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Campanha Natal Premiado 2006 da ACEIS irá
sortear R$ 33 mil reais em prêmios

Natal Iluminado
enriquece campanha

de dezembro, a campanha deve repetir os moldes da realizada no ano
passado, com o sorteio dos prêmios
numa grande festa pública. O lançamento oficial da Campanha Natal
Premiado 2006 deve acontecer em
jantar específico, envolvendo todos

os representantes das empresas
participantes.
Os empresários que quiserem aderir, já podem entrar em contato
com a ACEIS, na sua sede, localizada na rua Rio Tapajós, 185, ou pelo
telefone 3742-2963.

O Projeto Natal Iluminado, desenvolvido pela Prefeitura de Ilha Solteira em parceria com a ACEIS, irá
enriquecer a Campanha de Natal,
proporcionando embelezamento da
cidade com as decorações iluminadas das residências e dos estabelecimentos comerciais que dele estiverem participando. Com uma competição saudável, o Natal Iluminado estimula a decoração das casas e empresas durante o mês de dezembro
e premia as melhores ornamentações, que serão escolhidas por comissão julgadora, conforme vários
critérios, como tema, planejamento
e organização.
Após um período sem acontecer,
o projeto volta a ser realidade em Ilha
Solteira, atendendo aos anseios da
comunidade empresarial local, que
vê no projeto uma forma de deixar a
cidade mais bonita, de atrair visitantes de cidades vizinhas e até mesmo
de estimular os negócios nessa época do ano. O Natal Iluminado é organizado pela Diretoria de Cultura e
Turismo do município.

No período de 01 de janeiro a 31
de outubro de 2006 houve um aumento de 20% (vinte por cento) no número de associados da Associação Comercial e Empresarial de Ilha Soltei-

ra, a ACEIS. No início do ano, a instituição possuía 351 empresas associadas e ao final de outubro estava
com 414, somando-se 63 novas associações.

O Stand montado pela ACEIS na
FAPIC durante os comemorativos do
aniversário de Ilha Solteira marcou
presença da instituição no evento e
proporcionou maior aproximação en-

tre ela e a comunidade. O stand, em
parceria com o Sebrae e Núcleo Educacional Pitágoras (NEP) apresentou
algumas das atividades desenvolvidas pela ACEIS. Página 04.

Foto: Arquivo/Jornal da Ilha

A campanha Natal Premiado da
Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS) mantém
a tradição de oferecer grandes prêmios e sorteará neste ano um carro e
uma motocicleta zero quilômetro,
cinco bicicletas, três aparelhos
Ipods, dois televisores de 20 polegadas e um aparelho de DVD para os
clientes das empresas participantes
e que fizerem compras no período
da promoção, além de uma viagem
para um dos funcionários dos estabelecimentos participantes.
O evento, cuja premiação está orçada em aproximadamente R$
33.000,00 (trinta e três mil reais) deve
ter a participação de pelo menos 180
empresas do comércio local e até
mesmo regional, com possibilidade
ainda de superação desse número.
Cada empresa que aderir à campanha receberá cupons para distribuir
aos seus clientes e proporcionar-lhes
a possibilidade de premiação, assim
como para os seus funcionários, que
concorrerão à viagem. Conforme normas tradicionais, os membros da diretoria da ACEIS não podem concorrer a nenhuma das premiações.
Com cronograma ainda a ser definido e divulgação prevista para início

Aumenta em 20% os associados da ACEIS

Stand marcou presença da ACEIS na FAPIC
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Palavra do Presidente

