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Reunião define critérios de instalação do Posto
de Atendimento Regional do Sebrae na ACEIS
Reunião realizada no dia 28 de julho, na sede da Associação Comercial
de Ilha Solteira (ACEIS), definiu os
critérios e metas de instalação do Posto de Atendimento Regional do Sebrae
no município, que será na própria sede
da Aceis. Sandro Carbonaro, técnico
do Sebrae; Ricardo Espinosa, gerente
regional da cidade de Araçatuba; e Gilberto Rosa e Egnaldo, supervisores
do Sebrae  SP, estiveram reunidos
com a diretoria da associação e elogiaram a estrutura disponibilizada para funcionamento do posto, que, segundo eles, atende perfeitamente às
necessidades para a condução dos
projetos que serão desenvolvidos.
A estruturação adequada foi uma
preocupação da Aceis e dos parceiros
da entidade, que procuraram cumprir
rigorosamente os requisitos solicitados pelo Sebrae  SP, conforme destaca Luiz Felício Altimare, presidente
da associação. Segundo ele, houve o
maior cuidado em relação aos requisitos para que o projeto seja implantado com êxito.
Para Gilberto Rosa, a instalação
do posto representa uma conquista
expressiva da Aceis. No Estado de São
Paulo existem apenas 62 postos semelhantes ao que será instalado no
município.
São parceiros da ACEIS no projeto,
além do Sebrae, o Instituto de Ensino
Núcleo Educacional Pitágoras (NEP),
a Fundação de Ensino e Pesquisa de
Ilha Solteira (FEPISA) e a Prefeitura do
município. O termo de instalação deve
ser assinado até a segunda quinzena
de Agosto e o posto oferecerá amplos
serviços de apoio ao empresariado local e regional.

Aceis e Sebrae
Membros da diretoria da Aceis e equipe do Sebrae que definiram critérios e metas para instalação de Posto de Atendimento no município

Pioneiros em Ilha Solteira: uma conquista
com a participação da ACEIS

No dia 12 comércio
terá horário especial

No dia 28 de junho a empresa Pioneiros, produtora de açúcar, álcool e
energia realizou em Ilha Solteira audiência pública para implantação de sua
unidade industrial no município.
A ação representou um passo concreto para a instalação na comunidade

No sábado, 12 de agosto, véspera
do Dia dos Pais, o comércio terá horário especial de funcionamento, com início às 8h30min. e encerramento às
18 horas. Esse horário é uma alternativa para os que não puderem comprar
com antecedência os seus presentes.

de uma empresa de grande porte.
A vinda da Pioneiros foi uma vitória
da população, que teve uma participação significativa da ACEIS.
Veja mais informações sobre o evento.
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Presidente fala sobre comércio e Serviços da Associação dão suporte
desenvolvimento à TV Bandeirantes
à atividade empresarial
O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira
(ACEIS), Luiz Felício Altimare, falou sobre comércio e desenvolvimento em
entrevista concedida à TV Bandeirantes durante realização do evento de apresentação do Circuito Cultural de
Ilha Solteira, idealizado pela empresa
RS Produções e que tem como objetivo realizar um conjunto integrado de
ações de divulgação do município.
Altimare, em sua fala, destacou a
representatividade do comércio para
o desenvolvimento local, tanto em aspectos econômicos quanto sociais, e
ressaltou a necessidade de investimentos consolidados em turismo. A
entrevista de Altimare foi divulgada no
programa Super Útil, da própria emissora.

Pelachim A vence I Campeonato Comercial
de Futebol Society promovido pela ACEIS
A equipe Pelachim A, formada por
funcionários do Supermercado Pelachim, foi a vencedora do I Campeonato
Comercial de Futebol Society promovido pela Associação Comercial de Ilha
Solteira (ACEIS), vencendo a final por
2 a 1 contra a equipe Combustíveis,
inte-grada por funcionários de postos
de combustíveis do município. As
equipes E. C. Banespa e Mini Shopping terminaram, respectivamente em
terceiro e quarto lugar.
O campeonato foi organizado pe-

los diretores da Aceis, José Luiz Baltazar e Acásio Albano, com o apoio do
Setor de Esportes da prefeitura, e
envolveu 14 equipes compostas por
funcionários dos mais diversos segmentos do comércio local, que se enfrentaram em jogos realizados no
campo de futebol do Banespinha.
As expectativas do evento, segundo
os diretores, foram alcançadas, principalmente em relação à integração, e
outras ações nesse sentido deverão
ser realizadas.

Site da Aceis
Atualizado constatemente, traz informações essenciais ao empresário de Ilha Solteira

Os serviços oferecidos pela Associação Comercial e Empresarial de
Ilha Solteira (ACEIS) aos seus associados dão um amplo suporte ao desenvolvimento da atividade empresarial. Ao todo são quase 20 opções que
vão de sistemas de apoio à proteção
ao crédito, como o Sistema Central de
Proteção ao Crédito (SCPC), à oferta
de infra-estrutura para realização de
treinamento de funcionários, como o
anfiteatro com capacidade para 60

pessoas, e convênios especiais de assistência médica, como os estabelecidos com a Unimed e Uniodonto.
Informações mais detalhadas sobre cada um dos serviços, assim
como sobre a própria instituição, podem ser obtidas no site da Aceis
(www.aciis.com.br) ou na sua própria sede. O site, inclusive, é um dos
serviços de comunicação oferecidos,
trazendo informações atualizadas e relevantes a atividade do empresário.

