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Campanha dos Pais: prêmios Comunidade cria ONG para
e lançamento de livro
fiscalizar gestão do município

Realizando pela primeira vez uma
campanha promocional direcionada
ao Dia dos Pais, a Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira
(ACEIS) iniciou com êxito o encerramento da campanha.
No dia 11 de agosto, em evento
realizado no estacionamento entre a
Lanchonete Tenda e o Restaurante
Via Sul, com show sertanejo da dupla Ronaldo San & Márcio, foram sorteados prêmios aos clientes das lojas participantes que realizaram
suas compras ou adquiriram serviços no período da campanha. Ao todo foram distribuídos 40 mil cupons
entre as empresas participantes.
E, para o encerramento de fato
da campanha, que não limitou-se

apenas à data comemorativa, no dia
31 de agosto será realizado a noite
de autógrafos do lançamento do livro
“Pais e filhos: a ACEIS escreve essa
história”, produzido a partir das poesias e narrações de alunos do 5ª ano
do Ensino Fundamental, que participaram do concurso promovido pela
Associação Comercial.
Para Zagma Margiotte, presidenta
da ACEIS, a realização da campanha foi bastante satisfatória, pois além de valorizar o consumidor, também estimulou a produção cultural
local, demonstrando não apenas uma preocupação comercial, mas sim
em estar de alguma forma cuidando
da cidade e interagindo de maneira
positiva com sua população.

A comunidade local criou no dia 02
deste mês a Organização Não
Governamental (ONG) Associação
dos Moradores Amigos de Ilha
Solteira, que tem como propósito acompanhar as ações do poder público municipal, fiscalizando os atos realizados pela gestão pública e até
mesmo propondo alternativas que
possam auxiliar na solução de problemas existentes no município.
Cerca de 40 pessoas estiveram
presentes na reunião de institucionalização da ONG, onde em assembléia houve debate e aprovação do
estatuto, definição de nome e dos
membros dos Conselhos Administrativos, de Ética e Fiscal.
Com apoio da Associação Comercial e Empresarial (ACEIS), que cedeu uma sala do seu prédio para ser

a sede temporária da ONG, a Associação dos Moradores Amigos de Ilha Solteira representa vários segmentos da sociedade, reunindo
membros de entidades diversas e da
sociedade civil. Sem vínculos partidários, a constituição da ONG representa o fortalecimento da democracia no município, onde a população
torna-se cada vez mais crítica, trazendo para si a responsabilidade e
o compromisso de contribuir solidamente para a construção de uma
cidade melhor.
Ariovaldo de Pádua Lemos, o Vadinho, acredita que este é um momento histórico para Ilha Solteira, no qual
a população deixa de esperar as coisas acontecerem pelo poder público
e passam a agir em busca de alternativas para que elas de fato aconteçam.
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Palavra da Presidenta
À gosto de quem?

Livros

O mês de agosto é tipicamente objeto de brincadeiras populares, principalmente em relação a algo que
não vai ser feito ou que demorará muito para ser realizado. Por exemplo, uma pessoa que é desorganizada
diz que se organizará em agosto, à gosto de Deus, ou
seja, sabe-se lá quando isso vai acontecer ou ainda,
se vai acontecer.
Para a população de Ilha Solteira, no entanto, essa
brincadeira popular se faz inválida em alguns aspectos e em Agosto,
muita coisa positiva de fato acontece, como a recente criação da ONG
Associação dos Moradores Amigos de Ilha Solteira, que reúne representantes diversos da comunidade para acompanhar as ações da gestão
pública municipal e até propor sugestões e alternativas para a solução
de problemas comumente enfrentados. Sem dúvida, tal fato demonstra
que a população possui capacidade de união e principalmente de fazer
acontecer, contrariando muitas visões pessimistas e até mesmo outras
que gostariam que nada fosse feito e que continuassem sendo deixadas
à gosto.
E falando-se de realizações, de fazer acontecer, outro fato que se
destaca nesse contexto é o encerramento da Campanha da ACEIS para
o Dia dos Pais, que mais uma vez inovou e além do sorteio de prêmios e
da campanha institucional já implementada em outras ocasiões, envolveu
também a comunidade através de concurso de redação realizado em
parceria com as instituições de ensino locais, prestigiando os melhores
trabalhos com prêmios e também publicação de livro temático.
Sem dúvida, é evidente que agosto é sim um mês de realizações e
de se fazer acontecer, como vem ocorrendo com as ações da Associação
Comercial em prol dos interesses dos empresários e de toda a comunidade de Ilha Solteira. Nesta edição do Informativo ACEIS, muitas outras ações de realização podem ser vistas, como as palestras, reuniões e cursos desenvolvidos e a serem desenvolvidos.
Por isso, sem dúvida, considerando-se as capacidades de realizações
das pessoas e o quanto se foi feito neste mês específico, só resta-nos
perguntar: à gosto de quem mesmo?

