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E agora Ilha Solteira?
Existe um poema de Carlos
Drummond de Andrade, intitulado José, onde após a apresentação de várias situações ruins, como o abandono dos amigos, o autor sempre
questiona: e agora José? Infelizmente, por uma lamentável realidade vivenciada, com muitas situações difíceis, Ilha Solteira também é digna
de um questionamento à Drummond, ou seja: e agora Ilha Solteira?
O que fazer diante de tantos fatos
negativos? Será que há caminhos
para a solução do problema, ou o
município caminha para o mesmo
destino de diversos outros que após
entrarem em processo de declínio econômico e social não mais conseguiram sair?
As respostas para estas questões, sem dúvida, passam pela comunidade e pelo compromisso por
ela assumido, pois a capacidade de
transformação e de mudança positiva
depende das ações de cada cidadão. E, nesse sentido, a Associação
Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS) é um exemplo do que
o compromisso e muito trabalho podem fazer
Há pouco mais de 6 anos a ACEIS
era uma instituição com baixo número de associados, sem dinheiro em
caixa, dívidas a serem pagas, pouca
credibilidade e inexpressiva atuação
social. No entanto, através de ações
iniciadas por uma equipe de empresários liderados por Manoel Porfírio,
o Mané, a realidade começou a mudar. Novos associados passaram a
vir, as dívidas começaram a ser pagas, a credibilidade reconquistada e

a atuação social intensificada. Com
a presidência de Mané, a ACEIS reiniciou seu caminho e construiu a sua
sede própria, com ampla estrutura,
que possibilitou inclusive a instalação
no local do Posto de Atendimento ao
Empreendedor do Sebrae. Da mesma equipe de trabalho de Mané, Luiz
Felício Altimare o sucedeu na presidência da ACEIS, dando seqüência
às ações desenvolvidas, priorizando
a elevação do número de associados,
a ampliação dos serviços oferecidos
pela instituição, o estabelecimento
de um superávit de caixa e a ampliação da atuação social. Sob a presidência de Altimare e o trabalho intensivo de sua equipe, após várias nego-

ciações e parcerias, implantou-se o
Posto de Atendimento ao Empreendedor (PAE) do Sebrae e realizouse uma grande campanha de combate à dengue, enquanto o município
vivia um momento crítico em relação
à doença e os órgãos públicos pouco
faziam. A parceria com outras instituições e a realização de ações em
conjunto e em defesa dos interesses
de Ilha Solteira, e não apenas da comunidade empresarial, passou a ser
uma característica da ACEIS, que
vem sendo continuada e melhorada
na presidência de Zagma Margiotte,
que sucedeu Altimare, tornando-se
a primeira mulher a dirigir a Associação Comercial.

