
Redação
 Comunicação está de volta recheado de novidades! Nosso 
informativo interno dos meses de junho e julho estréia novas seções repletas de 
conteúdo e informações relevantes para os colaboradores da entidade. O

Além dos flagras das festas dos aniversariantes dos meses anteriores, o Comunicação traz os primeiros preparativos para 
a Festa Junina 2009 da ACIRP, um Jogo Rápido com os novos colaboradores da entidade e a seção “Eu recomendo”, um espaço onde todos 
poderão recomendar aos colegas qualquer coisa que tenham provado e aprovado, como filmes, livros, receitas, viagens etc.

Você ainda vai conferir informações importantes nas novas seções, “Qualidade de Vida” e “Sustentabilidade”. Lembramos que o 
Comunicação é feito especialmente para vocês, portanto sempre esperamos suas sugestões para que possamos produzir um informativo 
focado no interesse de todos, basta encaminhar um e-mail para .

Aproveitem! 
comunicacao@acirp.com.br

Aniversários

Junho 

06 - Rita de Cássia Magnani Besson (SCPC)
17 - Diogo Mota Silva (Manutenção)
22 - Ricardo Trinca (Marketing, Comunicação e Eventos)
25 - Andressa Cristina Pedersoli (Instituto de Economia)
26 - Thiago César Pedroso (Comercial)

Julho 

17 - Marco Antonio Filippin (Tesouraria)
26 - Patrícia Boaretto Lima (Jucesp)
30 - Mariana Hilário Bonini (São Francisco)

Janeiro
Anselmo (Comercial), Cléo (Copa) e 
Márcio (Empreender).

Fevereiro
 José Carlos Carvalho  (Presidente da ACIRP), Leandro 
(Marketing, Comunicação e Eventos), Patrícia (Jurídico), 
Fabiana (Cadastro) e Gilberto (RH). 

Abril
Lucas (Distrital Centro), 
Vava (Gerente 
Operacional), Priscila 
(Marketing, Comunicação e 
Eventos), Colela (Gerente 
Comercial), Cristiane 
(Secretaria da Presidência) 
e Daniela (Instituto de 
Economia). 

Maio
Bruna (SCPC), Fernando (motoboy), Elisângela (SCPC),
Junio (Comercial) e Claudia (Administrativo/Financeiro). 

Março
José Luiz Pontim (Diretor 

ACIRP)



Qualidade de vida  
O negócio é ser feliz

Matéria publicada na revista VOCÊ S/A 

a agência de publicidade paulistana Talent, felicidade no trabalho é assunto sério. Quem trabalha lá conhece de cor e 
salteado o manifesto escrito por Julio Cesar Ribeiro, fundador e presidente da agência.N

1) Assumir que tristeza não é parte obrigatória do ato de trabalhar. Ficar triste com o trabalho é como ir para o inferno
 todos os dias. O modelo ideal é trabalhar, rir e cantar.
 2) É preciso ter consciência de que o ato de trabalhar não é a coisa mais importante que se pode fazer nesta empresa.
Muito mais importante é pensar, é usar a inteligência no sentido de pensar soluções novas, produtivas e gratificantes.
3) Para pensar com produtividade, é preciso ter consciência da própria inteligência e da própria capacidade de realizar. 
"A Talent só vai ser a maior agência do Brasil porque eu trabalho aqui.”
4) A capacidade de resolver problemas está diretamente ligada à capacidade de apaixonar-se por eles. Sem paixão, 
tudo o que se produz fica medíocre.
 5) O afeto e a solidariedade geram alegria. Quem não gosta dos outros está sempre triste. Quem não é solidário produz 
pouco.  Quem não gosta do cliente não faz sucesso. Estamos no negócio de pessoas.
 6) Afeto, prosperidade e alegria é a melhor proposta de trabalho que alguém pode fazer. 

A Festa Junina 2009 da ACIRP vem aí ... 

 organização da nossa Festa Junina desse ano Ajá começou! Para fazer dessa comemoração 
um momento de bastante descontração e alegria 
para todos os colaboradores da entidade, os Departa-
mentos de Recursos Humanos e Marketing, Comu-
nicação e Eventos já estão planejando os detalhes 
que irão esquentar à noite. Preparem suas roupas de 
caipira e aguardem, pois em breve divulgaremos as 
primeiras novidades de nosso arraiá.  

Anote na agenda: 
Data: 11 de julho de 2009
Horário: a partir das 19h 

Local: Clube Arberiza 

Eu recomendo!