Zagma F. R. Margiotte,
presidenta da ACEIS

Estatísticas - Julho/2007
Consultas ACSP
Consultas USECH
Consultas SPC-E
Consultas RENAV
Consultas CON
Consultas PACE
Consultas PACN
Consultas SINTJ
Consultas USEFONE

1509
1963
17
19
68
15
7
6
7

Dicas ...

Principais Consulentes no mês
Margiferro Materiais para Construção
Brito’s Center
Proença Supermercados
G7 Serviços Subaquáticos
Supermercados Pelachim II
Dantas Calçados e Confecções
Loja Ceselar
Gran Rio Moto
Fox Super Loja
Farmácia Satélite

NÃO VERÁS PAÍS NENHUM
Autor: Ignácio de Loyola Brandão
Global Editora, 2007
A partir das discussões relacionadas ao
aquecimento global e da influência das ações
humanas no processo, o autor retrata através da
ficção que o homem pode ser penalizado pelo mau
uso do planeta. O pano de fundo é construído em
torno de um escritor que vê estarrecido, da sua
janela, uma mulher aparentemente esclarecida
matando, dia-a-a, por envenenamento, uma árvore
cujas folhas sujavam a sua calçada.
O MONGE E O EXECUTIVO
Autor: James C. Hunter
Editora GMT, 2004
Leonard Hoffman, um famoso empresário que
abandonou sua brilhante carreira para se tornar
monge em um mosteiro beneditino, é o
personagem central desta envolvente história
criada por James C. Hunter para ensinar de forma
clara e agradável os princípios fundamentais dos
verdadeiros líderes. Leitura fundamental para os
que se interessam pelo tema e deseja conhecê-lo
melhor.

DVD
O SEGREDO (THE SECRET)
Produção: Estados Unidos, 2007
Gênero: Documentário
Duração: 91 min.
Filme surpreendente traz todos os recursos para
entender e viver “O Segredo (The Secret). Pela
primeira vez na história, importantes cientistas,
autores e filósofos vão revelar o segredo que
transformou profundamente a vida dos que o
viveram, como Platão, Newton, Carnegie,
Beethoven, Shakespeare, Einstein. Segundo os
criadores, ao conhecer “O Segredo”, as pessoas
poderão mudar para sempre as suas vidas.
Erramos:
Na edição anterior do Informativo ACEIS dissemos que Al Gore é um ex-presidente
dos Estados Unidos, quando o correto é ex-candidato à presidência.

NOVO TELEFONE

(18) 3743-3408

(18) 3742-4719
Av. Brasil Norte, 1555 B - Ilha Solteira - SP
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Diretor do Sebrae fala
sobre Lei Geral

