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Posto de Atendimento Regional do
Sebrae será inaugurado no dia 28

O Posto de Atendimento Regional
do Sebrae em Ilha Solteira, que funcionará na sede da Associação Comercial e Empresarial do município,
a ACEIS, será inaugurado no dia 28
deste mês, às 10 horas da manhã.
Conquista da Associação, em parceria com a Fundação de Ensino e
Pesquisa de Ilha Solteira (FEPISA),
com o Instituto de Ensino Núcleo Educacional Pitágoras (NEP) e com a
Prefeitura do município, o Posto irá
oferecer amplos serviços ao empresariado local e regional, como cursos
de qualificação e assessoria empresarial.
Uma das últimas etapas no processo de implantação do posto foi a
realização, no dia 31 de agosto, na
sede da ACEIS, de entrevistas e testes seletivos para contratação de
dois agentes que nele irão trabalhar.
Participaram do processo, coordenado por uma psicóloga designada
pelo Sebrae, nove candidatos, todos
residentes no município. Foram contratados Marcos Aparecido Vieira de
Jesus e Leide de Oliveira.

Sede da ACEIS
Prédio da sede abrigará Posto de Atendimento Regional do Sebrae em Ilha Solteira

Diretoria define critérios do baile de aniversário da cidade

Evento será realizado no dia 14 de outubro e mesas já estão à venda na secretaria da ACEIS
A diretoria da Associação Comercial definiu os critérios para o baile de
aniversário da cidade, que será realizado no dia 14 de outubro, no salão
da Sociedade Esportiva de Ilha Solteira
(SEIS). O evento terá animação da
banda Ligação Direta, da cidade de
Bauru, SP, e as mesas, que já estão a

venda na secretaria da ACEIS, custarão R$ 60,00 (sessenta reais). Informações mais detalhadas sobre aquisição de ingressos e mesas podem
ser obtidas, em horário de expediente,
pelo telefone (18) 3742-2963 ou, ainda, presencialmente na secretaria da
instituição.

Este ano será a segunda vez que a
associação organiza o baile e a expectativa é de que seja alcançado o mesmo êxito que foi obtido no ano passado, com a oferta de uma programação
agradável e diversificada nos festejos
comemorativos do aniversário da cidade.

Prédio da Associação
recebe melhorias

O prédio sede da Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira
(ACEIS) recebeu, durante o mês de agosto, melhorias na infra-estrutura da
secretaria e anfiteatro. A secretaria passou por reforma, com a instalação de
uma nova bancada, cortinas persianas nas janelas e mudança na cor de
suas paredes. O anfiteatro Paulo Rodrigues Munoz, por sua vez, recebeu
a instalação de cortinas persianas.
Luiz Felício Altimare, presidente da
Associação, disse que tais melhorias
foram necessárias pelos benefícios
que elas possibilitam. As mudanças
na secretaria oferecem mais condições de trabalho aos funcionários que,
consequentemente, deve refletir em
melhor atendimento aos associados
e população comentou. Já, o anfiteatro, com as persianas, passa a ter
mais conforto em termos de luminosidade, que é um fator importante para
os diversos tipos de eventos que ali
são realizados, como palestras e cursos de qualificação, que acontecem
tanto de dia quanto de noite, complementou Altimare. Para ele, investir em
melhorias é essencial, tanto para a
qualidade do atendimento, quando
para manutenção e valorização do patrimônio da instituição.

ACEIS faz campanha
pelo voto consciente

Em parceria com outras instituições locais, a Associação Comercial
e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS)
fará campanha pelo voto consciente
no município, com a divulgação de material informativo com orientações sobre o voto consciente e o perfil considerado ideal para os candidatos.
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Palavra do Presidente
Em tempos de eleições