Uma questão de acreditar

Encerrado o mês de outubro, que foi de grande
importância ao povo brasileiro, pela escolha dos representantes políticos em nível estadual e federal, e ao
povo de Ilha Solteira, pelos comemorativos do aniversário da cidade, trabalhamos o mês de novembro com
muitas expectativas, nas quais não devemos poupar
nossa capacidade de acreditar.
Com o cenário político de 2007 a 2010 definido,
pelo menos em âmbito regional e nacional, é chegado o momento das
diferenças pessoais e partidárias serem deixadas de lado e acreditarmos
na capacidade das pessoas que agora representam os interesses da
população. É hora de acreditarmos na nova lei geral das micro e pequenas
empresas, aprovada no dia 22 de novembro pela Câmara dos Deputados
e agora sujeita à sanção presidencial, na expectativa de melhores resultados para o pequeno e médio empreendedor. Com a lei, que deve entrar
em vigor a partir de julho de 2007, as empresas que faturam até R$ 2,4
milhões por ano terão um regime tributário diferenciado, com alíquotas
que variam de 4 a 11,61% no comércio e meio por cento a mais para indústria e 50% a mais do que é cobrado do comércio para as empresas
de prestação de serviço. O sistema de abertura das empresas também
é simplificado com a legislação que, além de conceder preferência para
as micro e pequenas na participação em processos licitatórios de até
R$ 80 mil, gera a expectativa de abertura ou formalização de aproximadamente um milhão de novas empresas e a geração de dois a três milhões
de empregos formais.
Outro aspecto importante é a expectativa em relação ao final de ano
e às ações que serão desenvolvidas nesse período. O momento, mais
uma vez, é de expressarmos a nossa capacidade de crença e de transformá-la em ações concretas que tornem tudo o que desejamos em realidade. E, enquanto Associação Comercial e Empresarial, desejamos
realizar uma bonita festa de final de ano, conforme tem sido em todo o
período de nossa história. Esperamos em 2006 reunir a maior parte dos
associados numa grande Campanha de Natal, com a oferta de prêmios
expressivos aos nossos clientes, que serão entregues na já tradicional
confraternização a ser realizada no final de dezembro, na Praça dos
Paiaguás. Junto à Campanha, tem-se também o retorno do projeto Natal
Iluminado, que volta a ser realidade no município. Com o apoio da
Associação e desenvolvido pela prefeitura, o projeto proporciona uma
competição saudável entre as pessoas e torna a cidade mais bonita
com os arranjos iluminados que são feitos nas casas e comércios, levando-nos, inclusive, a resgatar o velho e carinhoso apelido de Ilha Solteira,
o de Cidade Luz.
Desejo de grande parte dos comerciantes e população e expresso
através da Associação Comercial e Empresarial local, que atuou junto à
prefeitura estimulando a volta do projeto e formando parceria para tal, o
Natal Iluminado deve ser adotado como uma referência da nossa capacidade de acreditar. Sem ser realizado há alguns anos, o projeto volta com
uma bonita integração entre comunidade e poder público. Nossa vontade
e crença possibilitaram o retorno, assim como, se acreditarmos, conseguiremos que nossos representantes aprovem uma lei bastante positiva
para as micro e pequenas empresas e também realizaremos uma grandiosa Campanha de Natal, com resultados bastante positivos para todos
nós.
Aproveito, ainda, o momento para, desde já, desejar a todos um excelente final de ano, cheio de saúde e alegria e um ano novo repleto de realizações, com a conquista dos sonhos em que acreditamos e que nos
motivam. Desejo também, que cada um de nós, associados da ACEIS,
tenhamos uma excelente campanha de Natal Premiado e que supere
até mesmo nossas expectativas.
Conforme já dito: é uma questão de acreditar.

Luiz Felício Altimare,
presidente da ACEIS

Aconteceu ...

Capacitação de agentes do Posto de Atendimento Sebrae

No período de 16 a 20 de outubro, na cidade de São Paulo, SP. Desenvolvido pelo Sebrae paulista, teve por objetivo capacitar agentes de atendimento dos Postos Sebrae para melhor atuação junto aos empreendedores
locais e até mesmo regionais. De Ilha Solteira participaram os agentes
Marcos Aparecido Vieira de Jesus e Leide de Oliveira.