O Diretor Administrativo e Financeiro do Sebrae/SP, José Milton Dallari Soares, realizou palestra
no dia 9 de agosto no anfiteatro da
Foto: Arquivo ACEIS
ACEIS, onde falou sobre a nova Lei
Geral das Micro e Pequenas Empresas, que entrou em vigor no dia
31 de julho deste ano.
Na palestra, promovida através
de parceria entre ACEIS e Posto
de Atendimento ao Empreendedor
(PAE) local, o diretor falou sobre as
relações entre a legislação e a prática do empresário, apresentando
o novo sistema tributário, os impactos que exercem de fato na atividade do empreendedor e as necessidades de adequações que nela devem ser feitas, apontando inclusive
algumas já conseguidas pelo Sebrae e outras que estão no Senado
para serem votadas.
Segundo Zagma Margiotte, presidenta da ACEIS, a realização do
evento foi de extrema importância
para o empresariado, que teve a oportunidade de aprofundar-se mais
na questão e tirar suas dúvidas em
relação às mudanças ocorridas,
como alíquotas e procedimentos.
Além dos empresários de Ilha
Solteira, participaram também da
palestra o gerente regional do escritório Sebrae de Araçatuba, Ricardo
Espinosa; o gestor do Posto Sebrae de Araçatuba, Sérgio Pinheiro; o gerente de Desenvolvimento
Humano da Pioneiros Bioenergia,
Paulo Roberto de Oliveira; o presidente da Associação Comercial e
Empresarial de Sud Mennucci, Vicente Solfa; e representantes de
prefeitos da região, além de contadores e administradores.

3742 - 3099
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Palestra destaca importância do
comércio se planejar para futuro

Qual será o futuro do comércio de
Ilha Solteira, principalmente em termos de estrutura física, como fachadas, estacionamentos e até mesmo
trânsito?
Palestra realizada no dia 27 de julho, no anfiteatro do prédio sede da
Associação Comercial e Empresarial
de Ilha Solteira, por Gustavo Fava, representante da empresa Tecnos Engenharia e Urbanismo, responsável
pelas diretrizes do Plano Diretor de Ilha Solteira destacou a importância da

preocupação com o tema e dos empresários se planejarem para isso, ou
seja, para o futuro da cidade.
Mais de 80 empresários estiveram presentes à palestra e debateram
vários aspectos com Fava, cuja empresa representada é especialista em
relatórios de impactos ambientais e
planejamento, saneamento ambiental
e urbanismo, concentrando 90% de
seus trabalhos em prefeituras, assessorando o desenvolvimento de planos
diretores.

Mais de 1.000 assistem palestra promovida
pela ACEIS com Alexandre Bernardo
1.232 pessoas estiveram presentes na palestra “O vendedor irresistível”, promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira
(ACEIS) com o ator e conferencista Alexandre Bernardo, nos dias 24 e 25
de julho, na Sociedade Esportiva de
Ilha Solteira (SEIS).
O evento, que não teve custos de
inscrição para participação, reuniu
empresários, funcionários do comércio e população em geral e representou também o lançamento das campanhas promocionais da ACEIS para o
segundo semestre.
Buscando estimular nas pessoas
um novo comportamento, mais positivo e vencedor, diante dos desafios
a serem enfrentados, a palestra superou as expectativas da diretoria da Associação Comercial, principalmente
quanto à participação da população.

3742-1894

Cheques e documentos
perdidos, roubados ou
extraviados causam
grandes transtornos!

Se isso aconteceu com você, denuncie!
Mais informações no site:
www.aciis.com.br

A sua
proteção
em
tempo
integral
LIVRARIA E PAPELARIA

CENTER
No primeiro dia da palestra, terçafeira, dia 24, 700 pessoas estiveram
presentes e no segundo dia, na quarta-feira, 532 pessoas participaram.

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

Materiais Escolares - Escritório - Informática
Engenharia - Telas e Molduras
“Xerox, Encadernação, Plastificação e Fax”

Fone/Fax: (18) 3742-2254
Centro Comercial Norte, 566C

(18) 3742-3000
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Cheque devolvido é pauta de
reunião com gerentes de Bancos

ACEIS participa de
reunião de Associações
Comerciais

Inadimplência pela devolução de cheques é preocupante para
empresários e compromete desenvolvimento saudável do comércio

A diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira
(ACEIS) participou de reunião realizada na cidade de Araçatuba, no dia 1º
de agosto, pela Federação de Associações Comerciais do Estado de São
Paulo (FACESP) com associações
comerciais da regional Araçatuba, denominada RA-13.
Dentre os temas abordados no encontro, destacaram-se o Programa de
Complementação Educacional (PROE), o Programa de Geração de Receita e Serviços (PROGERECS), Serviços do Serviço Central Proteção ao
Crédito (SCPC) e a parceria entre
Junta Comercial do Estado de São
Paulo (JUCESP) e Associações Comerciais.
A participação na reunião foi avaliada de forma bastante positiva pela
presidenta da ACEIS, Zagma Margiotte, que destacou a importância desses
encontros para a troca de experiências com outras instituições e identificação de novos serviços e projetos
que possam proporcionar mais benefícios aos associados da ACEIS e a toda a comunidade de Ilha Solteira.