Estamos em tempos de eleições, portanto, não
há como não falar desse importante momento para
os caminhos de nosso país, nosso Estado e nossa
cidade. Esse falar, no entanto, não está associado a
um partido político ou manifestação de apoio a qualquer candidato, mas sim ao ato de votar, ao exercício da democracia e
ao poder político de transformação.
O voto tem um profundo poder de ocasionar mudanças nas mais
diversas estruturas da sociedade, seja elas organizações públicas ou
associações de classe. Aos eleitos são delegados poder de representatividade que lhes possibilitam tomarem as decisões que julgarem
ser as mais adequadas para isso. O votar, portanto, é um ato de extrema relevância que não pode ser ignorado e feito de qualquer jeito.
Refletir sobre os candidatos, suas histórias de vida, de trabalho e projetos desenvolvidos é fundamental para o exercício do voto consciente, que faz a diferença entre a existência dos bons e dos maus políticos.
A preocupação pelo voto consciente, em Ilha Solteira, se manifestou numa campanha que está sendo desenvolvida por várias instituições, entre elas a ACEIS, que juntas desejam contribuir de alguma
forma para que as eleições sejam de fato um processo democrático
de construção e de esperança. Ao assumir essa causa, as instituições
demonstraram, de fato, seus comprometimentos com a sociedade em
que estão inseridas e os propósitos que se estabeleceram, ou seja de
construir ou contribuir para a construção de uma sociedade melhor
estruturada.
A Associação Comercial, ao abraçar essa causa, em conjunto com
seus associados, vem mais uma vez demonstrar que suas preocupações não são apenas os interesses da classe empresarial local, mas
sim de toda a população onde está inserida. A construção de um comércio forte passa, sem dúvida, por uma estrutura social forte, ou
seja, por oportunidades de emprego, economia estável, condições de
segurança, educação de qualidade e atendimento público de saúde
digno, entre outros. E, para isso, no entanto, são necessários que polítcos sérios e comprometidos sejam eleitos, ou seja, que cada um de
nós, eleitor, façamos um voto consciente.
Pensem sobre isso.
Luiz Felício Altimare,
presidente da ACEIS
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Revitalização do calçadão da Brasil
Norte trará benefícios ao comércio

Banco Santander Banespa
Com revitalização antigo estacionamento do Banco torna-se área pública

Iniciada no final de agosto, a revitalização do calçadão da Avenida Brasil
Norte trará benefícios ao comércio instalado no local. Parceria entre a Prefeitura e os comerciantes, a obra representa a concretização de um projeto
idealizado a partir de 2002, quando
empresários e representantes da Associação Comercial e Empresarial de
Ilha Solteira (ACEIS) estiveram em Ribeirão Preto, visitando instalações semelhantes.
Com a revitalização, o calçadão que interliga os comércios do Banco
Santander Banespa até o estacionamento próximo ao Camelódromo - terá

um piso mais moderno, estacionamento em 45º para aumento do número de vagas e mudanças na iluminação. O piso, segundo Alcides de Aquino
Garcia, proprietário da Padaria Pão
Gostoso Norte e um dos idealizadores
do projeto, proporcionará embelezamento do local e pouca manutenção,
sendo um dos mais utilizados na Europa e grandes centros do Brasil.
A obra de revitalização, em especial
do piso, deve durar dois meses, conforme informações do engenheiro Fernando Márcio Lopes, diretor de Habitação e Urbanismo da prefeitura, parceira dos comerciantes no projeto.

Antonio Fuzeto, Luiz Felício Altimare
e Zagma Margiotte, diretores da Associação Comercial e Empresarial de
Ilha Solteira (ACEIS), estiveram na cidade de Santa Fé do Sul visitando incubadora de empresas administrada
pelo Sebrae. Na visita, os diretores
conversaram com proprietários de
empresas incubadas e buscaram co-

nhecer a infra-estrutura oferecida e o
trabalho desenvolvido em apoio ao micro e pequeno empresário.
Parte dos serviços disponibilizados pelo Sebrae nas incubadoras
também serão oferecidos pelo Posto
de Atendimento Regional da instituição que funcionará na sede da ACEIS
a partir do dia 28 deste mês.

Diretores da ACEIS visitam incubadora
administrada pelo Sebrae

Participe você também da construção do Informativo ACEIS.
Envie sugestões para aceis@projetonet.com.br
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Futebol e churrasco marcaram
homenagem da ACEIS ao Dia dos Pais

Jogo amistoso de futebol e churrasco de confraternização marcaram
a homenagem da Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira
(ACEIS) ao Dia dos Pais. O evento ocorreu no dia 11 de agosto, no Estádio
Frei Arnaldo, e reuniu comerciantes,
comerciários e seus familiares.
Acácio Albano e José Baltazar, responsáveis pela organização do evento, destacaram a importância dele para a integração entre as pessoas que
constituem o comércio. Tal importân-

cia também foi destacada por Luiz
Felício Altimare, presidente da ACEIS,
que ainda ressaltou o fortalecimento
que essas integrações possibilitam
ao segmento. A integração em datas
como essas, de grande significado para as famílias, são fundamentais para
o fortalecimento das instituições que
representam determinados segmentos, como a ACEIS, disse ele. E a homenagem ao Dia dos Pais foi mais
um dos eventos promovidos pela associação com esse propósito.