Integrante da equipe de Altimare
e de Mané, Zagma está fortalecendo
ainda mais as relações da Associação com a comunidade, promovendo
intensiva atuação social e cultural.
Sob sua coordenação e com a atuação de uma ampla equipe composta
por vários empresários e funcionários, novas formas de campanhas e
de ações foram desenvolvidas neste
ano, estando a ACEIS participando
ativamente, como organizadora, como estimuladora ou integrante de ações extremamente importantes,
como a constituição da Associação
dos Amigos de Ilha Solteira, para fiscalizar as ações do poder público; a
formação do Comitê do Meio Ambiente; as discussões do Plano Diretor;
o concurso literário que resultou em
livro de poesias em homenagem ao
Dia dos Pais; e muitas outras nos
aspectos culturais, econômicos, políticos e sociais.
A ACEIS, de uma situação de
descrédito, tornou-se uma instituição
participante em todas as discussões
e ações relevantes para a comunidade, trazendo inclusive muitas responsabilidades para si, que deveriam
ser desenvolvidas por instituições públicas. Com proporções diferenciadas, a história da ACEIS é bastante
expressiva e evolutiva, podendo tranquilamente ser um referencial do
quanto uma equipe compromissada
pode proporcionar a inversão de cenários tidos até então como irreversíveis, ou seja, casos perdidos. Diante
do exemplo da ACEIS, e da situação
do município, resta-nos apenas perguntar: e agora Ilha Solteira?
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Palavra da Presidenta
Uma questão de atitude
Há várias edições do Informativo Aceis estamos destacando a necessidade de atitudes pró-ativas e ações
concretas para a construção de uma realidade melhor,
tanto para a classe empresarial quanto para toda a comunidade onde ela está inserida.
Nesta edição, mais uma vez alertamos para esta
questão, no entanto, agora, de uma forma mais enfática,
pois não dá mais para continuar esperando os fatos acontecerem para depois reagirmos a ele. Não dá para mantermos o hábito
do “estamos correndo”, mas correndo sempre atrás, em busca de recuperar o tempo que se passou e em tentar alcançar o que outros já conquistaram há muito tempo, estando portanto à nossa frente.
Muita coisa tem acontecido em Ilha Solteira, das quais várias foram
ruins, outras nem tanto e outras, ao contrário bastante positiva. Mas apesar das positivas, é em razão das muitas coisas negativas e preocupantes que vem acontecendo na cidade, em especial em relação à gestão
pública, que o questionamento à Carlos Drummond de Andrade é bem
vindo. E agora Ilha Solteira? Continuemos parados, assistindo as várias
situações tornarem-se cada vez pior, ou tomamos uma atitude em relação
a isso e agimos?
A ACEIS tem procurado estabelecer parcerias bastante significativas
com várias instituições, e desenvolver atitudes pró-ativas em relação a
vários aspectos de interesses coletivos, o que possibilitou a consolidação
de campanhas institucionais que estimulam a cultura local, o fortalecimento do comércio e a criação de comissões e comitês importantes como o de Meio Ambiente e a Associação dos Moradores e Amigos de Ilha
Solteira. As ações de alguns empreendedores também são dignas de
serem destacadas, como se faz nesta edição, pelo fato de mostrar que
às ações tidas como isoladas ou pequenas são, às vezes grandes referenciais.
O que fica cada vez mais evidente, no entanto, é que a alternativa
mais concreta para muitos dos problemas de nossa cidade é uma questão
de atitude. A história recente da ACEIS e das pessoas que integram sua
equipe de trabalho é sem dúvida um grande exemplo disso.

Diretores visitam novas instalações
da Sorveteria Braúna

A presidenta da Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira, Zagma Margiotte; o vice-presidente, Manoel Porfírio; e o diretor Luiz
Felício Altimare estiveram no dia 17
de setembro visitando as novas instalações da Sorveteria Braúna, inaugurada neste mês, após três anos

de investimento em reforma. De propriedade de Osvaldo Braúna e Sueli
Rodrigues de Freitas Braúna, a sorveteria está no mercado há mais de
12 anos e é mais um exemplo de
negócio cujos responsáveis acreditam em Ilha Solteira e toda a sua
potencialidade econômica

Dica de leitura
A CIDADE DO SOL
Autor: Khaled Hosseini
Nova Fronteira, 2007

Zagma F. R. Margiotte,
presidenta da ACEIS

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

1893
2262
18
20
74
30
11
3
5

Principais Consulentes no mês
Loja Ceselar
Margiferro Materiais para Construção
Proença Supermercados
Dantas Calçados e Confecções
Supermercados Pelachim
Kasanova Pneus
Incel Celular
JL Móveis
Pneu Ilha
Acalanto Acessórios em Couro

Mariam tem 33 anos. Sua mãe morreu quando ela tinha 15
anos e Jalil, o homem que deveria ser seu pai, a deu em
casamento a Rasheed, um sapateiro de 45 anos. Ela sempre
soube que seu destino era servir seu marido e dar-lhe
muitos filhos. Mas as pessoas não controlam seu destino.
Laila tem 14 anos. É filha de um professor que sempre lhe
diz - ‘Você pode ser tudo o que quiser’. Ela vai à escola todos os dias, é considerada uma das melhores alu-nas do
colégio e sempre soube que seu destino era muito maior do
que casar e ter filhos. Confrontadas pela História, o que
parecia impossível acontece - Mariam e Laila se encontram,
absolutamente sós. E a partir desse momento, embora a
História continue a decidir os destinos, uma outra história
começa a ser contada, aquela que ensina que todos nós
fazemos parte do ‘todo humano’, somos iguais na diferença,
com nossos pensamentos, sentimentos e mistérios.

