Assis Eletro Móveis), Andressa Luiza dos Santos (Super Freitas), José
Carlos Maria (Assis Eletro Móveis), José Roberto Lopes (Rede Top Drogarias), Poliana Nunes de Souza
(Posto Novo Horizonte), Dirceu Araújo Costa (Postos
Graal), Aparecida M. C. de Araújo (Ice Pizzaria), Roseli
Aparecida Machado (Assis Eletro Móveis), José de Fátima Machado (Loja Lyder’s). Já os prêmios em vales
compras no valor de R$ 1.000,00 saíram para: Joel de
Paula Oliveira (Construmax), Edilene Ramos (Donna
Maria), Leonardo Pereira Campos (Assis Material de
Construção, Itamires Santana P. C. Ruivo (Farmácia
Liberdade) e Gentil P. M. da Silva Supermercado Tibiriça. Os dois vales compras no valor de R$ 5.000,00 cada um foram sorteados para Maria Vitoria de Paula
(Assis Eletro Móveis) e Joelma Cisterna (Empório Bonsucesso). O presidente Vladimir Augusto, o Preto,
agradeceu aos comerciantes e associados pela colaboração na realização do evento e a participação da população, parabenizando os ganhadores.
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Inaugurado o GP Distrital de Campos de Holambra

Aconteceu na manhã do último dia 20 a solenidade de
inauguração do GP Distrital Campos de Holambra. A solenidade contou com a presença de munícipes e diversas
autoridades, entre elas, o Coronel Antonio Valdir - Coman-

dante do CPI - 7, do Tenente Coronel Semensati - Comandante do 53º BPM/1, que abriga o município de Paranapanema, todos os Comandantes de Batalhão que integram o
CPI-7, o Delegado Seccional Dr. Sergio Lemos e o Delegado local Dr. Paulo, o Prefeito José Maria Alves, o Presidente da Câmara Haroldo Silveira, os vereadores kley
Menck, Leonisio Martins, Arimatéia Camargo, Caren Ruivo
e Mauricio Ibanez. O público acompanhou com muito entusiasmo a cerimônia realizada nos moldes da Policia Militar, inclusive com homenagem ao PM Costa que há alguns anos, com sacrifício da própria vida impediu um assalto no local. Ao fazerem uso da palavra, o Presidente da
ACIAPAR Sr. Vladimir - Preto - como é carinhosamente
chamado, fez agradecimentos e disse que era um momento de muita alegria pela conquista da comunidade local. O
Sr. Simon Veldt Presidente da Cooperativa Agroindustrial
Holambra destacou que a iniciativa para a conquista do
GP (participação da iniciativa privada e de representantes
de classe), possa continuar a produzir ainda mais benefícios a toda comunidade e enfatizou o papel da ACIAPAR
na concretização desse sonho. O Prefeito José Maria parabenizou a atuação da ACIAPAR e Cooperativa, lembrando o importante papel do Deputado Ricardo Madalena na
interlocução com a Secretaria de Segurança Pública. Por
fim, o Coronel Antonio Valdir disse que era um momento
importante para o Distrito de Campos de Holambra e de
igual modo, para a Policia Militar do Estado de São Paulo,
que desde a criação do GP passou a atender a população
local com policiamento 24hs, com a presença de um sargento e o aumento do efetivo local, cumprindo assim sua
nobre missão de proteger e ser amiga do cidadão de bem
e de agir com rigor aos que optam pela marginalidade.
Encerrou com agradecimentos ao Presidente Simon, Fabio e Vladimir, pelo empenho em viabilizar a criação do
Grupamento e o fundamental papel da comunidade de
Campos de Holambra ao darem apoio para o trabalho da
Policia Militar local.
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Novas regras para aposentadoria já esta valendo

