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Eleição para diretoria da ACEIS
tem chapa única
A eleição para escolha da próxima diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira
(ACEIS), que acontece no dia 26 de
março, teve o registro de candidatura de uma única chapa, a Chapa Ação. O processo eleitoral e o período de registro das chapas foram divulgados através de edital publicado
no Jornal da Ilha, nos dias 24 e 28
de fevereiro e 03 de março, e de divulgações no Informativo ACEIS e

Associação dinamiza parcerias
e combate à Dengue

site da entidade, além de comunicado enviado aos associados. O
período para registro das chapas
candidatas foi de 24 de fevereiro a
11 de março deste ano.
Poderão votar na eleição os empresários que estejam associados
à ACEIS há mais de seis meses e
que estejam quites com os cofres da
entidade. A votação acontece das
8h30min. às 19h30min, buscando
acompanhar o horário do comércio.

Conheça os integrantes da Chapa Ação
Diretoria Executiva
Presidente:
Zagma Ferreira Rocha Margiotte
Vice-Presidente:
Manoel Porfírio dos Santos
1o Secretário:
Ariovaldo de Pádua Lemos
2o Secretario:
Luciano Alário Ennes
1o Tesoureiro:
Antonio Carlos Fuzetto
2o Tesoureiro:
Luiz Felício Altimare
Conselho Consultivo
Célia Fatima Souza Benetti
Sizuko N. Okajima
Regina Célia Jesus Matsumoto
Fujiko F. de Oliveira
José Candido Pereira
José Acácio Gomes
José Luiz Baltazar
Eder Melero

Renato Lima de Souza
Enio Wellington Coelho
Benedito de Souza
Conselho Fiscal
Benilson Leonel
Luiz Claudio Botan
Cesar Henrique da Silva
Membros suplentes do
Conselho Consultivo
Luciano Dias Miyashiro
Joaquim Carlos Cardoso
Luiz Carlos Silva Nascimento
João Lucio Marques
Marcos Antonio Rocha
Membros Suplentes do
Conselho Fiscal
Makoto Yendo
Raul Lucio do Carmo
Washington Aparecido Cestari

Em sintonia com seu propósito
social e institucional, a Associação
Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS) dinamizou a formação
de parcerias com entidades locais e
intensificou a campanha contra a Dengue no município. A ação, resultante
de uma preocupação coletiva com os
elevados índices de casos da doença,
envolveu a realização de carreata de
conscientização sobre o tema, arrastão de visitação em todos os bairros
da cidade, ações junto aos órgãos governamentais de saúde pública e divulgação de informações em diversas
formas de mídia.
A carreata reuniu dezenas de carros que percorreram as ruas de Ilha
Solteira despertando a atenção para
o problema e a importância da comunidade se unir para resolvê-lo.
O arrastão reuniu 50 pessoas contratadas temporariamente pela ACEIS, com apoio dos comerciantes
locais, que, com suporte de órgãos

