Sorteio e show encerram Campanha de Natal
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Sorteio de prêmios e show de música sertaneja, popular brasileira e axé foram as atrações do encerramento da Campanha Natal
Premiado da Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira e do Projeto Natal Iluminado desenvolvido pela prefeitura

Alíquota do Imposto Sobre Serviço tem
aumento em Ilha Solteira

Sorteio
200 mil cupons foram confeccionados e distribuídos pelo comércio para o sorteio

A Campanha Natal Premiado,
promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira
(ACEIS) no ano de 2006, encerrouse no dia 30 de dezembro com a realização do sorteio de mais de 15 prêmios e shows de música sertaneja,
popular brasileira e axé. Apresentaram-se no evento as duplas Ronaldo San & Márcio e Paulo Henrique
& Leonardo e os cantores Márcio Carioca, Biel e Elaine Camargo, que tiveram suporte dos músicos Dênis e
Allan.
Na campanha foram confeccionados 200 mil cupons e entregues às
174 empresas participantes, que os
distribuíram aos seus clientes que,

por sua vez, os depositaram em urnas instaladas nas empresas. No dia
do sorteio, os cupons foram unificados numa grande urna de acrílico para garantir a transparência do processo.
Junto ao sorteio dos prêmios,
houve também a entrega da premiação do projeto Natal Iluminado
2006, promovido pela prefeitura, com
o apoio da ACEIS. O Natal Iluminado, que premia as melhores decorações natalinas da cidade, contemplou as categorias Condomínio, Residência e Comércio.
Leia mais sobre o encerramento
da campanha.
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A alíquota do Imposto Sobre
Serviço (ISS) teve aumento em Ilha
Solteira, conforme Lei Complementar n.º 120 publicada no Semanário
Oficial do Município (SOM) do dia
29 de dezembro de 2006. Aprovada
pela Câmara e sancionada pela
Prefeitura, a lei altera o Código Tributário e aumenta a alíquota do
ISS em no mínimo 50%, conforme
o tipo de serviço prestado.
Com a alteração, grande parte
dos serviços passam a pagar impostos de 3%, que representa um
aumento de 50% em relação a alíquota anterior, que era de 2%. Já negócios como exploração de salões
de festas, venda e distribuição de
bilhetes passaram por um aumento
de 150%, com os valores cobrados

passando de 2 para 5%. Outro setor,
que deveria ser incentivado, mas
que também foi atingido significativamente pelas mudanças, foi o de
Serviços de Pesquisas e Desenvolvimento, cuja alíquota aumentou
mais de 150%.
Tais alterações preocupam a
Associação, que vê essas alterações de forma negativa, onerando
mais uma vez o consumidor e o
empreendedor que está sobrecarregado com a carga tributária que
se vê obrigado a pagar constantemente, nos diversos âmbitos governamentais. Infelizmente, ações
nesse sentido tendem a inibir o
desenvolvimento, quando de fato,
o que deveria ocorrer era o contrário, ou seja, incentivá-lo.

As consultas ao sistema de apoio ao empresário disponibilizado
pela ACEIS diminuíram durante o
ano de 2006, comparado à 2005.
Em 2006 houveram 51.343 consultas, enquanto 63.882 foram realizadas em 2005 e 75.209 em 2004.
Em situação contrária está a inclusão de nomes no SCPC, que
vem registrando aumento contínuo.
Em 2004 houveram 3.855 inclu-

sões de pessoas físicas no sistema, com um aumento para 3.871
em 2005 e 5.341 em 2006, representando um crescimento de quase 38% em relação aos dois últimos anos.
A inclusão de pessoas jurídicas
também registrou aumento em relação a 2005, havendo 26 inclusões de pessoas jurídicas, enquanto em 2005 houveram 10.

