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Posto do Sebrae é inaugurado e inicia atividades

Assembléia definirá
Natal Premiado

Assembléia da Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira
(ACEIS), a ser realizada na quintafeira, 19 de outubro, irá definir a Campanha Natal Premiado para este ano.
Na reunião serão debatidos e definidos o início da campanha, a premiação e outros critérios como cotas,
slogan e outros mais.
A expectativa, segundo Luiz Felício Altimare, presidente da ACEIS, é
de que seja realizada uma campanha
envolvente, com a participação ativa
dos associados. No ano passado, a
campanha foi bastante dinâmica e
proporcionou o sorteio de prêmios expressivos, como um carro zero quilômetro e uma moto, além de bicicletas, celulares, viagem e eletrodomésticos.

Baile de aniversário
da cidade é adiado

O baile de aniversário de Ilha Solteira, que seria promovido pela ACEIS no dia 14 de outubro foi adiado
em função do excesso de atividades
nos festejos comemorativas da data.
Dessa forma, a Associação decidiu
realizar um outro baile, com a mesma banda e estrutura, no 14 de novembro, véspera de feriado.
Informações mais detalhadas podem ser obtidas na secretaria da
ACEIS, ou ainda, com Darcy (37431114) ou com Maria, no número
3742-3674, ou ainda, 9744-0752, no
Passeio Belo Horizonte 211.

Associação implanta
Sistema SPC on-line

Cerimonial
Autoridades locais e regionais compõem mesa em cerimônia de inauguração do Posto.
Matéria na página 03.

ACEIS e Prefeitura podem realizar projeto
Natal Iluminado

A Associação Comercial e a
Prefeitura de Ilha Solteira podem
realizar juntos o projeto Natal Iluminado, que busca envolver a população e estimular a decoração
de residências, comércio e grupos
organizados, como condomínios
ou praças, com ornamentações
natalinas.
A definição de parceria acontece em reunião a ser realizada no

dia 16 de outubro com a diretora
do Departamento Municipal de Turismo e Cultura, Íris Castaldi, e diretores da ACEIS, para debater os
detalhes do projeto proposto.
O Natal Iluminado possibilita
o envolvimento da população numa
competição bonita e saudável e
contribui para o embelezamento da
cidade, que fica mais alegre com
as decorações natalinas.

A Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS) implantou sistema on-line de inclusão
e exclusão de nomes ao Sistema de
Proteção ao Crédito (SPC). Disponível desde o dia 09 de outubro, o sistema possibilita aos associados realizarem as operações relativas ao SPC
diretamente no site da instituição,
sem necessidade de deslocamento
físico até a sede da ACEIS, possibilitando mais autonomia e flexibilidade
ao empresário. Para utilizar o serviço, o associado deve se cadastrar
junto à Associação para ter acesso
a área específica do site.
Além da flexibilidade, um fator
que estimulou a implantação do serviço é o crescente índice de inclusão
de nomes no SPC e a redução dos
números de consultas ao sistema.
Com o serviço on-line, mais dinâmica
é atribuída ao processo que permite
consultas com mais rapidez, podendo, conseqüentemente, contribuir
para a redução dos números de inclusão através do fortalecimento do trabalho preventivo.
Os números de inclusão de pessoas físicas no SPC chegou a 2008
casos no mês de setembro, em contrapartida a 347 no mês de agosto e
336 no mês de setembro de 2005.
As exclusões de pessoas físicas ficaram em 623 em setembro, contrapondo-se a 172 do mês de agosto.
Os números de consultas a cheques
e ao SPC também declinaram. Em
setembro foram 3635, reduzindo em
relação a Agosto, que foi de 4126.
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Palavra do Presidente