Prevenção
Sistemas de consulta ao crédito e uso de cartões devem ser mais utilizados

3742-3069 / 3742-1006
Plaza Sul, 565-I - Ilha Solteira - SP

ADMINISTRAÇÃO
DIREITO
PEDAGOGIA

O elevado número de cheques devolvidos no comércio de Ilha Solteira
foi tema de reunião realizada no dia
08 de agosto, no anfiteatro da ACEIS,
entre empresários e gerentes de estabelecimentos bancários locais.
A preocupação dos comerciantes
está relacionada ao alto índice de inadimplência em função dos cheques
devolvidos, que comprometem o desenvolvimento das atividades empresariais. Consultados sobre ações que
poderiam ser realizadas em conjunto
para minimização do problema, os
gerentes explicaram que as agências
bancárias já fazem o que é possível
ser feito nesse sentido, ou seja, não
fornecem talões de cheque a clientes
que possuam inclusões no Serasa e
SCP e até mesmo restrições na instituição financeira, mas essa questão,
no entanto, é mais complexa, tendo em
vista que o indivíduo pode estar com
tudo em dia hoje e entrar em situação
de inadimplência nos próximos dias
ou meses.
Algumas alternativas apontadas
na reunião foi a de que o uso do cartão

de crédito seja estimulado, pois apesar deste cobrar uma taxa administrativa do empresário, garante-lhe o
recebimento; que as consultas ao sistema de proteção ao crédito disponibilizado pela Associação Comercial
seja utilizado com mais freqüência, de
preferência em todas as vendas em
que ocorram situação de crédito; e
que as inclusões no Serasa e SCPC,
que estão diminuindo, apesar da inadimplência, sejam realizadas com regularidade para garantir a eficiência
do sistema, pois o fato de um cheque
voltar duas vezes não significa que aquele que o emitiu terá restrição de
crédito.
As ações para solução do problema encontram-se acessíveis ao empresário, não exigindo-lhe sacrifícios,
mas sim uma sistemática de procedimentos regulares e preventivos.
Estiveram presentes à reunião José Alves, do Banco Nossa Caixa; Marcos Ferrari, do Santander; Wilson Pereira, do Banco do Brasil; e Marcelo
Barreto, do Bradesco, além de diretores da ACEIS e comerciantes.

Diretoria se faz presente na
reinauguração da JL Móveis

A diretoria da ACEIS esteve presente na reinauguração da loja JL
Móveis que, estimulando o comércio
local, investiu na ampliação do negócio, estabelecendo-se num novo ponto, na Av. Brasil Norte, 446. Com a
mudança, os proprietários acreditam
poder oferecerem mais opções, conforto e comodidade aos clientes.

CONVÊNIOS: ASUIS - ADUNESP - SIND. BANCÁRIOS
- NEP - VALE CARD - FUNDAÇÃO CESP (ON-LINE)

Alameda Tucuruí nº 151 - Ilha Solteira - SP

Loja 1: Avenida Brasil Norte, 318-A - Fone: 3742-2566
Loja 2: Avenida Brasil Sul, 465-C - Fone: 3742-1639
Ilha Solteira - SP
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Audiências Públicas sobre Plano
Diretor definem futuro de Ilha
Audiências Públicas que estão acontecendo na Câmara Municipal de
Ilha Solteira estão debatendo e aprovando o Plano Diretor do município,
que estabelece critérios para o seu
desenvolvimento e futuro.
A primeira audiência aconteceu no
dia 9 de agosto, e definiu as diretrizes
para o desenvolvimento municipal. No
dia 16 acontece a segunda, que discutirá o modelo espacial da cidade e os
critérios de utilização do solo. E, no
dia 23, acontece a audiência que definirá os instrumentos de política urbana
e desenvolvimento institucional.
Delegados de vários segmentos
da sociedade participam da discussão e votam pela aprovação ou não
das deliberações. A Associação
Comercial tem como representantes
no debate os diretores Luiz Felício Altimare e Ariovaldo de Pádua Lemos.

