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Caros associados, 
Iniciamos o mês de fevereiro com muitas 
novidades, agora somos parceiros de 
uma grande empresa de medicina e 
engenharia do trabalho - Brumed, 
que tem sua sede em Itapeva, e que 
já vem atendendo nosso município 
há anos, promovendo prevenções de 
riscos profi ssionais e a prevenção do 
desencadeamento da ocorrência de 
acidentes e doenças profi ssionais, tem 
como objetivo proporcionar melhores 
condições nos locais de trabalho das 
Empresas, bem como assegurando a 
integridade de seus funcionários. Nossa 
outra grande novidade foi a criação 
do banco de currículos em nosso site 
www.aciapar.com.br, onde todos que 

procuram um emprego, uma melhor 
colocação de trabalho, pode se cadastrar. 
Você nosso associado terá total acesso 
gratuito a esses currículos, mas para a 
efi cácia desse programa necessitamos 
que você empresário divulgue as vagas 
de empregos de suas empresas em nosso 
site.
Por último venho fazer um pedido 
muito especial para uma entidade de 
nosso município, a Creche Idalina, mais 
conhecida como Casa da Criança de 
Paranapanema que está necessitando de 
algumas doações para melhor atender 
as crianças que ali fi cam o dia inteiro, 
sabendo que vamos conseguir essa 
doação, desde já agradeço você associado 
que irá nos ajudar nessa causa.

Diretoria
Presidente 

Vladimir Augusto Martins
Vice presidente
Fábio José Soares

1º Tesoureiro
 José Carlos Plens

 2º Tesoureiro
 Roberto Anastácio Rocha

Secretário
 Fernando Fernandes Dias

Presidente da FACESP 
Rogério Amato

Presidente da RA-10
Fábio Ravacci

Resultado de Ganhadores dos sorteios da 
Promoção Ano Premiado 2013, Final de ano

                                                                                         
         Campos de  Holambra Paranapanema

Av. das Posses, 200 - Centro - C. de Holambra - SP

Fone / Fax:(14)3769-1537 - 3769-1965 
e-mail: construmaxh2@bol.com.br
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Nesta Edição

 “Empresário que 
defende a sua cidade 

usa o SCPC”

Visando trazer mais benefícios 
para seu associado, a aciapar 
disponibilizou no seu site www.
aciapar.com.br  um banco de 
currículos, onde toda a população 
terá acesso para se cadastrar, e 
vocês associados poderão acessar 
esses currículos. Assim fi cando 
mais fácil em divulgar suas vagas 
e escolher futuros colaboradores 
para as suas empresas. Mas para 
tanto, que esse produto novo, seja 
um sucesso, precisamos que vocês 
empresários anuncie as vagas 
abertas em sua empresa.
Veja abaixo como funciona para os 
candidatos e para as empresas.

• CANDIDATOS:
 O novo sistema de cadastro de 
currículos funciona de forma 
muito mais dinâmica.
Além de cadastrar seu currículo, 
o candidato tem a opção de fazer 
busca de vagas de emprego, se 
candidatar às vagas, imprimir seu 
currículo, ver quantas pessoas 
já visualizaram seu currículo ou 
até mesmo enviar um link por 
e-mail para seus contatos ou 
empresas para a visualização do 
seu currículo online.

Tudo é feito de uma forma simples 
e interativa.

• EMPRESAS:
As empresas têm um papel 
fundamental, pois são elas que 
irão se cadastrar o sistema e a 
partir daí será possível buscar 
um profi ssional adequado às suas 
necessidades.
As buscas podem ser feitas de 
forma simples e prática.
Além disso, as empresas podem 
cadastrar novas vagas de emprego 
podendo assim visualizar todos os 
candidatos interessados naquela 
vaga e fazer uma triagem para 
entrevistas e futuras contratações.
Podem ser feitos também, 
cadastros de currículos pela 
própria empresa. Todo aquele 
currículo que é entregue em mãos 
pelos candidatos que comparecem 
na empresa, podem ser cadastrados 
e arquivados podendo ser muito 
importante no futuro quando 
a empresa precisar de novos 
funcionários.
Mais informação entre em contato 
na Aciapar e a partir de março 
iremos visitá-los para explicar 
mais sobre esse novo produto.