Miss comerciária surpreende e supera
expectativas dos organizadores

A partir do dia 31/12, para se
aposentar com o tempo mínimo de contribuição, a mulher
deverá ter 56 anos. O cálculo das aposentadorias por
tempo de contribuição mudou no dia 31, quando foi
acionada uma regra implementada por lei em 2015. A
regra exige um ano a mais
para homens e mulheres se
aposentarem. A atual fórmula, conhecida como 85/95,
aumentou um ponto e se tornou 86/96. De acordo com a
fórmula 85/95, a soma da
idade e do tempo de contribuição era de 85 anos para
mulheres e 95 para homens.
O tempo de trabalho das mulheres era de 30 anos e o
dos homens, de 35 anos.
Isso significa, por exemplo,
que uma mulher que tenha
trabalhado por 30 anos, precisaria ter pelo menos 55
anos para se aposentar. A
partir do dia 31/12/2018, para
se aposentar com o tempo
mínimo de contribuição, ela
deverá ter 56 anos. A mesma
soma precisará alcançar 86 e
96. A fórmula será aumentada gradualmente até 2026.
SAIBA MAIS...O pedido de

aposentadoria pode ser solicitado pelo número 135 ou
pelo site do INSS. A nova
Fórmula: A regra de aposentadoria é fixada pela Lei
13.183/2015. Nos próximos
anos, a soma voltará a aumentar, sempre em um ano.
A partir de 31 de dezembro
de 2020, passará a ser
87/97; de 31 de dezembro de
2022, 88/98; de 31 de dezembro de 2024, 89/99; e,
em 31 de dezembro de 2026
chegará à soma final de
90/100. Além de se aposentar por essa regra, os trabalhadores podem atualmente
se aposentar apenas por
tempo mínimo de contribuição: 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres, independente da idade. Nesses casos, no entanto, poderá ser aplicado o
chamado fator previdenciário
que, na prática, reduz o valor
da aposentadoria de quem
se aposenta cedo.

Já esta se tornando tradição o concurso promovido pela
ACIAPAR que elege a Miss Comerciária, uma representante dos empresários e comerciantes associados da entidade.
O Galpão Caboclo casa de shows tradicional do município
foi o palco para as atenções dos jurados que tiveram uma
tarefa difícil de escolher a Miss Comerciária 2018, diante de
tanta beleza, charme e glamour. Foram 10 participantes
entre Paranapanema e Campos de Holambra, onde os empresários e comerciantes escolheram suas candidatas,
apostaram no charme da mulher paranapanemense e investiram pesado para que o evento tivesse brilho a altura de
tanta beleza. Após a apresentação das candidatas um breve intervalo para a soma das notas que ao final consagraram Debora Mendes Fernandes a Miss Comerciária 2018. A
vencedora do concurso foi contemplada com uma bolsa de
estudos integral gentilmente oferecida pela Uni FSP – Faculdade Sul-Paulista de Avaré, sendo a 1ª Princesa Bianca
Shemer e 2ª Princesa Carol Machado, como Miss Simpatia
ganhou a candidata Brenda Jayne. O presidente da ACIAPAR Vladimir Augusto, o Preto como é carinhosamente conhecido agradeceu a presença de todos, em especial aos
jurados que foram escolhidos à dedo e são de outras localidades. Os agradecimentos foram extensivos à FSP na pessoa de sua representante Maria Paula, aos diretores e associados que colaboraram para realização do evento assim
como a população que compareceu em numero expressivo.
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Arcos promocionais é mais uma da ACIAPAR

