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Campanha da ACEIS fortalece comércio local
Campanha da Associação Comercial para o Dia das Mães inova e trabalha fortalecimento do comércio e sua relação com consumidor

Prevenção à Dengue
ainda é necessária

Associação moverá ação
contra Código Tributário

Prevenir-se da dengue é uma
preocupação ainda necessária a
toda a população, que não pode
deixar de lado os cuidados básicos
para se evitar o acúmulo de água
parada e a criação e proliferação
do mosquito transmissor da doença.
Apesar do grande número de
pessoas contaminadas nos primeiros meses deste ano e de ações
preventivas e de combate à doença, novos casos ainda surgem e a
preocupação torna-se ainda maior
com a possibilidade de ocorrência
da dengue hemorrágica e visceral,
que podem fazer vítimas fatais. Segundo informações divulgadas, as
cidades de Ilha Solteira, Andradina
e Araçatuba registram 3.000 casos
de dengue confirmados até o momento, quando se sabe que o número real pode ser ainda maior.
Dessa forma, a ACEIS mantém
sua preocupação e compromisso
com o trabalho preventivo, resgatando mais uma vez a importância
de cada um no combate à dengue.
Cada cidadão deve evitar, nos ambientes em que convive, a existência de locais e objetos que possam
acumular água parada e, por consequência, favorecer a proliferação do
mosquito. Este é compromisso que
deve ser firmado por cada um de
nós.

A Associação Comercial irá
mover Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra a lei que
modificou o Código Tributário de
Ilha Solteira e estabeleceu um novo Código no município.
A decisão pela ação foi aprovada em assembléia da instituição,
realizada no dia 17 de abril, e ocorre após a realização de diversas conversas com representantes do poder público municipal,
que nada fizeram em relação ao
fato. Desde fevereiro a ACEIS vem
promovendo reuniões com vereadores, prefeita e assessores, que
comprometeram-se em analisar a
questão e trabalhar para a correção dos problemas existentes,
mas após três meses de conversação, nada foi feito.
O Código Tributário Municipal,
publicado no Semanário Oficial do
Município distribuído no dia 08 de
janeiro deste ano, apresenta diversos pontos polêmicos como a aplicabilidade do IPTU, taxa de limpeza pública e aumento das tarifas
de ISSQN. Desde a sua publicação, a ACEIS manifestou-se contrário a ele, apontando problemas
existentes e demonstrando possíveis consequências negativas ao
cidadão, ao empresário e até mesmo ao desenvolvimento do município de Ilha Solteira.

Para você escolher certo.

Assembléia
Destaque à importância do comércio local para desenvolvimento da cidade

A Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS) inova na forma de fazer campanhas promocionais e a Campanha do Dia das
Mães deste ano será realizada de
forma diferenciada. Ao contrário de
campanhas anteriores, que tinham
como características principais o sorteio de prêmios entre os consumidores, esta buscará valorizar o comércio local através de campanha institucional na cidade e região. Para tal
serão utilizadas diversas mídias, como panfletos, rádio e TV, cujos custos de divulgação serão patrocinados
pela ACEIS, sem custo ao associado.
Outro aspecto diferenciado desta
campanha para o Dia das Mães é a
realização de vários shows musicais

com artistas de Ilha Solteira, em diversos pontos da cidade, nos dias
em que o comércio estará funcionando até mais tarde do seu horário normal. Na semana que antecede o dia
das mães as lojas do comércio estarão abertas até às 22 horas na quinta
e sexta-feira e até às 18 horas no
sábado.
A decisão por uma campanha institucional foi tomada pelos empresários, em assembléia, por identificarem a necessidade de um trabalho
diferenciado e de fortalecimento do
comércio local que apresenta excelentes opções ao consumidor de Ilha
e região. Outras campanhas institucionais estão sendo pensadas pela
ACEIS, que deverá enriquecê-las
com pesquisas prévias de opinião.
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Palavra da Presidenta
Como o amor de mãe