Duas questões a refletir

Neste mês especial, em que Ilha Solteira completa
mais um ano de sua história de desenvolvimento e da
qual a Associação orgulha-se de fazer parte, inclusive
participando dos festejos comemorativos do aniversário, com um stand no Recinto de Exposições, em parceria com a Margiferro e Núcleo Educacional Pitágoras
(NEP), faz-se necessário também destacar duas questões de interesse do empreendedor, em especial do
pequeno e médio, que carecem de reflexão mais detalhada e de ações de acompanhamento e união da categoria.
A primeira refere-se ao Estatuto da Micro e Pequena Empresa, que está
em votação em Brasília. Desse estatuto, mudanças significativas e positivas aos empreendedores poderão ocorrer, inclusive em termos fiscais. Portanto, acompanhar as ações de cada um dos deputados e senadores eleitos, assim como do presidente que será escolhido no próximo dia 27 de
outubro, será fundamental para as discussões do Estatuto, que está em
fase de votação. Assim, cabe a cada um de nós e ao esforço coletivo, acompanhar o processo e cobrarmos dos nossos representantes uma postura
adequada e coerente com a defesa de condições adequadas para o desenvolvimento das atividades empresariais e, consequentemente, da própria
sociedade.
A segunda questão, por sua vez, refere-se não apenas à capacidade de
união e do esforço coletivo de cada um de nós, mas também à capacidade
de ação e transformação. Chegamos ao mês de outubro e estamos a dois
meses do Natal, período em que o comércio tradicionalmente se mobiliza
para uma de suas maiores promoções e campanhas, se não a maior: a
campanha de Natal. Em Ilha Solteira, a cada ano, os empresários estão
fazendo uma festa mais bonita que a outra, com sorteios de prêmios importantes e atrações artísticas, aumentando as expectativas de cada um dos
nossos clientes e o nosso compromisso para com eles.
Organizar uma campanha bonita traz alegria, mas para tal é preciso a
adesão em massa dos nossos associados, pois somente com uma quantidade significativa é que conseguiremos ter força para continuar fazendo
eventos bonitos e expressivos, como sempre tem sido na história de vida de
nossa Associação. Por isso, convido a todos para, mais uma vez, nos unirmos e continuarmos dando seqüência a essa bela história em organização
de eventos, em especial a Campanha de Natal, que pode ainda, neste ano,
ter a volta do projeto Natal Iluminado, estimulando a decoração do comércio e das residências no município.
Obter ou não resultados satisfatórios nos aspectos aqui mencionados
vai depender de cada um de nós,e, conforme dito inicialmente, de nossa
capacidade de acompanhamento e de união. Um comércio forte passa por
uma associação forte, com associados participativos. Participe!

Luiz Felício Altimare,
presidente da ACEIS
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Aconteceu ...

Homenagem ao primeiro presidente da ACEIS

No dia 12 de setembro, em cerimônia realizada na sede da Associação
Comercial e Empresarial. Wilson Yarid, homenageado, nasceu na cidade
de Birigui (SP) e veio para Ilha Solteira no começo das obras de construção da usina hidrelétrica do município. Empresário de vários segmentos,
foi sócio das primeiras padarias da região, denominadas Panificadoras
Bossa Nova. A homenagem a Yarid foi uma iniciativa de resgate de parte
da história da Associação.

V Semana de Matemática da Unesp de Ilha Solteira

Do dia 18 a 22 de setembro, no Campus de Ilha Solteira da Universidade
Estadual Paulista (Unesp). O evento teve parceria da Associação Comercial e Empresarial do município, a ACEIS, para a realização de algumas
atividades como a palestra de abertura Empreendedorismo: uma força
que dá certo, proferida pelo consultor Edgar Soares da Silva. Durante a
Semana, várias vagas para participação gratuita foram disponibilizadas
à Associação, que por sua vez, repassou a comerciantes.

I Semana Técnica do Núcleo Educacional Pitágoras (NEP)

No período de 25 a 29 de setembro, na Casa da Cultura de Ilha Solteira
e nas instalações da instituição de ensino. Foram reunidos empresários,
profissionais e estudantes, que participaram de palestras e oficinas relacionadas ao setor e ao mercado de trabalho. O presidente da ACEIS,
Luiz Felício Altimare esteve na cerimônia de abertura e destacou a relevância dos cursos técnicos para qualificação e formação profissional, assim
como para o desenvolvimento do município.