Curso Qualidade máxima no atendimento ao cliente

Do dia 16 a 19 de outubro, no anfiteatro Paulo Rodrigo Muñoz, na sede
da ACEIS. Ministrado por Joel Gerson Lopes Filho, consultor do Sebrae,
teve por objetivo refletir as freqüentes situações de crise em atendimento
e suas principais razões; desenvolver formas práticas de preparação
pessoal para desenvolvimento técnico da atividade; debater as características que proporcionam sucesso e reconhecimento ao profissional de atendimento; e desenvolver a percepção e autocrítica no desempenho dessas
atividades. Programa da IV Jornada de Capacitação do Sebrae, o curso
teve a participação de 52 pessoas que se dividiram em duas turmas,
com aulas nos períodos diurno e noturno.

Curso Autodesenvolvimento: como se tornar um líder eficaz

Nos dias 03, 04 e 05 de novembro, no anfiteatro Paulo Rodrigo Muñoz,
na sede da ACEIS, com a participação de 24 pessoas e atividades nos
períodos diurno e noturno. O curso, também integrante da IV Jornada de
Capacitação do Sebrae, foi ministrado por Joel Gerson Lopes Filho e teve como objetivos o desenvolvimento da autodisciplina como método para melhor utilização dos potenciais; a prática eficaz da administração do
tempo; a inclusão das pessoas como prioridade; a condução de reuniões
com segurança; a capacidade de decisão com eficácia; a administração
de conflitos; e a redução das ansiedades frente ao desconhecido, transformando-se em um agente de mudanças.
Expediente
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PAE promove Sebrae na Rua
em Ilha Solteira

Posto de Atendimento ao Empreendedor (PAE) de Ilha Solteira realiza
evento nos dias 27, 28, 29 e 30 de novembro e 01 de dezembro
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Dia 27

Programação do Sebrae na Rua

19h30min
Abertura oficial
Local: Casa da Cultura (Praça dos Paiaguás)
20h
Peça teatral Dr. Hamburger Phd
Local: Casa da Cultura (Praça dos Paiaguás)
Dia 28
9 às 17h
Retirada de Carteira Profissional
Exposição de bijuterias
Local: Praça dos Paiaguás

O Posto de Atendimento ao Empreendedor (PAE) do Sebrae em Ilha
Solteira realiza nos dias 27, 28, 29
e 30 de novembro e 01 de dezembro
o evento Sebrae na Rua, que oferecerá cursos, palestras e serviços à
população, totalmente gratuitos. O
evento, já realizado pelo Sebrae em
outras localidades do país, tem por
objetivo principal aliar conhecimento,
tecnologia e capacidade de mobilização na construção de soluções diretamente nos locais onde estão instaladas as pequenas empresas, ou seja, nas suas realidades.
Com o evento, o Sebrae aproxima-se da comunidade, amplia sua
capacidade de atuação, oferece apoio à atividade empreendedora, fortalece projetos estratégicos regionais
e, ainda, dá maior visibilidade e compreensão da sua marca.
Para Luiz Felício Altimare, presi-

dente da Associação Comercial e
Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS),
parceira do PAE nos projetos de apoio e desenvolvimento do empreendedor, o Sebrae na Rua é um evento
expressivo que, além de oferecer oportunidades de se debater negócios
e de se capacitar para eles, promove
a integração entre a comunidade e
a aproxima em um só foco, voltado
para o fortalecimento empresarial e
desenvolvimento local e regional.
O Sebrae na Rua acontece em
vários pontos da cidade, mais especificamente na Casa da Cultura, Faisa, Praça dos Paiaguás, Centro Odontológico, Unesp e ACEIS.
As inscrições para os cursos são
limitadas e devem ser realizadas
com antecedência junto ao PAE de
Ilha Solteira, localizado na sede da
ACEIS, ou ain-da pelo telefone (18)
3742-4918.