Consultas de proteção ao crédito
ultrapassam a casa dos 4 mil em julho

O UseCheque agora é MAIS porque, além dos
dados referentes à cheques constantes no CCF
e cheques sustados informados pelos bancos
conveniados, você poderá obter informações
on line na Instituição Financeira do cheque
consultado.

As consultas de proteção ao crédito ultrapassaram a casa dos 4.000
durante o mês de Julho em Ilha Solteira. Com mais precisão, foram 4.290
acessos ao sistema de proteção ao
crédito, nas suas mais diversas formas, que vão do SCPC e Usecheque
ao Usefone e Pesquisa de Auxílio ao
Crédito.
Dos serviços oferecidos pelo sistema, o mais utilizado foi o Usecheque, com 2.250 acessos e os menos
utilizados foram os ACN, ACE e SEGAN,
com nenhum acesso. Tal número re-

presenta um crescimento no uso do
sistema em relação ao mês passado, quando houve um total de 3.928
acessos e a consolidação do Usecheque como o serviço mais utilizado pelos empresários locais. De janeiro à
julho deste ano, o Usecheque foi usado 12.925 vezes, de um total de 28.692
acessos. No mês de menor utilização
integral do sistema, fevereiro, o Usecheque foi usado 1.965 vezes, de um
total de 3.627. Estatísticas mais detalhadas dos serviços podem ser obtidas no site.
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Pioneiros: uma conquista com a participação da ACEIS
Empresa deve investir US$ 100 milhões de dólares em projeto e gerar aproximadamente 1250 empregos
Realizou-se no município, no dia
28 de junho, audiência pública para a
implantação de unidade da usina
Pioneiros, que trabalha com a produção de álcool, açúcar e geração de energia elétrica. A empresa, segundo
seus diretores, deverá investir em torno de US$ 100 milhões de dólares no
projeto e gerar aproximadamente
1250 empregos, quando estiver em
pleno funcionamento.
No evento, que reuniu comunidade
local e autoridades, a Associação Comercial também se fez presente, com
a participação do seu presidente, Luiz
Felício Altimare, e demais membros
da diretoria. Altimare, que fez uso da
palavra, destacou os benefícios econômicos e sociais do investimento para Ilha Solteira e falou sobre a necessi-

Associação consulta Tribunal de Contas sobre uso
do Pregão Eletrônico em Ilha Solteira
Carta Convite pode ser substituir Pregão Eletrônico em compras de até R$ 80 mil e ser
alternativa para valorização do comércio local

A Diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira
(ACEIS) consultou unidade regional do
Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo sobre a utilização do Pregão Eletrônico nos processos de compra realizados pela prefeitura do município. A
consulta foi no sentido de obter informações que possam amparar os comerciantes locais, principalmente os
de pequeno porte, que normalmente
encontram bastante dificuldade para
participarem desses processos, onde,
costumeiramente, competem com
seus próprios fornecedores.
Paulo Neves, representante da
regional de Fernandópolis do Tribunal
de Contas, comenta que esta é uma
prática adotada pela União, ou seja,
governo federal, e que alguns Estados
e municípios também acabaram adotando. Essa adoção, no entanto, não
é uma obrigatoriedade estabelecida,
mas sim uma necessidade em algumas ocasiões específicas, como no
caso do uso de recursos advindos da
União. Na utilização dos recursos municipais, outros métodos de compra
também podem ser adotados, como
a Carta Convite, que abrange um limite
de aquisição entre R$ 8 mil e 80 mil
reais e pode ser distribuída a até um
mínimo de três participantes, locais
ou não.
Com a Carta Convite torna-se possível valorizar o empresariado do município e, ainda, assegurar valores que
sejam competitivos e justos ao erário
público, acredita a Diretoria da Aceis.

Consulta
Diretores da ACEIS em consulta à Unidade Regional do Tribunal de Contas da União

A Associação Comercial não quer
descaracterizar as possíveis economias que decorrem do uso do Pregão
Eletrônico pela prefeitura, no entanto,
o que se deseja é o estabelecimento
de uma alternativa de equilíbrio que
possa, de alguma forma, incentivar
também o comércio local, que é responsável hoje pela empregabilidade
de parcela significativa da população,
comenta Luiz Felício Altimare, presidente da Associação.

