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 Já chegamos no meio do ano de 2013, tudo 
está passando muito rápido, novas lojas de rede se 
instalaram em Lorena - caso da É D+, a Magazine 
Luiza, que juntas geraram novos postos de 
trabalho movimentando a nossa economia.
 A COMIL que está fazendo Rodada de 
Negócios com empresas da região, beneficiando 
as nossas empresas e seus investimentos. A 
expectativa é que em setembro a empresa já 
esteja produzindo os novos veículos. 
 Ficamos satisfeitos em entregar as bicicletas para a 
Polícia Militar, para que haja uma nova forma de patrulhamento no 
Centro comercial, mas não queremos apenas atender esta região. A 
ACIAL ainda procura o apoio de empresas privadas para adquirir mais 
bicicletas para que possamos atender outros bairros e beneficiar cada 
vez mais os empresários e os consumidores. É importante ressaltar 
que a segurança pública também é uma preocupação nossa, por isso 
agradecemos o apoio das empresas Gold Finger, CMO Advogados, 
Calsul, O Lojão Magazine e Loren Bike neste projeto, juntamente 
com o CONSEG que tem feito muitas conquistas nesta área. 
 A ACIAL está participando da criação do Conselho de 
Desenvolvimento de Lorena, conta a FATEA, a UNISAL, a USP/EEL, 
que visa trabalhar em projetos e ações em prol do crescimento de 
Lorena, queremos saber como crescer, qual o perfil da nossa cidade, 
criar propostas e ajudar a viabilizar verbas para investir e melhorar a 
nossa qualidade de vida. 
 A ACIAL está formatando as campanhas institucionais para o 
Dia dos Pais, para o Dia das Crianças e até para o Natal, conversamos 
com o prefeito Fábio Marcondes em relação à decoração natalina 
que deve contar com as escolas de samba. Para incentivar as vendas 
e valorizar as campanhas é importante que as empresas associadas 
participem mais. Temos apostado mais no nosso cartão ACCREDITO 
que só pode ser utilizado aqui no comércio, o que gera vendas e 
fidelização no nosso mercado. 
 A Rua Dr. Rodrigues de Azevedo (Rua Principal será reaberta 
para o trânsito de veículos, após a ACIAL enviar à Prefeitura um 
ofício solicitando a reabertura da via. A ACIAL fez uma pesquisa 
com os comerciantes das ruas Principal e Major Oliveira Borges e da 
Praça Arnolfo de Azevedo, além de um abaixo assinado, indicando a 
insatisfação dos lojistas com o fechamento da via. 

Sérgio Rocha
Presidente

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) - (12) 9129-1280
Impressão: Gráfica Purim (12) 3132-2852  
Tiragem: 2.000 exemplares

EXPEDIENTE



3

RODADA DE NEGÓCIOS

 Cerca de 60 empresas 
participaram da primeira Rodada 
de Negócios promovida pela 
empresa COMIL, com apoio da 
ACIAL, Prefeitura Municipal e 
CIESP Regional Taubaté, em 7 
de maio. A COMIL prospectou na 
rodada de negócios fornecedores 
essenciais para as seguinte áreas: 
Facilities, Segurança Patrimonial, 
Monitoramento,  Controle de 
Acessos, Recrutamento e seleção, 
Refeitório, Segurança do trabalho, 
Locação de EPIs, Convênios para 
creches, Transporte de funcionários,   
Locação de empilhadeiras, Medicina 
ocupacional e Capacitação de 
funcionários e treinamentos. 
“O evento foi importante para a 
COMIL, onde podemos prospectar 
fornecedores locais e da região para 
atender as demandas de serviços que 
teremos que contratar para a operação 
da nova unidade da empresa que está 
em construção na cidade de Lorena”, 
afirmou Jonas Lauxen, supervisor 
da Engenharia de Qualidade de 
Fornecedores da empresa. 
 O presidente da ACIAL, 
Sérgio Rocha, destacou a importância 
de a empresa priorizar o contato com 
os empresários locais, principalmente 
as pequenas e médias empresas, 
impulsionando a economia da cidade 
e possibilitando a geração de novos 
empregos. 
 O gerente administrativo 
do Centro das Indústrias do Estado 
de São Paulo (CIESP), de Taubaté, 
José de Arimathéa Campos, ressaltou 