Para quem aprecia uma boa leitura, a colaboradora da Distrital Leste/Norte, Cidinha, indica 
um dos livros que leu e aprovou:

Título: The Secret "O Segredo". 
Autor: Byrne Rhonda.

m minhas horas vagas, gosto de ler bons livros, pois quando lemos 
conhecemos culturas diferentes. Aconteceu algo inexplicável na Eminha vida: um dia meu filho chegou de viagem de São Paulo e eu 

disse a ele que estava lendo um ótimo livro, chamado “O Segredo”, que 
ensina a praticar o pensamento positivo. Ele ficou quieto, foi até o quarto 
abriu a mala e me presenteou com o mesmo livro. Fiquei surpresa! 
“O Segredo” trata de enxergar as coisas de uma maneira diferente, mudar 
completamente o modo de pensar e a relação estabelecida com seus 
desejos. O que é esse poder eu não sei, tudo o que sei é que ele existe e 
funciona. Tudo que nós somos hoje é resultado daquilo que pensamos no 

passado. Esse livro discorre sobre a Lei da Atração, revelando os segredos para alcançar o sucesso através do 
poder da mente, pois sua mente tem poder de fabricar a realidade. 

Eu recomendo 



Jogo Rápido – Novos Colaboradores
HIGOR SARRACINI LIMA 

Departamento:  Relações Internacionais. 

Desde: 01/04/2009.

Formação: Último ano de Rela-ções Internacionais e Comércio Exterior.

Quem é o Higor: Sou de São Pau-lo, estou apenas há quatro anos em Ribeirão Preto. Sou 
obser-vador, um pouco perfeccionista, muito família, brincalhão nas ho-ras certas, mas 
também tenho  meu momento de ficar quieto. Adoro futebol, sou São Paulino, mas o 
esporte com o qual eu mais me identifico é o Tênis de Mesa, pois já treinei alguns anos. 
Amo comer pizza,  lasanha, bife à parmegiana e adoro qualquer sobremesa. Além disso, 
tenho o sonho de fazer gastronomia, pois adoro cozinhar. Gosto de viajar, conhecer 
novos lugares na praia ou no campo. Também gosto de ir ao cinema, curto muito andar 
no shopping. Tenho um gosto musical bem diverso, com preferência para blues e jazz. 
Adoro cachorro. Toco guitarra e violão.

Futuro: Quero me dedicar aos meus estudos, me especializar na área internacional e do Direito, falar outras línguas, ter 
uma vida profissional consolidada, ajudar minha família em outros objetivos, passar um tempo em outros países, constituir 
uma família, adquirir bens materiais e continuar sendo eu mesmo.

CAROLINA DE CIENFUEGOS SOL ZEOTTI  

Departamento: Recepção. 

Desde: 14/05/2009.

Formação: Formada em Turismo. 

Quem é a Carolina:   Sou uma pessoa que procura ser sempre amiga e companheira, que apesar 
de todas as dificuldades enfrentadas no dia a dia vive alegre e rodeada de pessoas de bom astral.  
Uma pessoa oti-mista que luta pelos seus ideais, superando preconceitos e barreiras para 
conseguir chegar onde deseja.

Futuro: Espero sucesso profissional e pessoal, adquirindo mais conhecimentos sempre, buscando 
novas experiências através do relacionamento com as pessoas. Na  entidade encontrei muito 
carinho e atenção, pessoas solidárias e compreensivas que me receberam de braços abertos, com 
tratamento de igual para igual. Uma grande oportunidade para mostrar minha capacidade 
profissional e crescer moralmente e intelectualmente. 

OSMAR APARECIDO RONDI 

 Jucesp.

Desde: 02/03/2009.

Formação: Formado em Direito. 

Quem é o Osmar: Sou como um girassol, que escolhe sem-pre estar voltado para o Sol. 
Eu escolho focalizar o lado melhor de tudo, o mais bonito, mais luminoso e mais vibrante 
de tudo que acontece. Aliás, ser aprendiz de girassol não é fácil, mas aí está a felicidade!!!

Futuro: "Desconfie do destino e acredite em você. Gaste mais horas realizando que 
sonhando, fazendo que plane-jando, vivendo que esperando. Porque, embora quem quase 
morra esteja vivo, quem quase vive, já morreu ..." (Luiz Fernando Veríssimo)

Departamento:



ComunicAção é uma publicação dirigida aos funcionários da ACIRP.
Jornalista Responsável: Ana Cândida Tofeti . Textos: Priscila Pavoni

Diagramação: Outras Palavras Comunicação Empresarial

Expediente: 

Consumo Consciente: prática que deve virar hábito 

osso Comunicação terá nesta e em suas próximas edições, um espaço es-
pecial para falarmos sobre questões importantes sobre o Meio Ambiente. 
Para dar início à abordagem destas questões, escolhi um tema ligado N

diretamente ao que a maioria das pessoas adora fazer: consumir. Já que nossa sociedade 
capitalista nos inspira com suas campanhas e apelos a ir às compras com bastante frequência, 
que pelo menos façamos isso com mais responsabilidade e consciência.