NOVO TELEFONE

(18) 3743-3408

(18) 3742-4719
Av. Brasil Norte, 1555 B - Ilha Solteira - SP
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Imposto de Renda pode ajudar Fundo local
dos direitos da criança e do adolescente
O imposto de renda devido pelas
empresas e pelas pessoas físicas
pode ser revertido, através de doação, para o Fundo dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Ilha
Solteira. A informação é do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente (CMDCA) que, reunido com a diretoria da Associação
Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS), propôs a divulgação
do trabalho “1% para um destino”.
Na prática, 1% do imposto devido
pelas
pessoas
jurídicas, ou seja,
Foto: Arquivo
ACEIS
empresas e até 6% do devido pelas
pessoas físicas podem ser destinados ao Fundo dos Direitos da Criança
e do Adolescente, cuja gestão é realizada por representantes da sociedade civil e do poder público.
Segundo Elias Lopes Vieira, presidente do CMDCA, todos aqueles
que precisam pagar o imposto de renda podem declarar que destinarão o
percentual para o Fundo, fazendo
desta forma, com que o valor arrecadado seja revertido para ações dentro
do próprio município. Outra possibilidade de colaboração é a realização

de depósito bancário na conta do
Fundo, para posterior abatimento no
imposto de renda, utilizando-se de
recibo apresentado pela instituição.
Para a diretoria da ACEIS esta é
uma ação bastante interessante, cuja participação do empresário e da
sociedade civil é importante, pois através dela as contribuições ficam no
próprio município e proporciona à comunidade a oportunidade de saber

onde e como estão sendo aplicados
esses recursos.
A reunião entre ACEIS e CMDCA
aconteceu no dia 11 de setembro e
informações mais detalhadas sobre
como realizar a doação podem ser
obtidas na sede da ACEIS, pelo telefone (18) 3742-2963, no Conselho Tutelar, pelo telefone (18) 3742-2026 ou
ainda no Setor de Promoção Social,
no telefone (18) 3742-3555.

Comitê desenvolverá ações ambientais em Ilha Solteira
Criado no dia 23 de agosto deste
ano, em reunião realizada na sede
da Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS), e tendo como integrantes representantes
de instituições de ensino, da Associação Comercial e de vários outros
segmentos da sociedade, o Comitê
do Meio Ambiente se propõe o desenvolvimento de diversas ações ambientais no município, principalmente
as de caráter educativo.
A finalidade do Comitê é a apresentação de propostas e o desenvolvimento de eventos que promovam o
esclarecimento e a conscientização
das causas ambientais no município,
principalmente em termos de preservação. A idéia de sua constituição
surgiu a partir da realização da I Exposição de Conscientização do Meio

3742 - 3099

Dr. José Carlos Ferreira
Participa, de 21/09 a
05/10, nos Estados Unidos do American
Dental Association,
maior congresso de Odontologia do mundo.

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
Ambiente, organizada pela ACEIS e
Faculdade de Ilha Solteira (FAISA),
com a participação de escolas e instituições relacionadas às questões
ambientais. Integram o Comitê as

escolas EMEF ABBS, Colégio Anglo, Faisa/Faciluz, Nep - Objetivo, APAE, Colégio Euclides da Cunha,
EES Urubupungá, EMEF Lucia Maria
Donato Garcia e ACEIS, entre outros.

(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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Lançamento de livro encerra a campanha dos
pais da Associação Comercial
O lançamento do livro “Pais & filhos: a ACEIS escreve essa história”,
no dia 31 de agosto, na Casa da Cultura de Ilha Solteira encerrou oficialmente as atividades da campanha da
ACEIS para o dia dos pais deste ano. O livro, que traz narrações e poesias dos alunos de 4ª série do ensino
fundamental das escolas públicas e
privadas, inovou a campanha e complementou as atividades tradicionalmente desenvolvidas, como o sorteio
de prêmios.
Tendo a publicação de 1.000
exemplares, distribuídos gratuitamente entre os participantes do concurso que o originou, o livro traz textos de mais de 50 alunos que escreveram sobre seus pais e os diversos
aspectos envolvidos nessa relação.
Os autores dos 6 melhores textos
também foram premiados com uma
bicicleta e um livro cada um deles.
A noite de lançamento do livro
contou também com apresentação
de dança da Academia Fiu-Flut e de
um show de mágica, além de homenagens aos professores e representantes das escolas participantes.
O desenvolvimento do concurso
e lançamento do livro foi mais uma i-

niciativa diferenciada da ACEIS na
realização de suas promoções e fortalecimento do compromisso social
e cultural, para a qual a participação