As audiências públicas, que acontecem a partir das 19h30min. são abertas à população, mas apenas os
delegados possuem poder de voto. tal
restrição no entanto não limita a participação democrática da população,
vista pelos diretores da ACEIS como
fundamental.

Comerciantes ilhenses estabelecem acordo
com Expresso Itamarati

Os comerciantes de Ilha Solteira e
a empresa de transporte Expresso Itamarati estabeleceram acordo para utilização do ônibus destinado a viagens de compras em São Paulo e sobre a infra-estrutura da sala de apoio
a eles disponível na capital paulista.
A reunião para estabelecimento do
acordo aconteceu no dia 09 de agosto, na sede da Associação Comercial
e encerrou uma negociação iniciada
no dia 14 de maio, quando diretores
da ACEIS reuniram-se com o gerente
local da empresa, Cleocídio, para a
obtenção das primeiras informações
em relação ao tema. No dia 27 de julho, reunião com o diretor da empresa,
Devanir Magrini, a quem foi também
solicitado flexibilidade nos horários de
volta da viagem e restrições a passageiros extras, foi definitiva para o esta-

belecimento do acordo, que passou
a vigorar desde o dia 13.
Com o acordo, o ônibus para viagens de compras passa a ser utilizado
apenas por comerciantes, com limite
de até 30, que deverão apresentar
carteira de identificação expedida pela Associação Comercial. A sala de apoio disponível a eles em São Paulo
passa a ter televisão, armários pessoais e grade para guardar com segurança as mercadorias compradas, enquanto não são embarcadas no ônibus para a viagem de retorno.
A população, entretanto, que freqüentemente utilizava o ônibus, não ficará sem uma opção de preço mais
barato para as viagens à São Paulo,
sendo oferecido uma linha popular,
conforme acontece em outras cidades
e solicitado pela ACEIS.
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PAE apresenta
projetos do Sebrae à
prefeita de Ilha
O Posto de Atendimento ao
Empreendedor (PAE) do Sebrae
em Ilha Solteira, representado pela agente de desenvolvimento Leide Oliveira e pelo gestor do Posto
Sebrae de Araçatuba, Sérgio Pinheiro, reuniu-se com a prefeita do
município Odília Giantomassi Gomes no dia 09 de agosto para divulgação do Prêmio Sebrae Prefeito
Empreendedor e do Programa Jovens Empreendedores. O objetivo
dos representantes, além da divulgação, era o de estimular a participação da prefeita no Prêmio e a
implantação nas escolas municipais do Programa Jovens Empreendedores.
O Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor foi criado para dar
destaque às iniciativas de administrações municipais que apóiam e
estimulam a atividade empreendedora, possibilitando sustentabilidade ao surgimento de novas micro
e pequenas empresas e, também,
a ampliação da capacidade de sobrevivência das existentes. Para
participar do prêmio, os prefeitos
devem se inscrever gratuitamente
e apresentar programas de capacitação, apoio e estímulo ao desenvolvimento local realizados pela
sua administração. O programa Jovens Empreendedores, por sua
vez, é um projeto destinado a crianças e jovens com idades de 7 a
14 anos do ensino fundamental,
com quem são trabalhados os
conceitos de cultura empreendedora e o estímulo à inserção no
mercado de trabalho através de iniciativas que assegurem a criação de seus próprios negócios.
Sobre o programa Jovens Empreendedores, uma reunião deverá ser agendada com os diretores
das escolas municipais para debaterem as possibilidades de sua
implantação, conforme assegurou
a prefeita.