O Instituto Akatu ( ) é um dos grandes responsáveis por consci-
entizar o cidadão brasileiro sobre a importância de seu papel como consumidor para viabi-
lizar a sustentabilidade do planeta. Ele surgiu em 2000, quando o Instituto Ethos de Em-
presas e Responsabilidade Social (SRE) percebeu que as empresas somente colocariam em 
prática ações de responsabilidade social se seus consumidores valorizassem tais inicia-tivas 
na hora de optar pelos produtos e serviços que utilizam. Hoje, o instituto desenvolve um 
trabalho admirável, divulgando informações e incentivando práticas e projetos atra-vés de 
parcerias, sempre no intuito de fazer do consumo responsável um hábito para os brasileiros. 

Segundo o Akatu, o consumo não acontece somente na hora da compra.  Na verdade, 
o ato de consumir envolve seis etapas, normalmente realizadas de forma automática e muitas 
vezes até impulsiva. Antes de comprar temos que decidir o que consumir, como consumir, 
por que consumir e de quem consumir. Após a compra, ainda é necessário decidir como utilizar o que foi adquirido e como 
descartar. 

Todas essas etapas são discutidas e trabalhadas pelo Instituto Akatu junto à população de forma a demonstrar a 
importância de realizá-las de forma racional e não impulsiva, pensando sempre se a compra é realmente necessária e se não 
representa uma agressão ao Meio Ambiente em alguma das etapas que envolvem o consumo. Sem dúvida, um grande desafio 
para todos nós, consumidores ativos, que pouco pensamos antes de comprar, utilizar e descartar qualquer objeto. 

Ficam aqui quatro dicas muito interessantes do Instituto Akatu para quem deseja se conscientizar, exercer seu papel de 
cidadão e colocar em prática o consumo responsável:

 

ü

Evite comprar produtos “superembalados” e, sempre que possível, prefira o bem não-emba-
lados (como, por exemplo, alimentos frescos). Embalagens do tipo “caixinha-dentro-de-um-
saquinho-dentro-da-sacola-dentro-do-sacolão” geram uma quantidade enorme de lixo. 
Procure comprar produtos em embalagens que tragam quantidades adequadas para sua 
família. Por exemplo: se a sua família é grande, compre as bebidas nas embalagens maiores; se 
for pequena, evite as embalagens grandes e, conseqüentemente, o desperdício. 

Leve sua própria sacola ao fazer compras

Se puder, leve sua própria sacola ao fazer as compras. Assim você deixará de usar (e 
posteriormente descartar) vários sacos plásticos. Se não for possível, procure encher bem os 
saquinhos para reduzir a quantidade deles que você leva para casa e que irão parar no lixo.
Esse tipo de saco, que em São Paulo corresponde a 40% das embalagens jogadas no lixo, 
demora 450 anos para se decompor e ocupa de 15% a 20% do volume de um lixão, embora 
corresponda a apenas de 4% a 7% de sua massa. Portanto, seu uso deve ser evitado. 

üCompre somente o necessário
O primeiro passo para combater o excesso de lixo é combater o excesso de luxo. Evite fazer compras por impulso e não 

consuma além de suas possibilidades, para não desperdiçar (e não se endividar). Planeje bem antes de ir ao mercado e evite 
comprar grandes volumes para estoque.  Quanto menos você comprar, menos vai jogar fora.

Evite o desperdício de alimentos
Ao preparar a comida, evite o desperdício: talos, folhas, sementes e cascas têm grande valor nutritivo e possibilitam 
variações no cardápio. Experimente receitas que aproveitem os alimentos ao máximo.

Além de formar lixo, desperdiçar comida significa também desperdiçar água (cerca de 70% da água disponível é usada 
na irrigação da lavoura) e polui a atmosfera (cientistas estão ligando a atividade agrícola ao aquecimento global).

Se for jogar comida fora, pelo menos separe os alimentos em secos e molhados, para facilitar e incentivar a reciclagem. 
Para conservar os alimentos, evite usar papel alumínio ou filme plástico. Prefira produtos 
duráveis como potes de plástico com vedação, tipo “Tupperware”.

www.akatu.org.br

Evite mercadorias com muitas embalagens

Sustentabilidade
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