ACEIS presente em eventos das faculdades
particulares do município

Diretoria participa de inauguração das instalações da FAR e do
II Encontro de Administração da FAISA e FACILUZ
No mês de agosto, a Associação
Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS) esteve presente, através
de seus diretores, em dois eventos
significativos das faculdades particulares do município.
No dia 11, a Faculdade Reunida
(FAR) inaugurou suas novas instalações, reunindo autoridades locais,
funcionários e alunos da instituição.
E, no período de 28 de agosto a 1º de
setembro, as faculdades Faculdade
de Ilha Solteira (FAISA) e Faculdade
Cidade Luz (FACILUZ) realizaram o II
Encontro de Administração, que reuniu

Seja também um parceiro
do Infomativo ACEIS.

Anuncie aqui!

estudantes, professores e empresários locais e da região para debaterem
os desafios das organizações do século XXI e, também, participarem de
feira empreendedora que aconteceu
na Praça dos Paiaguás.
A atuação das faculdades e o impacto delas no município foram destacados por Luiz Felício Altimare, presidente da ACEIS, que lembrou o grande
número de alunos de outras cidades
que aqui vêm estudar, assim como a
ampla possibilidade de parcerias que
elas oferecem em termos de aspectos
técnicos e produção de conhecimento.

Divulgue o seu negócio,
anuncie neste espaço!
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Associação investe em cultura e
patrocina lançamento de CD

Ronaldo e Márcio
Dupla tem lançamento de CD patrocinado pela ACEIS

Investindo na cultura local, a Associação Comercial e Empresarial de Ilha
Solteira (ACEIS) patrocinou o lançamento do terceiro CD da dupla ilhense
Ronaldo e Márcio, que aconteceu no
dia 22 de julho, na Sociedade Esportiva de Ilha Solteira (SEIS). O evento de
lançamento reuniu público local e de
várias cidades da região.
Ronaldo e Márcio residem no município desde 1984 e há 08 anos trabalham como músicos profissionais, fazendo shows em diversos Estados
brasileiros.

Para Luiz Felício Altimare, presidente da ACEIS, o investimento em cultura
é tão importante quanto o investimento no desenvolvimento de novos negócios. Ao se divulgar os produtos da
cultura local, nas suas mais diversas
formas, também se está divulgando o
município e, conseqüentemente, o
seu comércio, diz ele, lembrando a
existência de vários exemplos nesse
sentido, no cenário brasileiro, como
as cidades de Brotas e Tatuí, no Estado de São Paulo, e Gramado, no Rio
Grande do Sul.

Luiz Felício Altimare, presidente da
ACEIS, e os diretores Ariovaldo de Pádua Lemos, Nilce Munoz e Zagma Margiotte participaram da cerimônia de inauguração da 1ª Unidade Geradora
de Energia Elétrica da Pioneiros. O evento aconteceu em Sud Mennucci, sede da empresa, no dia 10 de agosto, e
marcou oficialmente a sua expansão
e consolidação no setor. A partir da inauguração, a Pioneiros, agora denominada Pioneiros Bionergia, torna-se
produtora de açúcar, álcool e energia
elétrica.

Uma das pioneiras no país na produção de energia elétrica a partir da
queima do bagaço da cana-de-açúcar,
a empresa, que investiu aproximadamente 70 milhões de reais no projeto,
irá gerar energia suficiente para abastecer o equivalente a uma cidade de
750 mil pessoas.
A Pioneiros Bionergia está investindo também em Ilha Solteira, onde irá
construir uma nova unidade industrial
estimada em aproximadamente 100
milhões de dólares e que deve gerar
1250 empregos.

