ACEIS promove importantes eventos em junho
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Exposição de Conscientização do Meio Ambiente, Plantio de Mudas e Campanha dos Namorados foram eventos importantes no mês

Prefeitura atrasa pagamentos e prejudica
comércio de Ilha Solteira

A Prefeitura de Ilha Solteira atrasou o pagamento dos salários de
seus funcionários no mês de maio
e prejudicou o comércio em plena
campanha para o Dia das Mães,
que representa uma das datas mais
importantes do ano para o setor em
termos de vendas. O fato, inclusive,
gerou protesto dos funcionários públicos municipais, que foi realizado
com carro de som e discursos em
frente ao prédio da prefeitura.
Fornecedores da instituição
também estão sofrendo com atra-

sos, havendo reclamações de muitos deles pela falta de pagamento.
Sem receber, os comerciantes ficam com seu capital de giro comprometido e têm limitado as possibilidades de realizarem melhores
compras e de oferecer melhores
preços tanto para o consumidor local quanto para a própria prefeitura.
A ACEIS lamenta a situação,
que há muito tempo não se via em
Ilha Solteira, que sempre teve orgulho do grande orçamento dos cofres
públicos municipais.

A Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS),
em concordância com o seu compromisso com os empresários e com a
comunidade local, promoveu importantes eventos ainda na primeira
quinzena do mês de junho.
O primeiro, realizado na Semana
do Meio Ambiente e em parceria com
a Faculdade de Ilha Solteira (FAISA)
e demais escolas públicas e privadas
e instituições que promovem educação ambiental no município, foi a 1ª
Exposição de Conscientização do
Meio Ambiente, que realizou-se na
Praça dos Paiaguás, no dia 06 de
junho.
O evento teve exposição de projetos que são desenvolvidos pelas escolas e instituições, assim como apresentações culturais, com peças
de teatro, dança e música.
Antes disso, também como parte
da programação da Semana do Meio
Ambiente, no dia 05, aconteceu o
plantio de mudas de árvores nativas,
cedidas pela CESP, no campus do
departamento de Agronomia da Unesp de Ilha Solteira. Participaram
do plantio alunos de várias escolas
do município.
As questões ambientais, como aquecimento global e doenças tropicais muito discutidas no momento,
foram elementos estimuladores para
a organização dos eventos, explicou
Zagma Margiotte, presidenta da ACEIS. Expor esses trabalhos significa estender à toda a comunidade o
que cada instituição já vem desenvolvendo de forma isolada com seus
alunos e, também, proporcionar a

integração entre elas e a conscientização da importância de todos em
relação à questão, disse Margiotte.
Estiveram participando da Exposição e do Plantio os alunos das escolas ABBS, Lúcia Maria Donato
Garcia, Paulo Freire, Urubupungá,
Anglo, NEP Objetivo, Euclides da
Cunha, Unesp e Apae e as instituições ONG MAE, Ilha do Papel, Polícia Florestal, Cesp, Casa da Agricultura e Vigilância Sanitária.
Dia dos Namorados - Em relação ao Dia dos Namorados, a ACEIS
seguiu os mesmos critérios estabelecidos para o Dia das Mães e desenvolveu, também, campanha institucional, buscando-se destacar a importância do consumidor investir seu
dinheiro no município, adquirindo produtos e serviços no comércio de Ilha
Solteira, pois quanto mais gastar-se
aqui, maior será a arrecadação de
impostos para o município, que por
conseqüência ter mais recursos para
investir em melhorias dos serviços
públicos e em obras de infra-estrutura
e desenvolvimento. Quanto menor for
o gasto, menor serão os investimentos públicos.
A campanha teve início no dia 06
de junho e encerrou-se no dia 12,
com sorteio de prêmios e show musical, entre o Via Sul e a Tenda, com
Nebraska. Foram ganhadores das bicicletas, Adriana Prado, Ilza Santos
e Lucas Vinicius; dos aparelhos
MP3, Marisa Mariano, Ester Chagas
e Bruno Ferreira; e das máquinas fotográficas digital, Joana Lemos e Alda Melo.