A utilização do Pregão Eletrônico
por prefeituras tem sido uma questão
bastante polêmica nos pequenos municípios. De um lado, contrários a ele,
estão os comerciantes locais; de outro, favoráveis, os órgãos públicos. Em
Ilha Solteira, o pregão presencial, que
requer a presença de um representante da empresa participante, na etapa
de lance, vem sendo utilizado desde
fevereiro de 2006, conforme informações do Setor Comercial da prefeitura.

dade de se utilizar inovações tecnológicas do setor para a colheita da cana,
que mecanizada dispensa as tradicionais queimadas e o emprego de trabalhadores braçais no corte.
A implantação da Pioneiros no
município pode ser considerada uma
conquista da população com uma
participação efetiva da Aceis que, no
momento em que o processo parecia
ter se emperrado e os prazos documentais para consolidação do projeto
se esgotavam, abraçou a causa, contatou a empresa e realizou intervenções que foram fundamentais para o
êxito final. A iniciativa e o seu resultado
demonstrou a relevância para a comunidade de uma associação consolidada, comprometida e em sintonia com
seus associados.

Diretoras participam
de apresentação
sobre pregão

As diretoras da ACEIS, Zagma Margiotte e Sonia Borges, estiveram na
cidade de Araçatuba, no final de junho,
em apresentação realizada pela Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo e Banco Nossa Caixa sobre o
pregão eletrônico, denominado oficialmente como Bolsa Eletrônica de Compras.
O evento, que reuniu representantes do poder público e comércio, teve
por objetivo difundir o pregão para os
municípios, destacando as características e os benefícios desta modalidade de compra. Com participação
das diretoras, a ACEIS buscou obter
mais informações sobre o processo,
que altera completamente as relações de negócios entre o poder público
e o comerciante local. As informações
são fundamentais para o debate entre os associados e o estabelecimento de ações que representem a classe diante do fato.
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ACEIS presente nas formaturas dos
cursos técnicos do NEP e da ETE

Agosto

Formatura Nep
Luiz Altimare, presidente da Associação Comercial, representa a instituição na formatura
do Núcleo Educacional Pitágoras (NEP - Objetivo)

Formatura Ete
Sonia Borges representando a Aceis na formatura da Escola Técnica Estadual de Ilha
Solteira (ETE)

A diretoria da ACEIS esteve presente, no dia 07 de julho, nas cerimônias
de formaturas dos cursos técnicos ministrados pelo Núcleo Educacional Pitágoras (Nep  Objetivo) e Escola
Técnica Estadual de Ilha Solteira (Ete).
No anfiteatro Paulo Rodrigo Munoz, da Aceis, realizou-se a formatura
do Nep  Objetivo, que reuniu alunos
dos cursos Técnico em Eletrotécnico
e Técnico em Segurança do Trabalho,
com seus respectivos familiares e amigos. Na Casa da Cultura, por sua
vez, ocorreu a formatura dos alunos
dos cursos Técnico em Informática,

Técnico em Eletrotécnico e Técnico em
Turismo da Ete.
Os eventos demonstraram, significativamente, o papel de Ilha Solteira
como centro de referência regional em
educação, com instituições de ensino
públicas e privadas que oferecem cursos de alta qualidade em todos os níveis educacionais, do ensino fundamental ao profissional e superior. Hoje, essas instituições atraem para o
município alunos de cidades como
Sud Mennucci, Suzanápolis, Pereira
Barreto, Itapura, Selvíria e Aparecida
do Taboado, entre outras.

Stela Ricciardi
Valmir Julio Dias
Yoshinori Oikawa
Stefano Ricardo
Dulce Helena Camilo
Isaldete da Silva Takahashi
Helio Gerolim
Vander Modesto de Carvalho
Dalila da Silva de Souza
Carlos Roberto Martins
Paulo Roberto Dias Guimarães
Manoel Moreira dos Santos
Wagner L. Gonçalves
Ana Carla Baltazar
Noemia Maria dos Santos
Adriana Lasalvia Schussler
Adenilson Margiotte
Roberto Justo
Myrcea G. P. da Silva
Raquel Vasconcelos M. dos Santos
Maria Aparecida P. Dantas
Gerson Pereira da Silva
Jose Severo Lins Neto
Alessandra Ricon Teixeira
Simone Aparecida Nascimento
Pedro Dona de Souza
Adilson Cezar Marin
Sueli F. P. Barakati
Divaldo Raimundo da Silva
Aparecido Perez
João Martins da Silva
Luciana Cristina Prado
Dario Gabriel de Jesus
Reginaldo Alves Leandro
Cristina H. D. Lourenço
Rosalina Becare Chagas
Suely Aparecida Silvestre
Gilberto Francisco de Araújo
Jose Candido Pereira
Olívia B. Iglesias
Carla Ranilda Back
Mario Y. Wagatsuma
Fabrício Leonardo Grego
Luiz Carlos Souza
Carlos Kiyoshi Kanda
Jose Antonio de Souza
Paulo de Mendonça Furtado
Miguel Cidin Bonzegno
Valdir Bravo

01/08
01/08
02/08
03/08
04/08
04/08
04/08
04/08
04/08
05/08
05/08
06/08
07/08
07/08
07/08
07/08
08/08
08/08
08/08
08/08
09/08
09/08
10/08
10/08
10/08
10/08
10/08
11/08
11/08
11/08
13/08
14/08
15/08
15/08
18/08
18/08
19/08
19/08
20/08
22/08
22/08
23/08
24/08
25/08
25/08
25/08
28/08
28/08
31/08