Consultas ao Sistema da ACEIS diminuem e
inclusões no SCPC aumentam
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Palavra do Presidente
Feliz 2007

Iniciamos 2007 e, passados os festejos típicos de
final de ano, é chegado o momento de reorganizar a
casa, avaliar resultados, refletir sobre novos projetos
e, principalmente, dar início às ações para concretizálos. Janeiro, para o comércio, é um mês tradicionalmente dedicado a isso. As empresas fazem seus balanços, avaliam resultados obtidos, realizam as queimas que julgam necessárias, estabelecem projetos
para os próximos doze meses e se dedicam a eles. Assim também deve
ser na vida de cada um de nós: avaliar as conquistas, queimar o desnecessário, estabelecer projetos e dedicar-se intensivamente às suas concretizações.
E, nesse sentido, avaliando o ano que se passou, a Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (Aceis) vê a obtenção de resultados
positivos decorrentes da sua atuação, tanto para o empresariado e empreendedores quanto para toda a comunidade. Desses resultados, podem
ser destacados a participação da instituição no processo de definição
da implantação da Usina Pioneiros em Ilha Solteira; a conquista do Posto
de Atendimento ao Empreendedor do Sebrae, proporcionando ampliação
da oferta de cursos de capacitação e qualificação ao empresariado e
funcionários; a promoção e participação em eventos de grande porte, como o Sebrae na Rua e Stand na Fapic; a Campanha Natal Premiado,
que reuniu grande número de associados e proporcionou uma bonita festa no final de ano, com sorteio de prêmios expressivos; a promoção Mãe
é Show, num especial ao dia das mães; o Torneio de Futebol, em comemoração ao dia dos pais; o aumento do número de associados, possibilitando melhoras na estrutura e ampliação dos serviços oferecidos; e uma
maior aproximação da comunidade, através de parcerias e participações
em eventos de natureza diversas.
Embora bastante positivo, tais resultados não representam uma situação de comodidade para a Aceis, e outros desafios precisam ser enfrentados. Um primeiro passo da instituição em 2007, crucial para seu desenvolvimento, é a auto-avaliação que vem realizando, através da discussão do
seu estatuto e da realização de adequações que nele se fizerem necessárias para aumento da sua eficácia. A participação do associado nesse
momento é de extrema importância, apresentando sugestões que possam
ser agregadas no processo, tornando mais eficiente os seus resultados.
Uma proposta, inclusive, para este ano é a busca de uma aproximação
maior do associado com a Aceis, estreitando ainda mais essa relação.
Dentre os desafios para 2007, está ainda o fortalecimento do papel
social da Associação, que possui um sério compromisso com a classe
que representa e a sociedade em que está inserida. Ações junto ao poder público serão ser intensificadas, principalmente em relação a questões
relevantes e de interesse coletivo, como a saúde pública, a manutenção
da cidade e o desenvolvimento econômico. Em relação à saúde, Ilha
Solteira vive uma realidade preocupante, com a ocorrência de grande
quantidade de casos de dengue, inclusive do tipo hemorrágica, e, até
pouco tempo, com vários casos de Leishmaniose. Em termos de manutenção da cidade, vê-se um crescente número de buracos nas ruas e
propagação do mato, principalmente nas regiões periféricas. E, em termos
de desenvolvimento econômico, predomina-se uma situação de estagnação, com poucas ações isoladas, de caráter individual, mas carentes de
um projeto público focado a essa questão.
A Aceis, com a discussão do estatuto e auto-avaliação que vem desenvolvendo, coloca em prática o seu discurso, concretizando o que diz e
estabelecem os preceitos básicos de gestão, essenciais ao empresário.
E com a intensificação das ações junto a órgãos governamentais, consolida seu compromisso de classe e social, colaborando para o debate e
adoção de medidas que revertam a preocupante realidade de Ilha Solteira.
Dessa forma, podemos dizer que a Associação está fazendo sua parte
para que tenhamos, todos, um feliz 2007.

Luiz Felício Altimare,
presidente da ACEIS

Aconteceu ...