Página 2

Palavra da Presidenta
Entre o falar e o agir

Quase sempre, a distância entre o falar e o agir é
muito grande nas instituições e nas pessoas e o ato
de viver, seja enquanto indivíduo, seja enquanto organização, torna-se um difícil exercício de coerência entre o
que se fala e o que se faz.
Para a ACEIS, coerência é um valor a ser sempre
considerado na realização daquilo que se propõe, tanto
para o empresário, quanto para a comunidade. Por isso,
sempre que a Associação Comercial expressa-se sobre algo, de certa
forma já propõe ações que se complementem, pois somente encurtando
a distância entre o falar e o agir é que se constrói uma sociedade melhor.
Em termos de compromissos com os associados, não basta apenas
falar que há tal comprometimento, mas sim agir de fato em defesa dos
interesses dessa categoria. Dessa forma, não é possível assistir de foma
passiva, sem expressar discordância, o recente atraso do pagamento
dos funcionários da Prefeitura de Ilha Solteira, exatamente no período da
campanha do Dia das Mães, prejudicando os empresários e a própria cidade numa de suas principais ocasiões de negócios.
O compromisso com a sociedade também vai além das palavras e as
ações por mais segurança pública representam isso muito bem, assim
como o trabalho desenvolvido com as campanhas de combate à dengue,
a realização da 1ª Exposição de Conscientização do meio ambiente e
as discussões em torno dos temas desenvolvimento local e capacitação
do empreendedor.
Falar e agir, para nós, são dois elementos indissociáveis, essenciais
para a consolidação do nosso comprometimento com a comunidade de
Ilha Solteira e seus empresários. Coerência entre o falar e o agir, inclusive,
tem sido um compromisso assumido entre a ACEIS e as instituições
que acreditam na força das parcerias e das ações para o desenvolvimento
local, pois para nós é preciso mais ações e menos falas.

Zagma F. R. Margiotte,

presidenta da ACEIS
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Aconteceu ...

Reunião com gerência da Itamarati

Dia 14 de maio, reunião de diretores da ACEIS com o gerente local
da Itamarati, Cleocídio, sobre disponibilidade de vagas para empresários
no ônibus destinado a compras em São Paulo. Os comerciantes reivindicam prioridade na lotação do veículo, pois tem havido falta de vagas em
função da quantidade de pessoas que não são comerciantes viajando.

Fórum Sebrae

Fórum, com dirigentes do Sebrae SP, em São José do Rio Preto, no
dia 10 de maio, sobre a nova realidade das micro e pequenas empresas
após a aprovação da lei geral. Comerciantes e contabilistas de Ilha Solteira
participaram do evento, através de intervenção do PAE local que providenciou ônibus para o transporte.

Semana das Mães

No dia 08 de maio, na Semana das Mães promovida pelo PAE local,
curso prático de maquiagem para a mulher que está inserida no mercado
de trabalho. Ministraram o curso as profissionais Nadir e Imara, que apresentaram várias dicas para o dia-a-dia da mulher empreendedora.

Inicia mapeamento do empreendedor de Ilha

O projeto Mapeamento do Empreendedor de Ilha Solteira teve início
no dia 03 de maio com realização
de treinamento sobre postura nas
entrevistas, ministrado pela psicóloga Rose e direcionado aos estudantes que dele participam e entrevistarão os empreendedores. No dia 05
de maio as atividades de pré-teste,
para eventuais ajustes, já foram aplicadas. A expectativa do Posto de Atendimento ao Empreendedor (PAE)
do Sebrae em Ilha Solteira, da Associação Comercial e Empresarial e da
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Faculdade de Ilha Solteira (FAISA),
parceiros no projeto, é de que a etapa de coleta de dados seja concluída
até a primeira semana de agosto.
O Mapeamento do Empreendedor, tem por objetivo apresentar panorama completo e atualizado dos
empreendedores formais e informais
do município e suas principais necessidades. Durante dois meses, os
entrevistadores visitarão estabelecimentos em funcionamento e residências onde existam negócios informais.
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Diretores alertam para perdas de receita de Ilha