Uma iniciativa da Aciapar –
Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Paranapanema culminou na colocação de diversos arcos decorativos e promocionais espalhados pela cidade. O projeto da Aciapar tem 3 etapas,
sendo esta primeira com a
construção e colocação de
17 arcos nas ruas Francisco
Alves de Almeida e Joaquim
Vieira de Medeiros, a 2ª etapa será a colocação em
Campos de Holambra e na
última etapa mais algumas
ruas de Paranapanema. Os
arcos são custeados pela
Aciapar e posteriormente
comercializados entre os empresários e comerciantes que se interessarem. A Prefeitura
nesta parceria disponibiliza a utilização do
solo e em contra partida poderá usar os
arcos em épocas festivas como o Natal,
Carnaval, Aniversário

da Cidade entre
outras datas que
achar necessário.
A iniciativa atinge
diretamente
os
comerciantes que
vão ter uma opção a mais para
divulgarem seus
produtos ou empresas, lembrando que a população também ganha com
isso que passa a ter um informativo a mais sobre as
promoções oferecidas pelo
comércio local. Os empresários interessados em obter
um dos espaços disponibilizados devem entrar em contato com a ACIAPAR através
dos telefones 14 3713 1160
ou 3769 1880, se preferir
pode procurar pelos agentes
da associação na sede em
Paranapanema ou na filial
em Campos de Holambra.

O que saber antes de buscar
financiamento para sua empresa
Cerca de 82% dos pequenos
empresários
pretendem investir na
empresa nos próximos
12 meses, de acordo
com levantamento do
Sebrae de São Paulo, e
boa parte deste número, espera obter financiamento para investir
principalmente na aquisição de máquina e
equipamentos. Investimento financeiro é uma
decisão estratégica para o negócio que exige
planejamento e gestão,
e o Sebrae possui um
guia com reflexões para
o empreendedor que
planeja dar este passo
em direção ao cresci-

mento de sua empresa.
O guia mostra os prós e
contras das linhas de
financiamento oferecidas para capital de giro
e investimentos fixos,
além de orientação sobre melhorias dos processos de gestão empresarial e auxílio à elaboração de planos de
negócios para apresentação de ideias às instituições financeiras, sócios ou investidores.
Acesse
o
site
www.sebrae.com.br e
procure pelo guia que é
gratuito. Bons negócios.
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De olho nas contas
Janeiro é o mês marcado pelos vencimentos de contas como IPTU e IPVA, os mais tradicionais. Importante ficar atento
às datas e vencimentos e procurar a melhor forma de quitar seus débitos, que podem ser em parcela única com descontos ou parcelado. Confira abaixo a tabela do IPVA 2019 e também a data de vencimento da parcela única do IPTU,
lembrando que não virá guia pelo correios para pagamento do IPVA. Os vencimentos por final de placa:
Final 1 dia 09/ 01 - (1ª Parcela ou Cota Única com Desconto) - dia 11/02 (2ª Parcela ou Cota Única sem desconto) - dia 11/03 (3ª Parcela)
Final 2 dia 10/01- (1ª Parcela ou Cota Única com Desconto) - dia 12/02 (2ª Parcela ou Cota Única sem desconto) - dia 12/03 (3ª Parcela)
Final 3 dia 11/01 - (1ª Parcela ou Cota Única com Desconto) - dia 13/02 (2ª Parcela ou Cota Única sem desconto) - dia 13/03 (3ª Parcela)
Final 4 dia 14/01- (1ª Parcela ou Cota Única com Desconto) - dia 14/02 (2ª Parcela ou Cota Única sem desconto) - dia 14/03 (3ª Parcela)
Final 5 dia 15/01 - (1ª Parcela ou Cota Única com Desconto) - dia 15/02 (2ª Parcela ou Cota Única sem desconto) - dia 15/03 (3ª Parcela)
Final 6 dia 16/01 - (1ª Parcela ou Cota Única com Desconto) - dia 18/02 (2ª Parcela ou Cota Única sem desconto) - dia 18/03 (3ª Parcela)
Final 7 dia 17/01 - (1ª Parcela ou Cota Única com Desconto) - dia 19/02 (2ª Parcela ou Cota Única sem desconto) - dia 19/03 (3ª Parcela)
Final 8 dia 18/01 - (1ª Parcela ou Cota Única com Desconto) - dia 20/02 (2ª Parcela ou Cota Única sem desconto) - dia 20/03 (3ª Parcela)
Final 9 dia 21/01 - (1ª Parcela ou Cota Única com Desconto) - dia 21/02 (2ª Parcela ou Cota Única sem desconto) - dia 21/03 (3ª Parcela)
Final 0 dia 22/01 - (1ª Parcela ou Cota Única com Desconto) - dia 22/02 (2ª Parcela ou Cota Única sem desconto) - dia 22/03 (3ª Parcela)