governamentais visitaram as casas de
todos os bairros fazendo um trabalho
de conscientização e combate à possível existência de focos da larva e do
mosquito.
As ações junto aos órgãos governamentais envolveram desde a participação em fóruns relacionados à dengue até a cobrança de ações básicas
para a prevenção, como a limpeza
emergencial da cidade, eliminando alguns dos fatores facilitadores de propagação da doença.
Muitas entidades se reuniram em
torno da causa, aumentando em muito
a possibilidade de êxito. Participam
da campanha com a Associação, as
seguintes instituições: Unesp - Campus de Ilha Solteira; Escolas públicas
e privadas; Lions Club, Rotary Club,
Lojas Maçônicas Estrela de Ilha Solteira, Luz e Trabalho e Arquitetos da Pirâmide, Band FM, Ilha FM, Equipe de
Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Prefeitura.
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Palavra do Presidente
Um mês de decisão
Vivenciamos nos últimos dias, e ainda estamos vivendo, algumas ocasiões especiais que até permitemme dizer ser este um mês de decisão, tanto para a Associação Comercial de Ilha Solteira (ACEIS), enquanto entidade de classe, quanto para a população local, enquanto
comunidade. A Associação decide no próximo dia 26
os caminhos que percorrerá no próximo biênio, votando
sua nova diretoria. A população decide sua consolidação
enquanto comunidade, unindo forças ou não no combate à Dengue, que atinge toda a cidade.
Março, portanto, está sendo um mês de decisão, que requer reflexão e
compromisso de cada um, tanto associado da ACEIS quanto cidadãos de
Ilha Solteira. Nas eleições para diretoria da Associação, uma chapa participa do processo dispondo-se a continuar uma história dignificante que vem
sendo construída há décadas e que hoje torna, sem dúvida, a ACEIS uma
das principais entidades de classe da cidade e região, com fortes ações
de caráter social e institucional. Os associados, neste processo, possuem
o compromisso de participação e de decisão, pois é deles também a responsabilidade sobre aqueles que os representarão e sobre a própria história
da entidade. O combate à Dengue, por sua vez, é uma decisão e compromisso que deve vir de toda a população ilhense, assumindo sua característica de comunidade e não de individualidades que pouco agrega. A ACEIS,
enquanto entidade aqui inserida, reforçou o seu compromisso social característico e trouxe para si a responsabilidade de estimular o debate sobre o
tema, a formação de parcerias institucionais e o desenvolvimento de ações
concretas para redução dos elevados e preocupantes índices que a doença
atingiu no município. A atitude da associação nesse caso foi resultado de uma séria e comprometida decisão, que também deve ser considerada por
toda a população. Une-se forças para derrubar a Dengue, ou deixa-se que
ela continue a derrubar nossa cidade? Uma postura passiva nesse caso
não é compreensível, sendo necessário que o compromisso comunitário
seja fortalecido, estabelecendo uma identidade comum, que em muitas outras ocasiões foi motivo de orgulho para Ilha Solteira.
Tamanha é a importância das ações coletivas e sua força, que basta relembrar o caso do elevado aumento do Imposto Sobre Serviços ocorrido
no município neste início de ano e muito criticado pela ACEIS. Após várias
intervenções da entidade junto aos órgãos governamentais e agentes políticos locais, existe possibilidade da questão ser revista, com critérios mais
adequados e coerentes com a realidade local.
Portanto, como já disse antes, este é um mês de decisão. Decisão de
exercer ou não o papel de associados a uma entidade de classe e de cidadãos de uma comunidade promissora, que tanto anseia pela participação
de cada um. E, para nós da atual diretoria da ACEIS, é também um mês de
despedida, onde encerramos o nosso trabalho frente à instituição e encaminhamos aos colegas que assumem a responsabilidade pelos próximos dois
anos. A cada uma das pessoas que contribuíram para a gestão, nós, membros da diretoria, temos muito que agradecer, tanto pela ajuda sempre disponível quanto pelas oportunidades de aprendizagem propiciadas.
Por isso, mais uma vez, muito obrigado e o desejo de êxitos aos colegas
eleitos. Espero que possam ter a imensa alegria e o orgulho que tivemos
nesse período frente à Associação.
Obrigado e felicidades!
Luiz Felício Altimare,
presidente da ACEIS

Posto do Sebrae promove curso
“Apreender a Empreender”
O Posto de Atendimento ao Empreendedor (PAE) do Sebrae em Ilha
Solteira promove, no período de 19 a
24 de março, o curso “Aprender a Empreender”, que será realizado no prédio sede da Associação Comercial e
Empresarial do município, a ACEIS,
das 19 às 23h nos dias da semana e
das 14 às 18 horas no sábado. Desenvolvido a partir de parceria entre Sebrae, Fundação Roberto Marinho e
Senai-SP, o “Aprender a Empreender”
busca disseminar a cultura empreendedora e os conceitos de gestão empresarial para os diferentes segmentos da sociedade, focando discussões em torno de temas como carac-

terísticas do empreendedor, planejamento empresarial, característica de
mercado e tópicos de gestão financeira.
Com público alvo definido em donos de negócios, jovens que desejam
ter seu próprio negócio, profissionais
liberais e membros de cooperativas
de serviços, o curso teve procura surpreendente e inicia com o seu limite
de vagas completo.
Informações detalhadas sobre cursos e atendimentos do PAE podem
ser obtidas pessoalmente no prédio
da ACEIS, na rua Rio Tapajós n.º 185,
Zona Norte, ou ainda pelo telefone
(18) 3742-4918, com Leide e Marcos.