Curso Visanet

No dia 03 de outubro, no anfiteatro Paulo Rodrigo Muñoz, na sede da
ACEIS. Ministrado pelo consultor Nilson Oliveira, buscou capacitar os
participantes para manuseio adequado e seguro de cartões de crédito e
débito, independentemente da administradora dos cartões em uso e,
até mesmo para a identificação de possíveis fraudes, como nos casos
de clonagem.

Palestra de diretores para alunos da Unesp de Ilha Solteira

No dia 29 de setembro, nas atividades da disciplina Empreendedorismo,
coordenada pelo professor doutor Dionísio Paschoareli Junior, do Departamento de Engenharia Elétrica da Unesp de Ilha Solteira. Proferida pelos
diretores Ariovaldo de Pádua Lemos e Zagma Margiotte, teve por objetivo
debater o tema empreendedorismo e o desenvolvimento da Associação
Comercial e Empresarial de Ilha Solteira.
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Posto de Atendimento ao Empreendedor é inaugurado na
Associação Comercial e inicia suas atividades

Inauguração
Autoridades e agentes do Sebrae inauguram oficialmente Posto de Atendimento na

Saber Empreender foi
primeiro curso do Posto
Saber Empreender foi o primeiro
curso oferecido através do Posto de
Atendimento ao Empreendedor do
Sebrae em Ilha Solteira. Realizado
nos dias 20, 21 e 22 de setembro,
antes mesmo da inauguração oficial
do posto, teve uma procura intensa
e a participação de 21 pessoas.
Realizado em período integral, o
Saber Empreender buscou desenvolver nos participantes a compreensão da visão empreendedora e suas
implicações no cotidiano das micro
e pequenas empresas, além de proporcionar ferramentas gerenciais essenciais aos empreendedores.

Seja também um parceiro
do Infomativo ACEIS.

Anuncie aqui!

O Posto de Atendimento ao Empreendedor, do Sebrae, foi inaugurado
em Ilha Solteira no dia 28 de setembro, na sede da Associação Comercial e
Empresarial do município, a ACEIS, iniciando as suas atividades. Resultado
de parceria entre ACEIS, Núcleo Educacional Pitágoras (NEP), Fundação
de Ensino e Pesquisa de Ilha Solteira (FEPISA) e Prefeitura Municipal, o
Posto foi inaugurado em evento que reuniu autoridades e empresários da cidade e região.
Tendo como objetivo estimular o empreendedorismo, promover articulação
entre empreendedores, proporcionar ambiente favorável ao desenvolvimento
de micro e pequenas empresas e oferecer orientação empresarial, o Posto
oferece cursos de capacitação, material de apoio ao início de novos negócios
e à administração dos já existentes, assim como consultorias técnicas individualizadas ou coletivas nas diversas áreas de conhecimento necessários
ao empreendedor. Um serviço de auto-atendimento também é disponibilizado
pelo Posto, no portal do Sebrae na internet, permitindo a obtenção de informações e o acesso a ferramentas de gestão, assim como a produtos editoriais.
Capacitação  Durante o período de 15 a 21 de outubro, os profissionais
que trabalham no Posto de Atendimento ao Empreendedor de Ilha Solteira
estarão participando de curso de capacitação para o desenvolvimento das
suas atividades. Esses profissionais, denominados Agentes de Desenvolvimento, conhecerão o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, os programas
e serviços oferecidos pelo Sebrae, assim como projetos de desenvolvimento
local e setorial, educacionais e tecnológicos da instituição. Ainda, numa etapa posterior, trabalharão orientação gerencial, planejamento estratégico e
questões jurídicas e orçamentárias voltadas às micro e pequenas empresas.