Já o IPTU em Paranapanema para ser pago em Cota Única, o prazo é até o dia 15 de janeiro, após somente parcelado.

Papai Noel visitou Campos de Holambra e Paranapanema
A Aciapar – Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Paranapanema organizou a chegada do Papai
Noel em Campos de Holambra e Paranapanema, uma
forma de contemplar a população com a tradição do bom
velhinho e incrementar o final do ano festivo. Os eventos
aconteceram em parceria com a Prefeitura de Paranapanema que nas duas datas realizou mais duas edições da
Feira da Lua. A população compareceu em massa e
além da presença do bom velhinho teve ainda apresentação musical de época. A criançada aproveitou para fazer
o pedido de natal e tirar fotos para o álbum de família.
Todos os anos a ACIAPAR procura trazer novidades para incrementar o comércio, principalmente em datas festivas, segundo os organizadores os eventos foi bom, teve
a adesão da população e agradou comerciantes e empresários.
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Dicas de Cozinha ACIAPAR
Beringela em Conserva
Ingredientes:
3 berinjelas fatiadas
1 pimentão vermelho fatiado
1 pimentão amarelo fatiado
1 pimentão verde picado
1 cebola fatiada
1 xícara (chá) de uvas passas brancas - opcional
1/2 xícara (chá) de nozes picadas - opcional
1/2 xícara (chá) de azeitonas pretas picadas -opcional
1 e meia xícara (chá) de azeite
1 colher (sobremesa) de orégano
1/4 xícara de vinagre
Sal a gosto
Modo de Preparo
Coloque as berinjelas fatiadas em uma assadeira, leve a
forno médio por 20 minutos
Retire do forno e acrescente o azeite, misture bem
Sobre as berinjelas, coloque os pimentões e a cebola
picada
Volte ao forno por mais 40 minutos
Retire do forno, acrescente o sal, o vinagre, o orégano, a
uva passa, as nozes e as azeitonas
Sirva com arroz ou acompanhado de torradas
Pode-se guardar em geladeira em pote fechado
Dicas: Se desejar coloque salsinha e coentro picadinho.
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Guia Comercial “Achei” coloca sócios em evidência
Mais do que uma
“lista telefônica e de
endereços” o Guia
Comercial Achei coloca os comerciantes
sócios da entidade
em evidência, já que
o projeto idealizado
em parceria foi distribuído de casa em
casa em todo município, somando 5000
exemplares. A ideia
surgiu de uma parceria entre a ACIAPAR e
o Diretor de Comunicação da Prefeitura
Municipal Jorge Finelli, que viram a necessidade de levar até a
população um meio de comunicação direta a fim de tornar o comércio do município em evidência. O material foi elaborado de
acordo com a necessidade e aprovação dos layouts de cada comerciante ou empresário, confeccionado com qualidade profissional e material de ponta tanto papel quanto impressão. O Guia Comercial Achei além de trazer dezenas de comércios e empresas
que são associados à entidade, trás outras informações como telefones úteis de Paranapanema e Campos de Holambra, calendário
2019 e frases de incentivo ao comércio local e serviços de utilidade pública. A ACIAPAR agradece aos comerciantes e empresários
que aderiram e acreditaram na ideia, informando que mais uma
novidade no tocante à divulgação dos comércios já está sendo
pautada pela mesma parceria e muito em breve colocada à disposição dos associados. Aguardem!!!
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