Em reunião realizada para discussão do plano diretor de Ilha Solteira,
no dia 24 de maio, os diretores da
Associação Comercial, Ariovaldo de
Pádua Lemos e Luiz Felício Altimare,
alertaram para a contínua perda de
receita do município e o que isso pode representar em longo prazo.
Convidados para falar sobre os
aspectos econômicos da cidade, os
diretores demonstraram que Ilha vem
tendo redução contínua do seu Índice
de Participação dos Municípios
(IPM), que é um dos critérios utilizados para distribuição das receitas
governamentais. Em 1993, esse índiceFoto:
eraArquivo
de 0,33406840
e foi reduzindo
ACEIS
ano a ano até chegar em 2005 no
valor de 0,15776765, representando
uma queda de mais de 50%. Enquanto isso, a população da cidade
aumentou de 21.713 habitantes em
1993 para 25.684 em 2007, o que
representa um crescimento populacional de quase 20%, que conduz à
necessidade de mais investimentos

em infra-estrutura,
saúde e educação,
entre outros.
A forte dependência de Ilha Solteira da
arrecadação da usina
hidrelétrica e a falta
de planejamento estratégico do poder
público para reduzir
essa dependência e
gerar novas alternativas foram apontadas
pelos diretores como sendo hoje um
dos pontos fracos para o desenvolvimento local, que encontra no comércio fortalecido, na presença da universidade, na alta receita ainda existente
e nas escolas técnicas alguns dos
pontos fortes que devem ser explorados.
Cidades da região, com receitas
bem inferiores a de Ilha Solteira e
melhores resultados dos investimentos públicos devem ser consideradas
e até mesmo utilizadas como referencial. Santa Fé do Sul, por exem-
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plo, possui 29.026 habitantes e tem
o seu IPM em processo de crescimento: o indicador, que em 1993 era
de 0,03099774, chegou em 2005 a
0,03884331, representando um aumento de mais de 25%/; a receita
de impostos estaduais da cidade é
de R$ 6.517.714,37, enquanto em Ilha é R$ 23.625.273,58; e o Produto
Interno Bruto (PIB) per capta, ou seja,
por pessoa, de Santa Fé é de R$
7.332,39, enquanto o de Ilha é R$
49.170,38.

Campanha institucional do Dia das Mães tem avaliação positiva

Apesar do atraso no pagamento
da prefeitura de Ilha e das conseqüências desse atraso ao comércio, a campanha institucional desenvolvida pela ACEIS para o Dia
das Mães teve avaliação positiva
da diretoria da instituição e dos
próprios empresários participantes.
Sem custo de adesão e com a
preocupação de chamar a atenção
do consumidor para a importância
de se investir em Ilha Solteira, ela
também deu visibilidade regional ao
município, através das mídias televisão e rádio, e incentivou a cultura
local oferecendo oportunidades aos
músicos contratados para apresentações em vários pontos da cidade
durante os dias da sua realização.
Mais relevante ainda que a
própria campanha é o fato da ACEIS, com esse tipo de ação, buscar resgatar o orgulho de ser ilhense e o compromisso de cada um
para a construção de um município
melhor e próspero.
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Comissão inicia ações
por mais segurança

A Comissão constituída por diretores da Associação
Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS) e representantes de entidades e sociedade civil para debater a
segurança pública no município deu início às ações propostas na primeira reunião do grupo. Durante o mês de
maio, membros da comissão estiveram em reunião com
representantes locais e regionais das polícias civil e militar, onde apresentaram o início dos trabalhos do grupo,
as propostas apresentadas inicialmente para mais segurança e ouviram deles o que é possível ser feito para uma atuação conjunta e obtenção de resultados positivos
em relação à questão.
Antes do dia 15, houve reunião com o delegado de
Polícia de Ilha Solteira, Wagner Storti, que apontou a
necessidade de apoio, inclusive estrutural, à Polícia Civil
e informou que as ações necessárias de prevenção e
combate à violência estão sendo realizadas. No dia 15,
a reunião foi em Andradina, com o Coronel da Polícia
Militar, Antonio Aparecido Pardim, e o Delegado da Seccional de Andradina da Polícia Civil, Carlos Antonio Mendonça. No encontro tratou-se do efetivo e estrutura física
das polícias e da possibilidade de realização de um plano
de ação para o combate ao crime. O agravamento da
segurança não deve ser visto apenas como culpa da
polícia ou conseqüência de um fato isolado, disse o
Coronel, destacando a necessidade de união das forças
dos poderes Judiciário, Legislativo, Executivo, Polícia e
Comunidade. Mendonça, por sua vez, disse que há uma
deficiência estrutural considerável na Polícia Civil e que
falta parceria entre Prefeitura Municipal e instituição,
como acontece em vários outros municípios e que favoreceria a obtenção de resultados mais positivos. As autoridades colocaram-se à disposição para elaboração de
um plano de ação, conforme ocorrido em outras cidades,
como Pereira Barreto.
E, no dia 18 de maio, houve reunião na sede da Associação Comercial com o Capitão Adalto Alves de Oliveira
e Tenente Marcelo, ambos da Polícia Militar local, que
enfatizaram a necessidade da sociedade se unir em força
conjunta. A situação, segundo eles não é alarmante,
como achou a sociedade, embora o índice de pequenas
criminalidades tenham aumentado.
Diante do contexto, a presidenta da Associação Comercial, Zagma Margiotte, está propondo ao grupo que
seja promovido um encontro com dirigentes das polícias
civil e militar, tanto local quanto regional, para discutir
com a comunidade e sociedade civil uma ação conjunta,
como vem acontecendo em outras cidades e conforme
apontado pelos próprios dirigentes das polícias.
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PAE/Sebrae assina
convênio com Pioneiros