Representante da Pioneiros Bioenergia
reúne-se com diretores da ACEIS

das escolas públicas e particulares
do município, com apoio de professores, coordenadores e diretores foram
fundamentais.

Associação planeja
campanha para o Dia
das crianças
A Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS) está planejando, pela primeira vez na
sua história, uma campanha promocional para o Dia das Crianças, que
deve ser encerrada no dia 14 de outubro, com evento na Praça dos Paiaguás, com sorteio de prêmios em
brinquedos, brincadeiras e jogos gratuitos para todas as crianças.
Para participar do sorteio de prêmios, assim como nas demais campanhas, os consumidores deverão
comprar nas lojas participantes, retirarem seus cupons e depositarem
nas urnas.

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

ADMINISTRAÇÃO
DIREITO
PEDAGOGIA

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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Capacitação atende participantes
de projeto Pedrarias e Bijouterias

Capacitação desenvolvida através
do Posto de Atendimento ao Empreendedor (PAE) do Sebrae em Ilha
Solteira, no dia 23 de agosto deste
ano, atendeu as pessoas participantes do projeto Pedrarias e Bijouterias
desenvolvido pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de
Ilha Solteira.
O projeto, que busca estimular a
geração de renda para famílias carentes ou desempregadas vem rece-

bendo atendimento do PAE, através
de capacitações que buscam o desenvolvimento de capacidades técnicas, administrativas e organizacionais dos participantes. A compreensão de missão de um negócio e estruturação adequada para inserção
auto-sustentável no mercado são alguns dos objetivos das capacitações, que vêm sendo realizadas no
anfiteatro da sede da Associação Comercial e Empresarial.

PAE desenvolve projetos com adolescentes

O Posto de Atendimento ao Empreendedor (PAE) do Sebrae em Ilha
Solteira desenvolveu no período de
20 a 24 de agosto os cursos “Aprender a empreender” e “Juntos somos
fortes” com os adolescentes participantes dos projetos Reciclagem Ilha
de Papel e Projeto Agrícola Social,
que são coordenados pelo Setor de
Promoção Social do município.
Os cursos buscaram, respectivamente, oferecer conhecimentos que

proporcionem visão de mercado,
possibilidade de criação de um negócio próprio e a compreensão do
fortalecimento de ações que são estabelecidas em parcerias, como acontece no caso das cooperativas
ou outras formas de associativismos.
Participaram dos cursos 70 adolescentes que possuem plenas condições de tornarem-se ainda mais
empreendedores.
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PAE e Sebrae
oferecem apoio a
piscicultores

O PAE de Ilha Solteira e o próprio escritório regional do Sebrae
ofereceram apoio aos piscicultores do município para a realização
de suas atividades. A oferta aconteceu em reunião realizada no dia
23 de agosto, no anfiteatro da ACEIS, com representantes das associações de piscicultores e representantes do PAE e escritório
regional do Sebrae.
O apoio oferecido consiste na
realização de ações direcionadas,
tanto de caráter específico, com
o auxílio de profissionais do Sistema Agrícola Integrado, quanto de
caráter administrativo, com os
consultores do Sebrae. Uma proposta de ação deve ser desenvolvida em conjunto com os participantes, pois os piscicultores locais
encontram-se bastante avançados em vários aspectos da atividade, como o domínio de métodos
e técnicas específicas de produção e de gestão, que podem inclusive serem disseminadas para outros trabalhos na região.
Segundo José Milton Dallari,
diretor administrativo e financeiro
do Sebrae/SP, a disseminação de
experiências do grupo e a troca
de experiência com outros pode
resultar em maior produtividade e
redução de custos que permitem
o fortalecimento dos piscicultores
locais e o aumento da sua produção, possibilitando até mesmo o
alcance de situação semelhante
à do Chile, em que após 15 anos
de atividades, o país tornou-se o
segundo colocado em exportação
de salmão.
O PAE de Ilha Solteira é uma
parceria entre ACEIS, Sebrae, Fepisa, Nep Objetivo, Pioneiros Bioenergia e Prefeitura Municipal.