COMIL REALIZA RODADA DE NEGÓCIOS COM 
EMPRESÁRIOS DE LORENA

que as Rodadas de Negócios são 
uma possibilidade de integralizar a 
indústria com os setores do comércio 
e prestação de serviço, promovendo o 
desenvolvimento da região.
 Para o gerente geral de 
suprimentos e logística da COMIL, 
Jonas Mosquéra,  a rodada de negócios 
foi muito produtiva viabilizará incluir 
um bom número de empresas no banco 
de dados de prospecção da empresa.
  O próximo passo será fazer 
uma tomada de preços e cotação 
via RFQ (Request For Cotation) 
com fornecedores. A contratação 
dos escolhidos deverá ocorrer entre 
um a três meses antes do inicio das 
operações da nova fábrica da Comil. 
A Comil estará presente em uma 
nova rodada de negócios que será 

realizada no mês de Julho promovida 
pela CIESP regional Taubaté. Para 
participar o interessado deve entrar 
em contato com a CIESP organizadora 
do evento.
 A empresa anunciou, em julho 
de 2012, investimento de R$ 110 
milhões na instalação de uma unidade 
voltada para a produção de veículos 
urbanos em Lorena,. A fábrica, que 
vai gerar 500 empregos diretos e 
mil indiretos, terá capacidade de 
produção de 20 ônibus urbanos/dia 
e deverá estar pronta em meados de 
2013.Com a nova operação, a Comil 
vai transferir a produção de ônibus 
urbanos da unidade de Erechim (RS) 
para Lorena e elevará em mais de 
100% sua capacidade produtiva em 
relação a esse tipo de veículo. 
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ACIAL E CONSEG ENTREGAM 
BICICLETAS PARA A POLÍCIA MILITAR

 No dia 23 de abril, aconteceu 
na ACIAL o Encontro dos Consegs 
e Sociedade Civil. A reunião anual 
é organizada pela Coordenadoria 
Estadual dos Conselhos Comunitários 
de Segurança (Consegs) de São Paulo, 
e têm o objetivo de ser um fórum de 
discussões entre a população e as 
autoridades da Segurança Pública.
 Participaram do encontro 
presidentes dos Consegs e moradores 
dos municípios, além de representantes 
do Departamento de Polícia Judiciária 
do Interior 1 (Deinter-1) e do Comando 
de Policiamento do Interior 1 (CPI-1).
 A reunião está prevista 
na Resolução 47 da Secretaria da 
Segurança Pública (SSP). Segundo o 
secretário Fernando Grella Vieira, os 
Conselhos Comunitários são uma das 
formas de fortalecer os vínculos com a 
comunidade.
Reuniões - O Conseg de Lorena faz 
reunião mensal na sede da ACIAL, 
lojistas, prestadores de serviços e 
a população pode participar dos 
encontros.

 Nas reuniões do CONSEG, 
presidida por Darci de Lima, uma das 
reivindicações feitas por empresários era 
o policiamento com bicicletas  feita pela 
PM no Centro comercial. Com o apoio 
das lojas Gold Finger, CMO Advogados, 
Calsul, O Lojão Magazine e Loren Bike, 
a ACIAL adquiriu duas bicicletas modelo 
Montain Bikem, avaliadas em R$ 1 mil 
reais, que foram entregues, em 11 de 
junho, ao comando da Polícia Militar de 
Lorena.
 O policiamento com as bicicletas 
deve começar no mês de agosto, após 
os policiais receberem treinamento em 
São Paulo. A Associação Comercial 
espera contar com o patrocínio de mais 
comerciantes visando aumentar este 
efetivo.
 O presidente da ACIAL, Sérgio 
Rocha, destacou que esta medida visa 
atender aos pedidos dos empresários e 
do Conseg, é uma ação importante para 