Aconteceu ...
Lançamento do loteamento Portal da Praia

Maio é o mês das mães, pessoas tão especiais que
a elas foi dado a possibilidade de conceber, de dar origem à vida. Com carinho e dedicação, as mães contribuem, no dia-a-dia, para a formação de seus filhos e
construção de seus futuros. E isso acontece não apenas
entre os seres humanos, mas até mesmo nas espécies
do mundo animal. Amor de mãe é indiscutível.
E nesse mesmo espírito, com o amor de quem ama incondicionalmente que a ACEIS produz a campanha do comércio para o Dia das Mães
deste ano. Inovando na forma de fazer, busca enfatizar o amor por Ilha
Solteira e resgatar a importância de um comércio forte para o seu desenvolvimento. Se desejamos um lugar agradável para viver, temos que
criar condições para que isso ocorra e uma delas, sem dúvida, é a realização de investimentos, que são desde grandes empreendimentos à
até mesmo a compra de um simples produto.
O amor por Ilha Solteira é tão grande que não dá para continuar estáticos, vendo-a tornar-se uma cidade perigosa em termos de segurança e
preocupante em termos de gestão pública. Assim, a ACEIS participa cada vez mais das discussões sociais e de interesse de cada um dos cidadãos ilhenses, buscando integrar a comunidade em debates e ações
que possam contribuir para nossa cidade ser melhor. Nesse sentido,
falar de segurança pública é um compromisso mais que relevante, cuja
participação e envolvimento de todos é fundamental para não continuarmos a ver o crescente número de notícias ruins nas páginas policiais
dos jornais locais. A participação nas discussões em torno da gestão
pública também é significativa, tendo em vista as várias contribuições
que podem ser dadas. Diante disso, discutir a doação de terrenos públicos, cujo impacto no desenvolvimento da cidade é concreto e estratégico,
e o posicionamento em relação à lei de criação do novo Código Tributário
Municipal também é necessário.
Uma instituição cada vez mais comprometida com a sociedade em
que está inserida não pode eximir-se dessa responsabilidade. Assim, a
Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira torna-se cada vez
mais presente e participativa nas ações de interesse e construção do
nosso município. Como o amor de mãe, queremos um bom futuro para
nossa cidade e somente coisas boas a ela.
Outro aspecto que não dá para deixar de falar é a continuidade das
ações de consolidação da ACEIS. Queremos uma cidade cada vez melhor,
mas não podemos deixar de continuar a oferecer serviços de qualidade
aos associados e inovar sempre em relação às suas expectativas. Dessa
forma, o trabalho em defesa do interesse do empresariado está intenso
e novas e boas perspectivas continuam a se abrir.
Como o amor de mãe, continuamos incondicionalmente zelando para
a construção de um futuro melhor para a ACEIS e nossa Ilha Solteira.
Um feliz Dia das Mães!

Zagma F. R. Margiotte,
presidenta da ACEIS

No dia 1º de maio, na praia de Ilha Solteira, o lançamento do loteamento Portal da Praia, de propriedade da família Cestari. O evento reuniu autoridades locais, população e empresários. A presidenta da ACEIS, em
sua fala, destacou a importância do empreendimento para o desenvolvimento econômico da cidade.

Entrevista coletiva à imprensa local

No dia 18 de abril de 2007, na sede da ACEIS, entrevista coletiva da
diretoria executiva da instituição com a imprensa local sobre o novo Código
Tributário Municipal de Ilha Solteira e as ações adotadas em relação a
ele. Participaram da entrevista as rádios Ilha FM e Band FM e o Jornal
da Ilha.