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
Av. Brasil Norte, 268 - Ilha Solteira - SP
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ACEIS apóia peça teatral
em incentivo à cultura

Banespinha vence II
Campeonato da ACEIS
Vinhos, bebidas,
sucos, locação
O melhor preço da
cidade

A Associação Comercial mantém suas ações em incentivo à cultura em Ilha Solteira e, assim como em outras ocasiões, no dia 16 de agosto apoiou a peça teatral
“O pai da Noiva”, realizada na Casa da Cultura, com patrocínio de vários comerciantes do município. O evento,
que teve sua bilheteria esgotada, como na peça “5 mulheres por um fio”, também apoiada pela ACEIS, reuniu atores
conhecidos na mídia e teve o apoio da instituição em diversos aspectos, envolvendo da divulgação à obtenção
de patrocínios.
Comédia envolvente, a peça teve duração de aproximadamente uma hora e meia e agradou muito ao público
presente. Para a diretoria da ACEIS, ações nesse sentido
sempre serão estimuladas, inclusive por possibilitar à
população o acesso a produções realizadas em grandes
centros, cuja realidade é bastante distante para muitos
de nós.

A equipe do Banespinha foi a vencedora do II Campeonato de Futebol Society promovido pela Associação Comercial, no período de 25 de julho a 25 de agosto, na sede esportiva do Banespinha, com a participação de 09
equipes de vários setores do comércio local. O segundo
colocado foi a equipe Combustíveis, acompanhado em
terceiro dos Bancários e em quarto do Mercadinhos. Raimundo, do Banespinha, destacou-se como artilheiro, com
18 gols marcados na competição, e Toninho, também
do Banespinha, como goleiro menos vazado, tomando
apenas 9 gols.
O evento, mais uma vez, atendeu as expectativas da
ACEIS, proporcionando integração entre os vários setores
do comércio local. José Acácio Gomes e José Luiz
Baltazar foram os diretores da ACEIS responsáveis pela
organização do campeonato, que também teve apoio do
Setor de Esportes da Prefeitura local.

ARTIGOS P/ PESCA E MERGULHO, PANELA
DE FERRO, CAMPING, PRODUTOS
TÉRMICOS, JARDINAGEM, ENGATES,
CHURRASQUEIRAS

3742-5243

Av. Brasil Sul, 1122 - Ilha Solteira - SP

Diretores da ACEIS participam de lançamento de campanha social
A diretoria da ACEIS esteve participando, no dia 15 de agosto, do lançamento da campanha social “Gente que precisa da gente”, promovido pelos
Supermercados Bom Preço. A campanha, desenvolvida pelo 5º ano consecutivo, busca a arrecadação de alimentos para famílias carentes, cuja distribuição se faz através do Setor de Promoção Social da Prefeitura, para
quem o supermercado encaminha os alimentos arrecadados.
500 kilos de alimentos foram doados inicialmente pelo Supermercado,
que também coleta doações junto a fornecedores e aos clientes, a quem
são distribuídos cupons correspondentes a 1 kg de alimento, a ser doado
pelo próprio supermercado, a cada R$ 50 em compras realizadas.
Para a presidenta da ACEIS, Zagma Margiotte, essa é mais uma ação
que demonstra a importância da união e iniciativa dos empresários e comunidade para fazerem as coisas acontecerem e não apenas ficar esperando
do poder público. Para ela, também é importante criar condições para que
o cidadão possa ingressar dignamente no mercado de trabalho e obter
renda suficiente para comprar seus alimentos e não apenas ficar dependendo de doações.

Vendas em Ilha Solteira
(18) 3742-2963
Sr. Waldir

Parceira na construção de um
município melhor