O Conselho Gestor do Posto de Atendimento ao Empreendedor (PAE) do Sebrae em Ilha Solteira assinou
convênio parceria com a Pioneiros Bioenergia, que passou a ser mais um patrocinador do PAE no município.
Com o convênio, cuja assinatura aconteceu no dia 29
de maio, a Pioneiros fornece recursos financeiros ao PAE
e este atua junto a ela no seu processo de inserção no
mercado local, fornecendo capacitação e estimulando o
desenvolvimento do empreendedorismo naqueles que serão prestadores de serviços à empresa e sua nova unidade
industrial. Paulo Roberto de Oliveira, gerente de Recursos
Humanos da Pioneiros é o representante da empresa
junto ao PAE e avalia de forma bastante positiva a parceria.

Greenhalg visita sede da ACEIS

O advogado e ex-deputado Luis Eduardo Greenhalg
visitou, no dia 25 de maio, a sede da ACEIS, onde foi
recebido por membros da diretoria da instituição. Na
visita onde pôde conhecer um pouco da estrutura e
serviços oferecidos pela Associação, o ex-deputado
recebeu o pedido oficial da diretoria para que consiga
agendar reunião com o Secretário Estadual de Segurança Pública de São Paulo para discutir a segurança
em Ilha Solteira, cuja realidade tem gerado preocupação e mobilização da Associação Comercial e comunidade.
No mesmo dia, na Câmara Municipal, Greenhalg
recebeu o título de cidadão ilhense pela contribuição
dada à conquista do curso de Direito da Faculdade de
Ilha Solteira (FAISA) e o que esta conquista representa
para a economia local. Na ocasião, a presidente da ACEIS entregou uma placa em homenagem ao ex-deputado, destacando a importância de se reconhecer as
pessoas que atuam em prol do desenvolvimento de
Ilha Solteira, assim como a Associação Comercial.
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Clenia Maria Lemos
João José Catanio
José Aldo Pereira
Ewerton A.B. de Souza
Mary Aurea O.P.Rodrigues
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Amancia Deniz Assunção
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Antonio Ramos da Costa
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Ismar Britto Cardoso
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Neide Rodrigues
Antonio Lino da Silva
Antonio dos Reis Lemos
Sonia Maria P. Lima Borges
Antonio A.S. Segantini
Maria Antonia T. Cardim
Ariovaldo de Pádua Lemos
Elza Regina Avanso Urzulin
Terezinha M. Maguetas
Kattia Aparecida A.Barbosa
Marisa Aparecida Palu
Ester Pereira da Costa
Viviane Cristiane dos Santos
Jose Caselatto
Maria Helena A. Trindade
Osvaldo Pereira da Silva
Edmundo Gomes
Eder Melero
Kleber Okada Fogaça
Roselaine Ferrari
Heronildo Jose Santos Vicente
Maria de Fatima de Carvalho
João de Oliveira Machado
Adenir José da Silva
Mayara C.A.Barbosa
Lazaro Alves de Oliveira
Joana da Silva Gonçalves
João Cortes
Fernando Peres de Moraes
Rosana Claudia Lima
Fujiko Forayama
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