Inauguração na Unesp

No dia 11 de abril, na Unesp de Ilha Solteira, a inauguração de três
novas estruturas da insituição. No Campus II foram inaugurados Central
de Laboratórios Didático de Graduação e Laboratório de Entomologia II e
no Campus I a ampliação do Laboratório Central de Engenharial Civil. A
presidenta da ACEIS esteve presente ao evento, que fez parte da programação dos festejos do 30o Aniversário da Unesp de Ilha Solteira. Também
estiveram presentes professores, diretores e autoridades da Unesp.
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ACEIS quer participar de
discussões sobre
doações de terrenos
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Associação Comercial debate
segurança pública em Ilha Solteira
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A Associação Comercial quer
ter uma participação ativa nas discussões sobre doações de terrenos públicos pela prefeitura de Ilha
Solteira. A solicitação foi feita pela
presidenta da instituição, Zagma
Margiotte, na tribuna livre da Câmara Municipal, na sessão do dia 02
de maio, onde falou sobre a doação
de terrenos pela prefeitura.
A fala de Margiotte foi motivada
pela denúncia de possíveis irregularidades em procedimentos de doação de terrenos pela prefeitura a
empresários, divulgada em notícia
do Jornal da Ilha do dia 25 de abril
deste ano. A presidenta expressou
preocupação da ACEIS em relação
à questão, pois a doação de terrenos é uma das formas de incentivo
adotadas pelos municípios para atrair novos investimentos.
“A Associação Comercial jamais foi e nunca será contrária à
doação de terrenos pela prefeitura
a empresários que desejam se estabelecer no município, desde que
os processos sejam realizados de
forma séria e responsável”, disse
ela, destacando o posicionamento
geográfico da cidade como alternativa estratégica na busca de novos
investimentos. Finali-zando a fala,
Margiotte pediu o estabelecimento
de um canal de comunicação que
possibilite a participação da ACEIS
nos processos de doação.

A Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS) ,
em parceria com a comunidade, iniciou na sexta-feira, 04 de maio, debate sobre a segurança pública no
município, que tem se tornado razão,
cada vez maior, de preocupação.
Com a iniciativa, a instituição busca promover entre o empresariado e
a população em geral uma reflexão
sobre a situação atual e o que pode
ser feito para melhorá-la, ou seja, debater a questão e apresentar propostas de ação para o seu combate.
Na reunião os participantes constituíram uma comissão para trabalhar

a questão e novas discussões e também apresentaram várias propostas
de ação, como o convite à polícia militar, polícia civil, judiciário e poder público para discussão do tema e ações preventivas nas escolas, entre
outras. A comissão constituída está
composta pelas seguintes pessoas:
Zagma Margiotte e Manoel Santos,
representando a ACEIS; Herodilde
Rolanjach e Enio Coelho, representando a comunidade; André Seixlack, representando o Rotary; Fernando Bovolato, representando a AREIA e Loja; Wilson Manzolli Junior,
representando a Unesp.

PAE promove Semana da
Mãe Empreendedora

Empresário é vítima fatal
da violência no município

O Posto de Atendimento ao Empreendedor (PAE) do Sebrae em Ilha
Solteira promove a Semana da Mãe
Empreendedora entre os dias 07 e
11 de maio, no anfiteatro da Associação Comercial, com a realização de
palestras e workshops direcionadas
à mãe no contexto empreendedor. A
programação acontece em conjunto
com a campanha institucional desenvolvida pela ACEIS na semana que
antecede o Dia das Mães, no domingo, dia 13 de maio.

O empresário Ley Leite Bueno,
67 anos, tornou-se mais uma vítima
fatal da violência em Ilha Solteira. Pioneiro no município, ele foi assassinado no dia 24 de abril após tentativa
de assalto em sua residência, na zona sul da cidade. Ex-proprietário da
Farmácia Santa Rita de Cássia, instalada em Ilha há quarenta anos, Ley
era muito querido na comunidade
empresarial, que ficou bastante chocada e entristecida. A ACEIS, em
luto, solidariza-se com sua família.
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Diretoria pede melhorias
em serviços da Telefonica

Benetti promove desfile
beneficente à CAFISA
Maio

A diretoria da ACEIS pediu, em reunião no dia 04 de
maio com o Superintendente Regional da Telefonica, Leônidas Papalerde, melhoria na qualidade dos serviços de
comunicação das ligações telefônicas.
As frequentes reclamações sobre interferências e
chiados durante as ligações, que acabam prejudicando
o trabalho do empresário, que tem o telefone como ferramenta de apoio ao desenvolvimento de suas atividades
foram o motivo do pedido realizado.
Papalerde, por sua vez, prometeu o envio de equipe
técnica para analisar e solucionar o problema em Ilha
Solteira.