Divulgue o seu negócio,
anuncie neste espaço!

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

Posto de Atendimento
define agenda de cursos
O Posto de Atendimento ao Empreendedor definiu a agenda de cursos a serem realizados até o mês
de dezembro. De 3 a 5 de novembro,
acontece o curso de Auto-desenvolvimento: como se tornar um líder eficaz; de 6 a 10 de novembro, Fluxo
de caixa; de 28 a 30 de novembro,
Vitrinismo; e de 4 a 8 de dezembro,
Como organizar uma loja para vender melhor e mais. Neste mês, de
16 a 19, acontece o curso Qualidade máxima no atendimento ao cliente, com duas turmas. Informações
mais detalhadas podem ser obtidas
no Posto de Atendimento, na ACEIS.

Informativo ACEIS:
o canal de comunicação do
empresário de Ilha Solteira
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ACEIS monta stand na FAPIC

A Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira montou
stand no recinto de exposições da
Fapic de Ilha Solteira, que acontece
no período de 10 a 15 de outubro,
participando ativamente dos festejos
comemorativos do aniversário da cidade.
No stand, a Associação divulga
os trabalhos que desenvolve, assim
como os novos serviços que passa-

ram a ser oferecidos com a implantação do Posto Sebrae em sua sede,
consolidando ainda mais o compromisso estabelecido com a comunidade e empresariado.
Diariamente, o stande recebe
centenas de pessoas, que frequentam o evento. Informações mais detalhadas do stand da ACEIS na FAPIC
estarão disponíveis na próxima edição deste boletim.

Natal Premiado

Prezado Associado:

Participe da Assembléia que deliberará
sobre a Campanha Natal Premiado, no dia
19 de outubro, quinta-feira.
Informe-se mais na secretaria da Associação, pessoalmente ou pelo telefone
3742 - 2963.
Sua participação será fundamental.
Atenciosamente,
Luiz Felício Altimare
Presidente da ACEIS
Sejam bem-vindos novos associados!
Associados em Setembro

Planet Informática; Mega Informática; Giovanna Cabeleireira; Ki Gelo Ki Carvão;
Faculdade e Colégio JR; Gráfica Paris; Camila Carvalho Moda e Acessórios; JH
Otaviano Soares; Pinheirinhos Bar
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Outubro

Manoel Porfírio dos Santos
Sonia Aparecida Silva
José Belcho
Rosangela Bertole Santos
Tiago Ribeiro Maguetas
Ana Lucia Araujo Menardi
Maria José G. de Lima
Mário Moreira dos Santos
Giorgio Kengi Calegari
Luciana C. da Silva Lima
José Batista Reis
Debora Cordeiro Louro
Celso dos Santos Masunaga
Carlos Aparecido Codonho
Wilson Gonçalves Borges
Edson Hissayochi Kichi
José da Silva Pereira
Dagoberto da Costa Maguetas
Leandro Araujo Gomes
Nagila Maria da Silva Araujo
Jeni Fregonesi Barbosa
Feliciano Lopes Oliveira
Elena Kazumi Seki
Eni Rossini de Moraes
Weslei C. Margiotte
Josefina Amelia C. Arnoni
Odilon A. da Silva
Emanuel W. Zinezi Rodrigues
Leandro Arari Coelho
Helena Maria Curti Maguetas
Laura Aparecida Ferreira
Miyako Nakamiti
Silas Lopes Pinheiro
Jairo Borges
Rossana P. de Lollo
Marisa Barros M.Storti
Maria Ossuna Pereira
Sueli Menezes da S. Lopes
Rafael Melo Silva Martins
Lucas Ribeiro Maguetas
Roslayne Magally Oliveira
Mariano Simplicio Lucena
Marcio Francisco de Mello
Madalena Emidia Guimarães
José Luiz Baltazar
Rosimeire A. dos Santos
Lucilene Machado Maguetas Ribeiro
Ademir Zagato
Eliana Otaviano Soares
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