Gelare 1: Avenida Brasil Sul n.º 1020
Zona Sul - Fone: 3742-3285
Gelare 2: Praça dos Paiaguás n.º 135
Centro - Fone: 3742-2609

SISTEMA NACIONAL DE COOPERATIVAS ODONTOLÓGICAS
JALES - SP

Av. Brasil Norte, 198 - Ilha Solteira - SP
Fones (18) 3742-2256/3742-5100

JUMARA MÓVEIS
Tudo Para o Seu Lar

Móveis, Eletrodomésticos,
Bicicletas, Colchões e Tapetes

3742-2911
PAE define programação
de cursos do 2º semestre
O PAE de Ilha Solteira definiu
sua programação de cursos para
o segundo semestre. Serão oferecidos cinco cursos, no período de
agosto a novembro. Informações
mais detalhadas devem ser obtidas no PAE, localizado no prédio
da ACEIS, fone (18) 3742-4918.

Av. Brasil Norte, 268 - Ilha Solteira - SP
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Reinaugurado Calçadão
da Avenida Brasil Norte

Com novo piso, paisagismo e iluminação diferenciada, o Calçadão da Avenida Brasil Norte foi reinaugurado
na noite do dia 10 de agosto, em cerimônia com a presença da população e de autoridades do município.
A reforma foi uma iniciativa dos empresários do local,
amadurecida desde 2002, quando em conjunto com a
ACEIS estiveram em visita ao Calçadão de Ribeirão Preto, pouco após sua inauguração. A conclusão da obra,
segundo Alcides de Aquino, o Cidinho, é resultado da união fundamental entre empresários e prefeitura.

Jogo de futebol amistoso e
churrasco para os pais

O II Campeonato de Futebol Society da ACEIS, que teve início no dia 25 de julho e encerramento previsto para o
dia 25 de agosto, reúne 9 equipes participantes, compostas
por funcionários do comércio e empresários da cidade.
A competição, organizada por José Luiz Baltazar e José
Acácio Gomes, diretores da ACEIS, tem por objetivo promover o lazer e proporcionar maior integração entre os participantes, que convivem juntos no dia-a-dia do trabalho.
Os jogos do campeonato acontecem às terça-feiras, a
partir das 19 horas, no Banespinha e tem como participantes as equipes: Combustíveis, EC Banespa, Bancários,
Eletroluz, Sindilha, Mercadinhos, Margiferro, Supermercado
Pelachin e Auto Peças e Mecânicos.
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Diretores da ACEIS
participam de evento
realizado pela Pioneiros

Vinhos, bebidas,
sucos, locação
O melhor preço da
cidade

Mesa diretora
Presidenta da ACEIS com diretores da Pioneiros

A presidenta Zagma Margiotte e o vice-presidente
da ACEIS, Manoel Porfírio, estiveram participando da
formatura do Curso de Formação de Motoristas e Operadores de Máquinas Agrícolas da Pioneiros Bioenergia,
que aconteceu no dia 31 de julho, em Sud Mennucci, cidade sede da empresa que está implantando uma unidade
industrial em Ilha Solteira.
Zagma e Manoel avaliaram o evento como muito
positivo, principalmente pela capacitação que ele fornece aos trabalhadores para atuarem no setor sucroalcooleiro, que vem crescendo a cada dia, e o incentivo
que geram aos próprios trabalhadores.
A presença no evento também foi avaliada como
fundamental para a continuidade do processo de
integração e fortalecimento das relações existentes
entre ACEIS e a empresa, que já é parceira da Associação em conjunto com o Núcleo Educacional Pitágoras
(NE), Prefeitura, Fepisa na manutenção do Posto de
Atendimento ao Empreendedor (PAE) do Sebrae na
cidade.

Futebol Society reúne 9 equipes
Partida amistosa de futebol e churrasco após o evento
marcou a confraternização promovida pela Associação Comercial para o Dia dos Pais, complementando a campanha
institucional desenvolvida pela instituição junto ao comércio
e escolas do município. O evento, realizado pelo segundo
ano consecutivo, aconteceu no dia 09 de agosto e reuniu
aproximadamente 40 pessoas que se dividiram em duas
equipes, uma do comércio sul e outra do norte, para jogar
o amistoso que aconteceu no Estádio Frei Arnaldo. O
churrasco aconteceu em seguida, na Sociedade Esportiva
de Ilha Solteira (SEIS).
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