Visita ao Posto de Atendimento ao Empreendedor (PAE)

No dia 07 de dezembro de 2006, no PAE do Sebrae em Ilha Solteira, na
sede da ACEIS, pelo gerente regional de varejo do Banco do Brasil, Geraldo
Rodrigues da Silva, acompanhado do gerente negocial Cleiton Issamu Kikushi e do gerente da agência local do banco, Luiz Carlos Paschoalotto. A visita teve por objetivo fomentar o relacionamento entre as instituições, através
do PAE local. Estiveram também presentes o presidente da ACEIS, Luiz
Felício Altimare e a diretora Zagma Margiotte.
I Forum Municipal do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança

No dia 12 de dezembro de 2006, na Câmara Municipal, o I Fórum Municipal do Sistema de Garantia do Direito da Criança e do Adolescente, com a
participação do palestrante Geraldo Maurício Lima, mestre em Educação
e consultor em problemas sociais. A ACEIS integra o Comitê Gestor do
Sistema no município, sendo representado pela diretora Zagma Margiotte.
Formatura da ETE
No dia 21 de dezembro de 2006, na Casa da Cultura de Ilha Solteira,
cerimônia de formatura dos alunos dos cursos técnicos em Mecânica,
Eletrotécnico e Informática. Estiveram presentes ao evento, representando
a ACEIS, o presidente da instituição, Luiz Felício Altimare, e, representando
o Conselho Gestor do Sebrae, a diretora da Associação Zagma Margiotte.

Expediente
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Natal Premiado e Natal Iluminado: um festival de prêmios

O encerramento da Campanha
Natal Premiado, da ACEIS, e do
Projeto Natal Iluminado, da Prefeitura de Ilha Solteira, em parceria com a
Associação constituiu-se num grande
festival de prêmios, com sorteio de
ganhadores do primeiro e divulgação
dos vencedores do segundo.
A festa popular reuniu milhares de
pessoas na noite do dia 30 de dezembro de 2006, na Praça dos Paiaguás.
Os ganhadores da Campanha Natal Premiado e as respectivas lojas
em que compraram, foram:
Carro: Renato Perozini (Toy Mania)
Moto: Raiane Piacente Alves (Isa
Cosméticos)
DVD: Roberto dos Santos Figueiredo (Zona Norte Calçados)
TV: Cleber Silva Pinto (Central Veículos); Beatriz Moreira Cardoso (Açougue do Zinho)
MP4: Aparecida Silva Shinohara
(Azevedo Materiais para Construção);
Maria Vieira de Brito (Casa de Carne
Caiçara); Aparecida A. C. Dourado
(Bazar São Francisco); João Aparecido Cirilo (Drogaria Santa Rita de Cassia); Waldomiro Teixeira (Supermercado N. Horizonte)
Bicicleta: Sérgio Eloi Bispo (Pão
Gostoso Sul); Vinicíus Agusto M. Pereira (Proença Supermercados); Geraldo Gonçalves Costa (Proença Supermercados); Devanir Ribeiro (Casa
de Carne Caiçara); Daniela de Lima
(Bazar do Povo)
Viagem: Globo Esporte
Os vencedores do projeto Natal
Iluminado, coordenado pela Secretaria de Turismo do município, foram
classificados em três categorias, sendo: Condomínio, Residência e Comércio. São eles:
Condomínio: Mini Shopping Norte
Residência: 1º lugar: Maria Madalena (P. Canavieiras, 582, Zona Norte); 2º lugar: Marlene do Nascimento
(R. 03, 130, Jardim Aeroporto)
Comércio: 1º lugar: Rose Aparecida Cardoso (Lote 01, Qd. C, Al. das
Rosas, Ipê); 2º lugar: Casarão Floricultura (Mini Shopping Norte, loja 15,
Zona Norte); 3º lugar: Magazine Regina (Centro Comercial Sul, 543, Zona
Sul)

Fênix
Loja

1,99

9793-9877

Av. Brasil, 680 - Mini Shopping Norte
Loja 30 - Ilha Solteira - SP
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ACEIS apóia peça teatral com a
atriz Solange Couto

Em sintonia com sua política de
incentivo à cultura, a ACEIS apoiou
a peça 5 Mulheres por um Fio, com
a atriz Solange Couto, apresentada
na noite do dia 12 de janeiro, na Casa
da Cultura de Ilha Solteira.
Monólogo retratando os conflitos
emocionais de 5 mulheres, a peça
teve os 500 ingressos colocados à

venda esgotados às 17 horas do dia
da apresentação.
Oferecendo patrocínio e suporte
para a recepção da atriz, a ACEIS
teve como parceiros no projeto as
empresas P&P Muñoz, Magazine
Regina, Casa de Carnes Caiçara e
Margiferro Materiais para Construção.