Curso sobre como organizar loja para vender
melhor acontece em Dezembro

Do dia 04 a 08 de dezembro acontece o curso Como organizar uma
loja para vender melhor e mais, que
tem como público alvo os empresários,
gerentes e administradores de peque-

Seja também um parceiro do
Infomativo ACEIS.

Anuncie aqui!

nas e médias empresas. Informações
mais detalhadas podem ser obtidas
no Posto de Atendimento ao Empreendedor, localizado na sede da ACEIS,
ou pelo telefone (18) 3742-4918.

10h
Palestra Artesanato
Local: FAISA (Alameda Bahia, 490C)
14h
Palestra Merchandising
Local: FAISA (Alameda Bahia, 490C)
16h30min.
Palestra Lucratividade, crescer, morrer
ou sobreviver
Local: FAISA (Alameda Bahia, 490C)
19h
Palestra Comece certo: planejamento e
análise
Local: FAISA (Alameda Bahia, 490C)
Dia 30

10h
Palestra Viabilidade do Plano de Negócio
Local: FAISA (Alameda Bahia, 490C)

9 às 17h
Retirada de Carteira Profissional
Local: Praça dos Paiaguás

13h30min. às 17h
Confecção de RG
Local: Praça dos Paiaguás

10h
Palestra Entendendo custos, despesas
e preço de venda
Local: FAISA (Alameda Bahia, 490C)

14h
Palestra Escola de Pesca
Local: Tenda (Praça dos Paiaguás)
16h30min.
Palestra Atividades Artísticas para Portadores de Deficiência Auditiva
Local: Tenda (Praça dos Paiaguás)
Dia 29
9 às 17h
Retirada de Carteira Profissional
Local: Praça dos Paiaguás

13h30min. às 17h
Confecção de RG
Local: Praça dos Paiaguás
14h
Palestra Cooperativa de catadores de papel
Local: Tenda (Praça dos Paiaguás)
16h30min.
Palestra Atendimento jurídico
Local: Tenda (Praça dos Paiaguás)

Cursos

Preço de venda no comércio
Dias 27/11 a 01/12
Horário: 19 às 23h
Local: Centro Odontológico (Rua Itubera, 20)

Administração de conflitos
Dias 27/11 a 30/11
Horário: 19 às 23h
Local: Unesp  Prédio Central (Avenida Brasil Centro, 56)
Oficina de vitrinismo
Dias 27/11 a 01/12
Horário: 19 às 23h
Local: Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (Rua Rio Tapajós, 185)
Inscrições para os cursos:
Posto de Atendimento ao Empreendedor
Rua Rio Tapajós, 185
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Inclusões no SCPC superam
exclusões no mês de outubro

O número de inclusões no Sistema Central de Proteção ao Crédito
(SCPC) durante o mês de outubro
em Ilha Solteira superaram os números de exclusões, tanto de pessoas
físicas quanto de jurídicas.
Nesse período foram realizadas
372 novas inclusões de pessoas físicas no SCPC e 279 exclusões, com
uma diferença de 93 inclusos em relação aos exclusos. No SPJ, que é
sistema relativo às pessoas jurídicas, foram inclusos 4 empresas,
com a exclusão de apenas 1, havendo a diferença de 3 entre incluso e
excluso, prevalecendo mais uma vez
as inclusões sobre as exclusões.

Nesse mesmo período, foram realizadas 4189 consultas ao sistema
de apoio ao pequeno e médio empresário disponibilizado pela ACEIS aos
seus associados. O recurso mais utilizado foi o Usecheque, com 2199
consultas, seguido do SCPC, com
1823, e do PACE, com 126. PACN,
SCPC-E e RENAVAN foram os menos consultados, com 15, 15 e 11
consultas respectivamente.
Dos associados da Associação,
o setor que mais registra inclusões
no SCPC é o de vestuário, que tem
apenas uma empresa entre os dez
principais usuários do sistema de
consulta oferecido pela instituição.
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ACEIS lança campanha
Estacionamento Livre