Associação cria Banco de Currículos
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Você sabia ...                
O carnaval é uma festa que se originou na Grécia em meados dos anos 
600 a 520 a.C.. Através dessa festa os gregos realizavam seus cultos em 
agradecimento aos deuses pela fertilidade do solo e pela produção. 
A festa foi grandemente adotada pela população brasileira, o que tornou o 
carnaval uma das maiores comemorações do país. As famosas marchinhas 
carnavalescas foram acrescentadas, assim a festa cresceu em quantidade de 
participantes e em qualidade.
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ACONTECEU...ACONTECEU...ACONTECEU...
Sorteios realizado dia 10/11/2013,  na Praça das nações Sorteios realizado dia 10/11/2013,  na Praça das nações Sorteios realizado dia 10/11/2013,  na Praça das nações 

Unidas em Campos de Holambra,  e dia 11/01/2014, na Praça Unidas em Campos de Holambra,  e dia 11/01/2014, na Praça Unidas em Campos de Holambra,  e dia 11/01/2014, na Praça Unidas em Campos de Holambra,  e dia 11/01/2014, na Praça Unidas em Campos de Holambra,  e dia 11/01/2014, na Praça Unidas em Campos de Holambra,  e dia 11/01/2014, na Praça Unidas em Campos de Holambra,  e dia 11/01/2014, na Praça Unidas em Campos de Holambra,  e dia 11/01/2014, na Praça Unidas em Campos de Holambra,  e dia 11/01/2014, na Praça 
da Matriz em Paranapanema.da Matriz em Paranapanema.da Matriz em Paranapanema.

Entrega de 
uma moto Honda 
O km CG Fan em 

Campos de Holambra

Entrega de uma 
moto  O km CG em 

Paranapanema

Projeto Casa 
e Comércio 
Iluminado
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Peixe Assado no Forno fácil de fazer
Uma das melhores receitas culinárias para um almoço delicioso 

acompanhado com vinho. O Peixe Assado no Forno é de fácil preparo e o 
sabor é inigualável. Somente pela imagem desse prato, podemos ter uma 

idéia de como é prazeroso fazer essa receita de Peixe Assado.

• Ingredientes •
•300ml de vinho branco seco
•1 vidro de leite de coco
•1 peixe de 3kg (pode ser dourado, badejo, vermelho)
•2 tomates
•1 pimentão
•5 dentes de alho grande
•1 xícara de azeite
•1colher de sal temperado (sal e alho)
•1 cebola grande
•1 maço de coentro
•1 maço de cebolinha verde
•pimenta-do-reino e cominho a gosto

• Como fazer Peixe Assado no Forno •
Primeiro temos que cuidar da matéria prima principal, o peixe, é claro. 
Por isso, limpe o peixe pelas guelras (sem abrir a barriga), lave sem 
passar limão e reserve num recipiente que vai ao forno. 
Agora, basta bater no liquidi� cador todos os outros ingredientes que 
dará um molho. Feito isso, cubra o peixe com o molho preparado e 
deixe descansar por mais ou menos duas horas.
Após passar as duas horas de repouso para absorver o molho, cubra 
o peixe com o papel alumínio e leve ao forno por vinte minutos para 
cozinhar. Não se esqueça de retirar o papel e deixar dourar após passar 
os vinte minutos de cozimento.

A dica para essa receita é jogar o molho por cima do peixe para criar 
uma crosta. Pronto. Um prato fácil e muito saboroso já estará pronto.

QUEIROZ MATERIAIS
 DE CONSTRUÇÃO

RUA CAPITÃO TOTÓ 
DUARTE 310 

PARANAPANEMA

PRISCILA MODAS

RUA DAS AROEIRAS 41  
CAMPOS DE HOLAMBRA

QUITANDA E 
MERCEARIA FIÃO

RUA DAS SAFIRAS - SAPÉ
CAMPOS DE HOLAMBRA

NOVOS ASSOCIADOSNOVOS ASSOCIADOSNOVOS ASSOCIADOS
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Associação traz 
mais um benefício 
para seu associado
Neste mês de fevereiro 
a Aciapar fez parceria 
com a empresa  Bumed 
especializada em  
medicina e egenharia 
do trabalho em 
atividade desde 2001, a 
BRUMED é uma empresa 
de prestação de serviços 
nas áreas da Segurança, 
Higiene e Saúde do Trabalho. 
Em colaboração com as 
entidades empregadoras no 
cumprimento da legislação 
em vigor, a BRUMED 
disponibiliza serviços de 
MEDICINA, SEGURANÇA E 
HIGIENE NO TRABALHO.
No sentido de assegurar a 
excelência dos seus serviços, 
a BRUMED é uma Empresa 
Autorizada e registrada no 
Ministério do Trabalho com 
registro Nº 86305003/2012 
para a prestação de serviços 
externos de Segurança, 