Curso do PAE capacita participantes de projeto
social de artesanato em Ilha Solteira

Curso de gestão promovido pelo
PAE do Sebrae em Ilha Solteira capacitou as coordenadoras e participantes de projeto social de confecção de
bijouterias desenvolvido no município
pelo Conselho de Referência de Assistência Social (CRAS).
A procura pelo curso ocorreu ainda
durante o “Sebrae na Rua”, realizado
em Ilha no final do ano passado, buscando o atendimento às necessidades de capacitação técnica dos seus
participantes, para lidar com aspectos comerciais e financeiros do projeto, tendo em vista que a produção nele
desenvolvida é comercializada visan-

do a sua auto-sustentabilidade.
Durante a capacitação foram trabalhados aspectos como definição de
prioridades e direcionamento do projeto que, segundo a facilitadora do
Sebrae, Marilia de Castro Abarca, da
cidade de Barretos, SP, proporciona
todas as condições para que o projeto
se torne uma cooperativa auto-sustentável. A última etapa do curso aconteceu no dia 13 de março, na sede da
ACEIS, da qual participaram também
a assistente social coordenadora do
projeto, Alessandra dal Belo, e a consultora de modas que a assessora,
Carla de Almeida.
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Imagens de uma campanha
ACEIS e Comunidade contra a Dengue
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Diretores falam sobre novo Código
Tributário e Dengue na Câmara

O presidente da ACEIS, Luiz Felício Altimare, e o diretor Ariovaldo de
Pádua Lemos estiveram na sessão
ordinária da Câmara Municipal, no dia
12 de março, onde fizeram uso da tribuna e falaram sobre o novo Código
Tributário de Ilha Solteira e a Dengue
e seu combate no município.
Lemos destacou que o novo Código não considera algumas realidades
locais, implicando em resultados desastrosos, tanto para quem deve pagar os impostos quanto para a própria
prefeitura que deve recolhê-los. O elevado valor do reajuste das taxas e a
dificuldade proporcionada pela lei para cobrança do IPTU foram alguns dos
aspectos enfatizados pelo diretor.
A criação do novo Código Tributário e suas implicações ao contribuinte
tem sido uma preocupação intensiva
da Associação Comercial, que vem há
três meses intervindo junto à prefeitura
e Câmara para revisão da questão.
Altimare focou a questão da Dengue, que se tornou o principal desafio
de saúde pública na cidade. Em sua

fala, o presidente abordou as parcerias e campanha dinamizada pela
ACEIS, destacando o grande arrastão
desenvolvido com 50 agentes contratados temporariamente para tal. A preocupação com a doença, no entanto,
não está resumida apenas em algumas ações coletivas, mas no trabalho
contínuo de cada um, zelando pelo ambiente em que está inserido. Nesta etapa a Associação intensifica os trabalhos de conscientização, utilizando
os mais diversos instrumentos de mídia.
O trabalho desenvolvido pela Associação foi destacado por alguns dos
vereadores, que enfatizaram, principalmente, a forma como a entidade
vem trabalhando tanto para a defesa
dos interesses da categoria que representa, quanto pela melhoria contínua da comunidade onde está inserida.
Demais membros da diretoria
também estiveram presentes na sessão, apoiando o trabalho desenvolvido
pela entidade.

A sua
proteção
em
tempo
integral

(18) 3742-3000
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Mapeamento definirá perfil
do empreendedor ilhense
Parceria realizada entre a Associação Comercial e Empresarial de Ilha
Solteira (ACEIS), Posto de Atendimento ao Empreendedor (PAE) do
Sebrae no município e Faculdade de
Ilha Solteira (FAISA) irá definir o perfil
do empreendedor local e suas principais necessidades, a partir de mapeamento a ser realizado nos próximos
meses. A iniciativa vem atender o anseio da comunidade empreendedora, principalmente no que se refere à
possibilidade de melhor planejamento das atividades de atendimento e
capacitação ofertada pelas instituições, assim como a elaboração de
projetos de desenvolvimento econômico do município.

BB apresenta programa de
desenvolvimento na ACEIS
O Banco do Brasil (BB), através da
agência de Ilha Solteira, apresentou
no dia 15 de fevereiro, no auditório da
ACEIS, o seu programa de Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS),
que objetiva inserir comunidades menos favorecidas num processo produtivo que garanta trabalho e renda a partir das potencialidades da região.
No evento estiveram presentes
empresários locais e integrantes do
Assentamento Estrela da Ilha, que
compuseram equipes de trabalho para diagnósticos das atividades econômicas locais e elaboração de planos
de negócios a partir delas. A ACEIS e
o Sebrae compuseram equipe para
diagnosticar a comunidade empresarial; o Assentamento Estrela da Ilha,
com o Incra e secretário de Agricultura
desenvolverão diagnóstico da pecuária leiteira; e as associações de psicultura trabalharão o setor.