Para anunciar contate
a secretaria da ACEIS
(18) 3742 - 2963

Informativo ACEIS:
o canal de comunicação do
empresário de Ilha Solteira

Diretores participam de inauguração de
unidade geradora de energia da Pioneiros
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Inserção no trabalho é debatida na
Semana Nacional do Excepcional
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Em Ilha Solteira, oficinas, palestras e mesa redonda sobre o tema

Setembro

Oficinas
Atividades desenvolvidas para qualificação e inserção no mercado de trabalho

A inserção do portador de necessidades especiais no mercado de trabalho foi tema central da Semana Nacional do Excepcional, que aconteceu
no período de 22 a 25 de agosto. Em
Ilha Solteira, a Escola de Educação
Especial Fernanda de Oliveira Basto,
a APAE, promoveu um ciclo de oficinas,
palestras e mesa redonda para discutir o tema, que está em evidência no
cenário nacional.
O presidente da ACEIS, Luiz Felício
Altimare, e a vice-presidente, Maria
Helena Stábile, estiveram participando, no dia 22, de oficinas realizadas
na sede da Apae, onde estabeleceram

contato com um pouco dos trabalhos
que são desenvolvidos no cotidiano
dos alunos da entidade, visando essa
inserção. São realizados diversos
processos de qualificação, com suporte pedagógico e direcionamento para
as aptidões dos alunos, destacou Ângela Maria da Costa, diretora da Apae,
comentando os trabalhos.
O encerramento da Semana aconteceu com mesa redonda, onde foi debatida a inclusão. Em Ilha Solteira, alguns comércios já possuem portadores de necessidades especiais em
seus quadros funcionais, no entanto,
muito mais há por se debater e fazer.

A Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS) esteve
presente na cerimônia de posse da
nova diretoria do Conselho Municipal
de Participação e Desenvolvimento da
Comunidade Negra, que aconteceu no
dia 04 de agosto deste ano, no prédio
da Câmara Municipal.
O evento reuniu representantes de
diversos segmentos da sociedade local e teve, também, a presença da presidente do Conselho Estadual, Elisa

Rodrigues. Marcos Eustáquio de Sá,
professor do curso de Agronomia, do
Campus de Ilha Solteira da Universidade Estadual Paulista (UNESP), e novo presidente do Conselho, destacou
a relevância da comunidade negra para o Brasil, dizendo que hoje a população brasileira é constituída em torno
de 45% de afrodescendentes.
A Associação é representada no
conselho por Matheus Rodrigues, funcionário da Beneti Calçados.

ACEIS na posse da nova diretoria do
Conselho da Comunidade Negra

Sejam bem-vindos novos associados!

Associados em Julho

Ilha Box Forros e Divisórias; Vídeo Mania; Wordskate; Irmãos Suzuki; Peixaria do Nozinho;
Sidilha; Floricultura Flores e Festa

Associados em Agosto

Mercearia Ilhéus; Refrigeração Ilha Solteira; Energizza Service; Lojão da Ilha; Bicicletaria
do Gordo; G7 Serviços Sub Aquáticos; Habacuque Acessórios; Postão Avenida; Cantina
da Tia Zezé; Ilha Palace Hotel; Central Lanches

Walter Quirino Melges
Ubirajara Teodoro Leal
Luciano Dias Myashiro
Adelson Alberto dos Santos
Gildo Cesar Barboza
Marilene Ferraz do Amaral Silva
Edilene Reis Caselatto
Christiano Pavan Mateus
Terezinha Rosaria Santos
Severo de Souza Filho
Vera Lucia Rosa de Melo
Luciana Machado M. Silverio
Anderson dos Santos
Jair Laerte Moreira
Emanuel Rocha Woiski
Sebastião B. Carvalho
Luiz Antonio Maia dos Santos
Carlos Roberto Gomes
Marta Luiza O. Ribeiro
Oswaldo N. Tanaka
Vicente da Costa Silva
Reinaldo Ferreira Carlessi
Jair Pinto da Silva
José Carlos da Silva
Paulo R. da Costa Sales
José Torres Pereira Junior
Cleide Aparecida Almeida
Nair Pereira dos Santos
Nelson Gonçalves Filho
Rosana C. P. Matarezio
Cathia Aparecida Pinto
Carlos Roberto Ferreira
Carlos Alberto Maguetas
Inacio Franco Junior
Alexsson Souza Pereira
José Roberto Gandolphi
Tassia Cristina R. Basso
João Alves
Alcebiades R. Campos
Olavo Alves dos Santos
Beatriz Biagi Becker
Paulo Roberto Cesar
Cezar Augusto Maia dos Santos
Nilton Pacheco da Silva
Maria Helena Stabile
Francisco Carlos V. Reis
Gerson Novaes
Edmundo Gomes
Guilherme de A. E. Melo
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