LORENA RECEBEU 
ENCONTRO ANUAL 

DE CONSEGS 
garantir mais segurança aos comerciantes, 
funcionários e consumidores de Lorena. 
“A Associação Comercial também se 
preocupa com a segurança da cidade 
e, por isso, faz questão de ajudar a 
Polícia Militar no que ela precisa. Os 
comerciantes enfrentam diariamente 
os riscos de pequenos furtos e assaltos, 
esta parceria com a Polícia Militar visa 
melhorar a agilidade no atendimento 
das ocorrências, contribuir mais ainda 
para a redução dos índices destas 
ocorrências e aumentar a segurança dos 
consumidores”, comentou .
 Para o capitão da Polícia Militar, 
Sérgio Israel, a doação irá garantir que 
os policiais tenham maior mobilidade 
para se deslocarem pela área central do 
comércio. “Esta iniciativa nos ajudará 
no combate a furtos e roubos no Centro, 
facilitando a mobilidade por todas as 
ruas do comércio. Esta modalidade de 
policiamento será feita durante o horário 
comercial”, salientou.

SEGURANÇA
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EMPRESAS PODEM DESTINAR IMPOSTO DE RENDA
PARA PROJETOS SOCIAIS EM LORENA

 A sociedade está se 
conscientizando, cada vez mais 
profundamente, de que é necessária 
uma intensa e ampla mobilização para 
conseguir no País uma convivência mais 
justa e cidadã. Com esta conscientização, 
vários setores têm se empenhado em 
trabalhos assistenciais, contribuindo 
com ações meritórias para diminuir as 
desigualdades sociais. 
 Por meio do Movimento Hora 
de Agir das Associações Comerciais 
do Estado de São Paulo o Projeto 
Leão Amigo quer incentivar Pessoas 
Físicas e Jurídicas destinarem parte do 
Imposto de Renda devido para projetos 
de entidades sociais que estejam 
cadastradas no FUMCAD - Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.  
 Com a chegada do segundo 
semestre, as empresas podem planejar 
a doação do imposto até dia  27 de 
dezembro do ano em exercício. A 
dedução do Imposto de Renda será 
computada na Declaração de Ajuste 
Anual do contribuinte a ser entregue no 
mês de abril do ano seguinte
 A Lei 8.069/90 estabelece 
que Pessoas Jurídicas, optantes pelo 
Lucro Real, podem destinar até 1% do 
Imposto de Renda devido ao Fumcad e 
as Pessoas Físicas, que declaram pelo 
formulário completo, podem destinar 
6% deste imposto.
 Estabelece, também, que o 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente do Município 
(CMDCA), é o gestor destes recursos e 
que tem a responsabilidade de aprovar, 
acompanhar e controlar os projetos das 

Entidades Assistenciais que atuam com 
jovens e crianças carentes. 
 O investimento privado 
social é mais comum nas grandes 
empresas. Entretanto, as pequenas e 
médias empresas, pela proximidade 
que possuem com as comunidades, 
entidades e consumidores, são sensíveis 
às demandas locais e, não raro, recebem 
quase que todos os dias pedidos de 
apoio ou patrocínios para entidades, 
associações, campanhas e eventos. 
 Destinar impostos, através 
destes mecanismos, mantém o caixa da 
empresa inalterado, pois não muda o 
valor do imposto que já seria pago ao 
órgão público correspondente. Conheça 
um pouco mais sobre outras duas Leis 
de Incentivos Fiscais: 
Proac - Permite o apoio financeiro a 
projetos culturais credenciados pela 
Secretaria de Cultura de São Paulo. Quem 
e quanto investir? Pessoa Jurídica: O 

valor máximo do patrocínio autorizado 
será apurado a partir de um percentual 
aplicado de acordo com o montante 
de ICM’S A RECOLHER, conforme 
legislação vigente. Ações financiadas: 
Produções artístico-culturais: cinema; 
circo; cultura popular; literatura; 
teatro; vídeo; programas de rádio e 
televisão; restauração e conservação 
de bens; museus; música; pesquisa e 
documentação.
Oscips - São as doações feitas a entidades 
sem fins lucrativos, certificadas como 
OSCIP.  Quem e quanto investir? 
Pessoa Jurídica: tributadas pelo lucro 
real até o limite de 2% do imposto de 
renda.  Ações financiadas: Organizações 
com objetivo social com promoção 
de ações de: assistência social; 
cultura; educação; saúde; seguranças 
alimentar e nutricional; voluntariado; 
desenvolvimentos econômico e social; 
geração de emprego.