A Benetti promoveu no dia 27 de Abril, na Sociedade
Esportiva de Ilha Solteira (SEIS), desfile beneficente à
CAFISA, que desenvolve importante papel social no município. O evento teve a presença de mais de 300 pessoas
que contribuiram através da compra de ingressos a R$
4 reais, repassados integralmente à instituição, e que
assistiram, além do desfile, apresentação da Academia
Fiu-Flut.
Participaram também da organização do evento alunos do curso de Turismo da Escola Técnica Estadual
(ETE) de Ilha Solteira, Floricultura Casarão e Geovana e
Graciana cabeleireiras.

Evento destaca parceria com PAE

Associações reúnem-se em Birigui

O I Happy Hour Tecnológico, promovido no dia 11 de
abril, como parte dos festejos comemorativos do 30º aniversário da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira,
destacou a parceria com o Posto de Atendimento ao
Empreendedor (PAE) do Sebrae no município, para a execução do Hotel de Projetos da instituição de ensino,
que busca promove não apenas o espírito empreendedor
da comunidade discente, mas também auxiliar de forma
direta e prática o desenvolvimento da cidade.

Representantes de Associações Comerciais da região
estiveram reunidos, no dia 24 de abril, na cidade de Birigui, sob a coordenaçao de Wilson Marinho, vice-presidente da FACESP.
O evento teve como pauta de discussão o Núcleo de
Hemoterapia da cidade de Araçatuba; a criação da primeira cooperativa de crédito instituída por uma associação
comercial na região de Araçatuba; o Programa de Estágio
- PROE desenvolvido pela FACESP e que pode ser levado
às associações comerciais; e o projeto do cartão ACREDITO, também da FACESP, que chamou bastante a
atenção dos participantes.

Programação de Shows na Semana das Mães
Dia
10
11

12

Local
Proença Norte
Gráfica Paris
Jumara Móveis
Centro Óptico
Pão Gostoso Sul
Mini Shopping Sul
Jardim Aeroporto
Mini Shopping Norte
Plaza Sul

Músico
Tavinho Lima
Leonardo
Alisson
Nebraska
Angelo
Tiago
Ronaldo San & Márcio
Biel
Marcinho Carioca

Período
Noite
Noite
Noite
Noite
Noite
Noite
Dia
Dia
Dia

Kazuko Maeda
Joaquim Carlos Cardoso
Humberto de Marco
Sonia Cassinelli B. Campos
Lucia Maria Rodrigues Nantes
Maria Elena Rinaldi da Silva
Sandra Maria Borges
Hassan Yossef Ayoub
Patricia Borges Oliveira
Ivanir da Silva F. Franchini
Rodrigo Silva Vasconcelos
Aparecido de Araujo Filho
Fabiana O. Ribeiro Martin
Fatima Alves de Souza
Elisete I. M. Noriya
Abilio Guirro
Odete da Silva Ferreira
Maria Marques C. Hachuy
Rosangela Rosa Suzuki
Flavio Antonio Moreira
Jose R. da Silva Sales
Helena Maria Pereira
Olga Maria Taveira Guimaraes
Joao Pereira dos Reis
Ana Paula da Silva Seixas
Marcia Cristina B. Ramos
Luiz Carlos S. Nascimento
Sirlei Ferreira Rodovalho
Isabel da Silva Malange
Julia Ferreira Evangelista
Benilson Leonel
João Gregório de Araujo
Augusto Raimundo da Silva
Rosalina da Silva Gonçalves
Tiago Samuel Prata Silva
Paulo Nakamiti
Alessandra Maria Bonfim Dias

Sejam bem-vindos novos associados!
Joale
Fisk
Floricultura N. Sra. Aparecida
Drogaria Maranhão

(18) 3742-2061
Centro Comercial Norte, 566 A
Ilha Solteira - SP
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