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Parabéns a Associação Comercial e 
Industrial de Jaú pelos seus 97 anos 

e a Jaú pelos seus 166 anos.

É com imensa  sa t i s fação  que  a 
Associação Comercial e Industrial de Jaú 
comemora a volta do Jornal ACIJ, 
estamos novamente confeccionando o 
informativo para que seja entregue 
diretamente as empresas, esta é uma 
forma de manter todos informados sobre 
as novidades e serviços oferecidos pela 
nossa entidade.
A Associação Comercial ao longo de seus 
97 anos vem buscando inovações para 
fornecer serviços de qualidade, dentro 
e l es  pa r ce r i as  com i ns t i t u i ções 
financeiras, convênios médicos aos 
p r o p r i e t á r i o s ,  d e p e n d e n t e s  e 
funcionários, assessoria jurídica nas 
áreas cíveis, trabalhista e tributária, 
oferecemos Inclusões e Consultas do 
banco de dados da Boa Vista SCPC.
Espero que através do nosso informativo, 
p o s s a m o s  e s t r e i t a r  o  n o s s o 
relacionamento e dessa forma propagar 
os ideais do empreendedorismo em Jaú.
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Desde 1938, Tradição em 
Calçados na Cidade de 

Jaú-SP e Região.
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Da lavoura para o comércio

Família Ortigoza administra negócio que passou de geração em geração.

 Hoje, com 81 anos de existência, a Casa Ortigoza traz consigo uma história que remonta ao 
século passado. Natural de Casariche, província de Sevilha, Francisco Ortigoza com 17 anos deixou 
seu país junto com seus pais e irmãos. Em 1927, vieram ao Brasil para trabalhar na lavoura do café 
convidado por José Borelli que na época estava construindo um grande armazém de café. 
 Enquanto a família trabalhava na construção, Francisco trabalhava como sapateiro, que 
aprendeu ainda na Espanha. Portanto em 1929, com a chegada da crise do café a família precisou 
voltar para a lavoura, porém pouco tempo depois precisaram deixar a fazenda pelos momentos 
difíceis que passavam.
 Francisco Ortigoza voltou a trabalhar como sapateiro, que então foi convidado pelo futuro 
sogro, Francisco Alcantú, para exercer a função em sua fábrica. Em 1936, Francisco casou-se com 
Júlia Alcantú, com quem teve 10 filhos. Dois anos depois o casal comprou a fábrica e a loja. Com a 
ajuda de Júlia, Francisco administrou a fábrica que funcionou até 1978, e a loja que permanece até 
hoje. 
 Para que a empresa se mantivesse crescente e saudável com o passar dos anos, foi 
fundamental a preparação dos sucessores no negócio. Todos os 10 filhos de Francisco e Júlia 

passaram pela experiência de trabalhar na loja, sendo que 6 
seguiram a carreira de comerciantes. Atualmente administrada pelo 
Srs Paulo Sérgio Alcantú Ortigoza e Fernando Alcantú Ortigoza, e 
também está na empresa o neto, Arnaldo Sérgio Vianna Ortigoza.
    Os empresários devem saber atender as necessidades dos 
clientes, e talvez esse seja o diferencial da empresa para que 
consiga manter por todos esses anos a qualidade e variedade dos 
produtos vendidos.
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   O que é?
   Uma solução gratuita que pode favorecer empresas e consumidor que solicitam crédito
   porque considera todo o histórico de pagamentos, não somente as dívidas.

Por que devo participar?
  Para aumentar as chances de obter crédito com juros menores e prazos adequados ao 
        seu perfil.

                Quais benefícios?
                 • Maior poder de negociação na hora de solicitar crédito com a possibilidade de
                   menores taxas e melhores prazos;
                    • Avaliação de crédito baseada no comportamento de pagamento e não
                        somente nas informações restritivas;
                        • Saber o que o mercado irá considerar na concessão de crédito graças ao
                          monitoramento do histórico de pagamentos;
                          • Contar com um cadastro que demonstra que a empresa e o consumidor
                          são bons pagadores.
                           • Cadastro automático da empresa e do consumidor no banco de dados 
                        da Boa Vista.

CADASTRO POSITIVOCADASTRO POSITIVOCADASTRO POSITIVO

                 O inverno chegou e junto com ele surgem muitas dúvidas de como devemos cuidar da pele na             
                 estação mais fria do ano. Com a umidade do ar mais baixa e temperaturas menores, a transpiração 
                corporal diminui e a pele tende a �car mais ressecada. Alguns hábitos mais frequentes no inverno, 
               como banhos quentes e diminuição da ingesta hídrica, também podem agravar o quadro. Os cuidados
                com a pele durante esses meses visam prevenir o ressecamento, mantendo a oleosidade natural da 
              pele, a qual chamamos de manto lipídico, responsável por proteger nosso corpo das agressões 
             ambientais diárias. Alimentação saudável e ingesta de pelo menos 2 litros de água diariamente são 
             fundamentais para manter o corpo nutrido e hidratado. Os chás claros entram aqui como aliados para 
            aquecer e hidratar. Hidratar o corpo e rosto com bons cosméticos também auxiliam nos cuidados. 
           Devemos aplicá-los imediatamente após o banho, que é o momento de melhor absorção dos hidratantes.
         Os banhos idealmente deveriam ser mornos e rápidos, com pouco sabonete e com uso de buchas apenas 
      nas plantas dos pés. Com o frio acabamos elevando a temperatura da água e prolongando a duração do 
banho, o que pode agravar a desidratação e ressecamento da pele.
E atenção! O inverno não isenta a necessidade do uso do protetor solar diariamente, pois apesar da mudança 
do ângulo do sol, os raios UV seguem implacáveis como no verão, podendo causar os mesmos danos à pele.

Dra. Fernanda Ome�o Pellizzari 
CRM 147359-SP
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CUIDADOS COM A PELE NO INVERNO
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