A ACEIS lançou no início de novembro a campanha Estacionamento Livre, que tem como objetivo
estimular os empresários a liberarem
as vagas dos estacionamentos em
frente às suas empresas para oferecer melhor comodidade aos clientes.
Segundo a diretoria da ACEIS
muitas oportunidades de negócios
têm sido perdidas em função da
limitação de vagas em frente ou
próximo às empresas, estimulando
muitos clientes a comprarem em outras localidades. A campanha é desenvolvida através de comunicados
e informativos, incentivando empresários e funcionários a deixarem
seus veículos em outros espaços,
liberando vagas aos clientes.

Baile da ACEIS anima véspera de feriado de 15 de novembro

A véspera do feriado do dia 15 de
novembro foi bastante animada em
Ilha Solteira, com a realização do tradicional baile da ACEIS, que reuniu
empresários e comunidade local no
salão nobre da Sociedade Esportiva
de Ilha Solteira (SEIS).
Animado pela banda Ligação Direta, o evento encerrou a programação da Associação em relação aos
festejos do aniversário da cidade,
ocorrido em outubro. A realização do
baile aconteceu somente em novembro em função do excesso de atividades comemorativas no mês anterior.

Novembro

Fernando L. Farinha

05

Antonio Carlos Faria

07

João Neto da Silva

Amilton José da Silva

Maria Lucia Barbosa Silva
José Clemencio S. Garcia
Claudine Bobato Amorim
Silvio José Guilhermino
Mareliane P. Marcicano

10
10
11
11
12

Carlos Eduardo Pereira

13

Manoel José de Lima
Maria P. Marcicano

Olga Matias dos Santos

Roseli Violato do Carmo
Diva Maria da Silva

Alcides de Aquino Garcia
Vanderlei Sanches
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08

Francisco Antonio Cassola

Farjalla G. Zacharias

Montado da FAPIC 2006, que aconteceu no período de 10 a 15 de
outubro de 2006, o stand da Associação Comercial e Empresarial de Ilha
Solteira (ACEIS) recebeu um número
expressivo de visitantes que conheceram um pouco mais sobre as atividades da instituição e algumas de
suas parcerias, como a realizada
com o Sebrae para implantação e
funcionamento do Posto de Atendimento ao Empreendedor (PAE) na
cidade.
O stand na FAPIC foi montado em
parceria com o Núcleo Educacional
Pitágoras (NEP), Margiferro e com
o Sebrae, que já são parceiros na
realização de outros projetos, como
o PAE. Para Luiz Felício Altimare,
presidente da ACEIS, a experiência
foi bastante positiva e outras ações
semelhantes poderão ser desenvolvidas, tendo em vista a aproximação
que a instituição estabelece com a
comunidade e empresariado local.

08

José Luiz Teixeira da Silva 11

Maria A. R. Altimare

Stand recebe grande número de visitantes na FAPIC 2006

07

Ralffe Roncoletta

Donisette S. de Oliveira
Rosa Maria de Souza
Marcio Justo

Fabiola N. Ferraz

Douglas F. Manhani
Farid Haddad

Antonio Joaquim Gomes

Otacilio Barbosa da Silva

Wilson Garcia de Oliveira
Antonio Carlos V. Martin
Claudio Seiki Kanda

Antonio C. F. Menegasso
Vandir de Oliveira

Silvia L. S. Matsunaga
Wilson Garcia Prado

13
13
14
14
14
15
15
18
19
19
19
20
20
20
21
22
22
23
25
25
27
27
28
28
30

Sejam bem-vindos novos
associados!
Associados em Outubro
Auto Mecânica Volpina
E. G. Metalúrgica
Inside
Agropecuária R D
Wizard Inglês com Liderança
Dikas Modas
Sete Sóis e Sete Luas Conveniência
Rio Paraná Proces. de Pescado