Churrasco reúne comerciantes participantes
da Campanha Natal Premiado
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Mais de 300 participam
do Sebrae na Rua

Mais de 300 pessoas participaram do Sebrae na Rua, promovido
pelo Posto de Atendimento ao Empreendedor (PAE) do Sebrae em Ilha
Solteira, com apoio da Associação
Comercial, no período de 27 de novembro 01 de dezembro de 2006.
Durante o evento, 44 pessoas fizeram os cursos de capacitação empresarial, 96 assistiram às palestras
de negócios, 141 foram atendidas
na tenda central do evento e 25 atendidos no trailer do Sebrae. Ao todo,
306 pessoas participaram diretamente do Sebrae na Rua.
Foram parceiros do PAE no projeto: FEPISA, NEP Objetivo, ACEIS,
UNESP, FAISA/FACILUZ, SERVTEC
e Prefeitura de Ilha Solteira.

Diretoria debate
estatuto

A diretoria da ACEIS está debatendo, através de grupo de estudo,
o estatuto da instituição para adequálo a atual realidade e aos novos desafios que por ela são impostos. Após a conclusão dos trabalhos, o
grupo apresentará propostas de mudanças que serão discutidas com os
associados e levadas em assembléia para as alterações. A expectativa do grupo é de que com as mudanças seja atribuída mais dinâmica ainda ao trabalho institucional.

Cidade recebe novo
Salão de Eventos

Churrasco realizado no dia 04 de
dezembro, no Banespinha, reuniu
em confraternização os comerciantes que aderiram à Campanha Natal
Premiado 2006 da ACEIS. Na oca-

Associados em Novembro
Bella Stillus
Auto Escola CAP
Zero Grau

sião, que reuniu mais de 350 pessoas, o presidente da ACEIS, Luiz
Felício Altimare, expressou a satisfação do número de participantes da
campanha, superior ao do ano de 2005

Ilha Solteira recebeu no dia 20 de
dezembro de 2006 um novo salão de
eventos. A iniciativa é da empresária
Nilce Muñoz, que inaugurou a P&P
Muñoz Eventos, oferecendo infra-estrutura completa para festas.

Sejam bem-vindos novos associados!
Associados em Dezembro
Paula Fashion
A Econômica
Construtora WB
Forma e Saúde

Previne
Lanchonete West
Eletro Luz
Bordini Gás
Gran Rio Moto

Janeiro

Mauricio Franchini
Valmair Dougui Bordini
José Farias
Rozeli Rufino da Silva
Alcides Garcia
Maria Lucia B. Silva
Cleiton Bocchi
Kazuyo Yamaguchi Yendo
Humberto R. C. de Marco
José da Silva Pinto
Silvio Antonio A. Ferreira
Hisako Minoda
Bruno Nakati Bueno
Humberto E. dos Reis
Cristiano Laluce de Souza
Gonçalo José de Santana
Heloisa Souza Cesar
Paulo Cezar Gonçalves
Marlys W. Z. R. dos Reis
Edson Aparecido Paschoali
Mario Michel Fuad Galani
Marlene de Souza
Gene Hernandes Louro
Aparecido G. de Lima
Terezinha Pelachim de Lima
Nobuo Oki
Reinaldo Sergio Garcia
Edson Kohara
Ademir Simões
Elenice Ortega Chibuito
Sebastiana Maria Santos
Marcos A. V. de Jesus
Aparecido M. de Oliveira
Ester F. Bicalho Brito
Dalva S. Bassan Trevisolli
Fatima Campagnoli
Luiz Claudio Botan
Aparecido José Basso
Terezinha J. B. Pereira
Eugenia das G. D. Santos
Cleber Lopes Maciel
Leda Maria Freitas Faria
Makoto Suzuki
Sizuko Nishioka Okajima
Antonio de Freitas Junior
Mauricio F. Barbosa
Doraci Antonio Delalata
Edio Peruche Aragon
Alexandra N. S. Carvalho
Cicero Aparecido da Silva
Marcos A. G. Pontes
Valdir C. da S. Junior
Marcos Antonio Camilo
Benedito de Souza
Vanessa de Souza Chico
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