LEÃO AMIGOSEGURANÇA
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CURTAS

 O SEBRAE de Guaratinguetá  
ministrou palestras sobre: 
Qualidade no relacionamento com 
o cliente; Como atrair, conquistar 
e manter clientes: o passo a passo 
na fidelização de clientes ( que 
visa auxiliar o empresário a ref letir 
sobre o motivo pelo qual os clientes 
compram da empresa, formas de 
conhecê-lo melhor e fidelizá-lo).

 A ACIAL informa 
que o Salão de Eventos para 
300 pessoas pode ser alugado 
para eventos e workshops, E, 
também, disponibiliza salas de 
treinamentos sem custo para 
associados em horário comercial. 
Para mais informações entre em 
contato com a ACIAL: 3159-
0120.

03/08 - Nayse M A Tsukamoto - G R 
Papelão
03/08 - Roberta R de Moura - Facilit 
Moveis
04/08 - Kelly C R Scapini - Bar e Rest. 
Da Figueira
05/08 - Elizabete da Silva - Esteta
06/08 - Francisco de Andrade - CTA 
Trombini
06/08 - Mariane C F Penque - Di Marck
09/08 - Edmarck Penque - Di Marck
11/08 - Jose Ary M da Silva - Calsul
11/08 - Judite Faustino - Coimbra
11/08 - Paulo A Cobianchi - Paulo 
Cobianchi
12/08 - Ivonete Aparecida de Carvalho 
dos Reis - JC Supermercado
16/08 - Antonio E F Villela - Factor
16/08 - Maria Celina G da Silva - Calsul
22/08 - Roberto J de Godoy - Feirão 
Enxovais
22/08 - Simone A de O Pereira - Anaser
22/08 - Débora Cristina Scalzaretto - D 
& A Jóias
24/08 - Sandra Apda Giordani - 
Psicóloga
25/08 - Elder C Batagini - Granja Santa 
Terezinha
25/08 - Nelson Panuzzio - Nelsinho 
Auto Peças
27/08 - Ana Claudia M M Marins - O 
Boticário
28/08 - José Otavio Cortez - Serralheria 
Cortez
29/08 - Fabio Marcondes - Posto 
Figueira
30/08 - Iris Maria P Pellenz - Minuano
30/08 - Marcio C G Dias - Borracharia 
Cacau
30/08 - Marcos Ramos da Silva - 
Colchoaria Ramos
31/08 - Dujovanio J. da Silva - Colégio 
Objetivo
31/08 - Sergio Di Lorenzi - Esc. 
Contábil Di Lorenzi

ANIVERSARIANTES
Julho

02/07 - Elisa Isuzu K. Ito - Lojas  
Japonesas
02/07 - Maria Aparecida R. Bulcholz - 
Drogaria N. S. Aparecida
03/07 - Bruno de Assis Mello - 
Resistence
06/07 - Jussara P. Santos - JG Relojoaria
09/07 - Joaquim P. Barbosa - Farma & 
Cia
09/07 - José Eduardo A. Ribeiro - Nossa 
Ótica
10/07 - Luiz A. C. Vieira - Seculum
12/07 - Guiomar S. M. Pereira - R & G 
Contabilidade
12/07 - Saulo Prado L. Filho - Saulo 
Calçados
15/07 - Paulo Sergio M. Reis - Pinha 
16/07 - Manoel P. de Oliveira - Lorentur
18/07 - Sonia Maria L. da Silva - Criares 
Andaimes
23/07 - Maria Inês C. F. Torres - Com 
Sorte Loterias
24/07 - João Bosco A. Almeida - Casa 
Albano
25/07 - Fátima L C G Silva - Auto Posto 
Santa Edwirges
25/07 - Lilian Darge dos Santos - L. 
Darge & Bueno
26/07 - Carlos E C Brandão - Imobiliária 
Millennium
27/07 - Maria Apda Rodrigues - Casa 
Tirelli
27/07 - Rosali N C Almeida - Kadu 
Honda
31/07 - Osmir L. Figueira - Osmir 
Modas