ACEIS patrocina encontro de
capoeira “Ilha Memória Open”
A ACEIS patrocinou o encontro de
capoeira “Ilha Memória Open” realizado nos dias 10 e 11 de março e organizado pelo Grupo Memória Capoeira. Na programação houve congresso
com o tema Trabalhador Capoeira, além das atividades tradicionais.
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Diretora da ACEIS é homenageada
em Sessão Solene da Câmara
Zagma F. R. Margiotte, diretora da
ACEIS, foi homenageada em sessão
solene da Câmara Municipal de Ilha
Solteira, no dia 06 de março, destinada a homenagear sete mulheres do
município.
O nome de Zagma foi indicado pelos relevantes trabalhos que ela vem
desempenhando, nas mais diversas
áreas. Na diretoria da ACEIS, a empreendedora é uma das responsáveis
pelas organizações de eventos e coordenações de campanhas, como a
mais recente, contra a Dengue, além
de ser a Presidente do Conselho Gestor do Posto de Antendimento ao Empreendedor, do Sebrae, em Ilha Sol-

Março

teira. Casada, mãe de uma filha, Zagma, além de empresária, é também
professora universitária.

Parceria com imprensa implanta projeto “Dica Sebrae”

Parceria estabelecida entre o Posto de Atendimento ao Empreendedor
(PAE) do Sebrae em Ilha Solteira e a
imprensa local, mais especificamente,
Jornal da Ilha, Band FM e Ilha FM, definiu a implantação do projeto “Dica Sebrae”, que consiste na divulgação de
temas e dicas relacionadas ao empreendedorismo.
No Jornal da Ilha serão publicados

artigos quinzenais relacionados ao tema, enquanto nas rádios Band e Ilha
FM serão divulgadas dicas diárias e
até mesmo plantões de dúvidas.
Com o projeto, segundo Zagma
Margiotte, presidente do Conselho
Gestor do PAE local, esta é uma iniciativa que pode somar, consideravelmente, mais estímulos ao desenvolvimento local.

Conselheiro e agentes do PAE participam da Feicana
O Conselheiro Gestor do PAE de
Ilha Solteira e diretor da ACEIS, Ariovaldo de Pádua Lemos, esteve, junto
com os agentes de desenvolvimento
do Posto, participando da Feicana
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2007, que é um dos maiores eventos
do setor no país. A participação teve
o propósito de acompanhar os acontecimentos do setor, que está se consolidando na nossa região.
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Sejam bem-vindos novos
associados!
Associados em Fevereiro
Alupan
Sandália no Pé
Pousada do Sossego
Nova Era Informática
Kabid’s Modas
Visão Sem Fronteiras
Nova Paisagem

Magazine

Sandra

Materiais Elétricos
a força da sua construção

(18) 3742-2365

3742-1894

Av. Brasil Norte, 680 - Loja 14
Mini Shopping Norte - Ilha Solteira - SP

Av. Brasil Norte, 1009 - Ilha Solteira - SP

Ricardo Augusto J. Jacobucci
Mario Ferrari
Rubia Michico Seki
Terezinha R. B. Gonzaga
Jean Max M. Nascimento Viana
Elza Costa de Andrade
Hellen Karina S. A. Miyashiro
Helena Toumei de Oliveira
Suzana Rezende Couto
Georgette Cunha de Marco
Antonio Espartaco Furlani
Vera Lucia G. Oliveira
Rafael Criado Ronqui
Rodrigo Moreira Camargo
Monica Bento de Souza Lyra
João Marcos Druzian
Rodrigo Moreira Camargo
João Gomes Filho
Moacyr Fregonesi Barbosa
Katia Henrique Leão
Ana Paula de Souza
Francione da Silva Costa
Maria A. Santos da Silva
Carlos Roberto de Souza
Regina Celia J. Matsumoto
Marcelo Grego
Ademilton Faria de Alencar
Aciony Paulo Regis
Alexandre Queiroz
José Eduardo Mendes
Maria José Gomes Ribeiro
Gisele C. Maguetas de Lima
Luciano Alario Ennes
Ivan Gonçalves Ortuzal
Suzeli K. Tanaka dos Santos
Valdir Alves Rocha
Edinaldo Gonçalves
Rosemeire da Luz P. Perez
Pedro Rodrigues da Motta
Zuleide Fernandes Vieira
Eugenio Alves de Brito
João M. Cordeiro
Agnaldo Mendonça
Suzana Aquino Garcia
Pedro Luiz Benetti
Maria de Lourdes B. Pereira
Carlos Roberto dos Santos
Antonio Eduardo Turra

(18) 3742-4719
Av. Brasil Norte, 1555 B - Ilha Solteira - SP