Higiene e Saúde no Trabalho, 
dispondo de recursos 
técnicos e humanos, 
especializados e certificados 
nas respectivas áreas de 
atuação.
Equipe completa composta 
por médico do trabalho, 
médico examinador, 
engenheiro de segurança 
do trabalho, enfermeira do 
trabalho, fonoaudióloga, 
técnicos de segurança, 
fisioterapeuta, técnica 
de enfermagem e outros 
colaboradores de suporte.
Esse registro oficialmente 
reforça o reconhecimento 
do nosso trabalho e valida a 
confiança que nossos clientes 
depositaram na nossa equipe 

e em nossos serviços ao 
longo de todos estes anos de 
atividade.
A BRUMED através 
dos seus serviços de 
Medicina do Trabalho e 
de Segurança e Higiene 
do Trabalho promove 
a prevenção de riscos 
profissionais e a prevenção 
do desencadeamento da 
ocorrência de acidentes e 
doenças profissionais, com 
o objetivo de proporcionar 
melhores condições nos 
locais de trabalho das 
Empresas bem como 
assegurando a integridade de 
seus funcionários.
A BRUMED dispõe de 
uma equipa constituída 

por médicos 
especializados 
em Medicina do 
Trabalho, médicos 
examinadores 
treinados e 
capacitados 
cabendo-lhes a 
responsabilidade 

técnica da vigilância da 
saúde de cada trabalhador de 
acordo com a sua atividade 
profissional, estando as suas 
instalações devidamente 
equipadas com os aparelhos 
necessários à realização 
de exames de Medicina do 
Trabalho.
NOSSO OBJETIVO É SER 
RECONHECIDA COMO 
A MELHOR E MAIOR 
EMPRESA DE MEDICINA 
E ENGENHARIA DO 
TRABALHO NO BRASIL. 
VENHA FAZER PARTE 
DESSE TIME! ASSOCIADOS 
DA ACIAPAR TEM 
DESCONTOS!!!!!!!!

Brumed Administrativo: Rua Higino Marques, nº 252  
Jd Maringá – Itapeva SP  Telefone para contatos: (15) 3521-5191

Brumed Consultório Médico: Rua Mário Prandini, nº 632  
Centro – Itapeva SP   

Campanha Solidária em Benefício a Creche 
Idalina Rodigues (Casa da Criança) de 
Paranapanema.
Em reunião solicitada pela creche na Associação Comercial 
no último dia 04/02, esteve presente a  presidente da  creche 
Sra. Silvana e os demais diretores, e o presidente da Aciapar Sr 
Vladimir (Preto), onde foram apresentadas as necessidades 
de alguns equipamentos e manutenção do prédio que a 
creche estava necessitando, para confirmação de tais pedidos 
o presidente da Aciapar realizou uma visita na creche no 
último dia 14 e realmente constatou a necessidade do pedido 
feito pela diretoria da entidade e se mostrou surpreso pelas 
conquistas feitas pela diretoria da creche e também pelas 
necessidades de mais algumas doações.
Com isso a diretoria da Acipar se sensibilizou com o pedido 
da entidade e resolveu fazer uma campanha entre seus 
associados e toda a população que quiser ajudar a nossa 
querida creche “Uma entidade bem administrada, mas 
que passa  por algumas dificuldades.  Para nós será muito 
gratificante conseguir ajudar essa entidade e principalmente 
as mães e pais de crianças que depende da creche”, enfatizou 
o presidente da Aciapar.
Segue a lista de equipamentos que a creche necessita.
● 7 BERÇOS 
●90 COLCHÃO HOSPITALAR INFANTIL (130 x 60 x 08 CM)
● 4 CADEIRÕES   
● LATAS DE TINTAS ÓLEO  
● 8 ESTANTES DE FERRO (PEQUENA)  
●11 VENTILADORES DE PAREDE
●TELEVISÃO GRANDE  
●02 BEBEDOUROS.
●ESTAMOS PRECISANDO DE PARQUE INFANTIL!

Para quem sentir que deve fazer estas doações para a creche 
entre em contato na Aciapar ou com a própria creche, vamos 
ajudar as entidades de nosso município.
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