Agosto
02/08 - Luis C Guimarães - Casa Carnes 
Guimarães
03/08 - Andréia C P Silva - Konquista 
Bateria
03/08 - Daise R P Oliveira - Drogazine
03/08 - Cássio R F Fonseca - Cervejaria 
do Gordo
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SICREDI
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 P r e s i d e n t e s 
e representantes das 
Associações Comerciais 
da Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte e Serra 
da Mantiqueira, que 
integram a RA-06 (Região 
Administrativa 06), 
participaram da reunião 
regional da FACESP - 
Federação das Associações 
Comerciais de São Paulo, ocorrida 
no dia 27 de março, na sede da 
ACIAL - Associação Comercial, 
Industrial, Autônomos e Liberais 
de Lorena.   Na pauta do encontro, 
estavam assuntos do interesse dos 
setores do Comércio, Indústria e 
Serviços.
  De acordo com o Vice-
presidente da RA-06, Jorge Ricardo 
Baruki Samahá, “a reunião, que é 
itinerante e acontece mensalmente, 
serviu para a discussão e 
encaminhamento de assuntos 
pertinentes ao desenvolvimento das 
associações”.
  Para Sérgio Rocha, 
presidente da ACIAL: “a realização 
da reunião em Lorena é mais uma 
vez oportuna, pois a cidade possui 
importante representatividade e a 
ACIAL é considerada referência 
para as associações comerciais e 
industriais”.
  Segundo Sérgio Rocha, “a 
reunião das associações é importante 
para o planejamento das entidades 
e para a discussão de produtos e 
ferramentas, que possam alavancar 

ACIAL sedia reunião regional da RA-6

o desenvolvimento dos setores do 
comércio, indústria e serviços”.
  Durante o encontro, também 
foram definidos as Associações 
Comerciais que auxiliarão os 
comércios de outros municípios,  
portanto Lorena dará suporte aos 
empresários de Canas o que já vem 
fazendo algum tempo.
  A RA-06 é composta por 24 
cidades da Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 
Participaram os representantes das 
cidades: São José dos Campos, Santa 
Branca, Taubaté, Pindamonhangaba, 
Piquete, Cachoeira Paulista, 
Aparecida, Guaratinguetá, 
Caraguatatuba, Campos do Jordão.
 Também estiveram presentes 
o Vice Prefeito José Carlos e o 
Secretario de Desenvolvimento 
Gustavo Rodrigues, os Diretores 
da ACIAL Srs. Antonio Rodrigues, 
Ulisses Fucuda e Antonio Henrique 
Hummel de Araujo,  Ricardo Braz 
da ZERO 12, Janice Ramos do 
SEBRAE, Reinaldo Gonçalves da 
Facil Aprender, Jorge Augusto Dipp 
da FACESP.

 O SEBRAE de Guaratinguetá 
apresentou no dia 04 de julho,  o workshop 
voltado aos empresários interessados em 
se cadastrar para a 6ª edição do MPE 
Brasil – Prêmio de Competitividade às 
Micro e Pequenas Empresas. O evento 
conta com o apoio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Turístico 
de Lorena e ACIAL. 
 O prêmio reconhece boas 
práticas de gestão dos empreendedores 
individuais, das micro e pequenas 
empresas, e é uma oportunidade de 
potencializar os negócios, aumentando a 
competitividade e incentivando a busca 
da melhoria em produtos e serviços. 
 Além da chance de concorrer 
ao título de melhor empresa do ano em 
seu segmento, as participantes recebem 
um diagnóstico gratuito sobre a situação 
da gestão do negócio, com orientação 
direcionada para o desenvolvimento da 
sua empresa, preparado pela Fundação 
Nacional de Qualidade.
 As inscrições devem ser feitas 
até o dia 31 de julho, pelo site www.
premiompe.sebrae.com.br. Informações 
pelo telefone 3132-6777. 

SEBRAE ABRE 
INSCRIÇÕES PARA 

PRÊMIO

FACESP


