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Unidade da Pioneiros em Ilha Solteira: uma
realidade com a participação da ACEIS
Agora é realidade. A Pioneiros
Bioenergia anunciou em evento realizado no anfiteatro da Associação
Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS), no dia 27 de setembro
deste ano, o início das obras de sua
unidade industrial no município, que
deverá gerar aproximadamente 1.250
empregos, resultantes de um projeto
de mais de U$ 100 milhões de dólares de investimentos.
O anúncio do início das obras acontece após a emissão de licença
pela prefeitura, esperada há muito pelos investidores da empresa e pela
própria comunidade local. A instalação da Pioneiros em Ilha Solteira é
resultado de um processo bastante
tumultuado, em que foi necessário
vencer o aparente interesse particular de pequenos grupos, que criavam
obstáculos e dificultavam o investimento, fazendo pouco caso da vontade coletiva, ou seja da população.
Há pouco mais de um ano, a administração pública municipal não
manifestava interesse pela questão
e os prazos formais para protocolo
dos documentos necessários à instalação da empresa se esgotavam.
Diante disso, a Associação Comercial e seus diretores, conscientes
dos impactos positivos que o empreendimento pode proporcionar ao município, manifestaram apoio ao projeto e iniciaram ações que de alguma
forma pudessem dar agilidade ao processo. Sob a presidência de Luiz Altimare, a ACEIS contatou a diretoria

da empresa, manifestou publicamente o apoio à sua instalação, divulgou à comunidade o entrave em que
se encontrava a causa, chamando-a
para as discussões em torno do assunto, e interviu junto a órgãos e autoridades para que o processo pudesse ter andamento. Ilha Solteira
não poderia, pela ineficiência da pre-

feitura, perder um investimento de tão
grande porte e de real potencial de
geração de emprego e renda.
Dessa forma, o anúncio do início
das obras da Pioneiros Bioenergia é
uma realidade bastante promissora,
com a participação da ACEIS, que
acreditou no projeto dos empreendedores e nos benefícios que ele pode

trazer à comunidade.
A ACEIS está, acima de tudo,
comprometida com Ilha Solteira e
sua população, atuando sempre para
a conquista de benefícios coletivos
e não para interesses de grupos específicos, pois somente assim iremos construir uma cidade forte e desenvolvida.
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Palavra da Presidenta

Frutos do amanhã
É interessante a forma como nós, seres humanos,
lidamos com o amanhã. Desejamos muita coisa, pensamos o futuro, mas são poucos os que conseguem
converter desejos e pensamentos em ações presentes
para a colheita dos frutos do amanhã. Este inclusive,
acredito ser um dos principais desafios dos seres humanos, que é o de trabalhar o hoje em propósito da construção do amanhã, mas não do amanhã do acaso, mas
sim, do amanhã planejado, desejado.
Praticamente todos, com raríssimas excessões, pretendem ter segurança financeira, emprego que proporcione satisfação, uma família bonita
e tranquilidade para tornar real os demais sonhos que vão surgindo pelo
caminho. Mas, quais são, ou ainda, quantos são, os que estão dispostos
a enfretar os árduos obstáculos que são necessários para o plantio das
sementes que darão os frutos do amanhã?
A Associação Comercial é uma instituição que está disposta a isso,
ou seja, a enfrentar os desafios. Nossos diretores e associados acreditam
no amanhã e nos frutos saborosos que poderemos colher se cuidarmos
de forma adequada do nosso presente e nele trabalharmos intensivamente. O início das obras da Pioneiros Bioenergia é um desses frutos que já
começamos a colher e que ainda pode gerar muitos outros. Quando
muitos estavam prestes a desistir, a ACEIS acreditou e trabalhou muito
para que a semente do projeto germinasse e para isso enfrentou obstáculos que em qualquer lugar de bom senso não deveria existir, mas que por
incrível que pareça, em Ilha Solteira havia. Por isso, é muito bom ver o
projeto concretizando e saber que contribuimos para essa história.
Outro aspecto da crença nos frutos do amanhã, é o trabalho que estamos desenvolvendo em parceria com as escolas em termos de conscientização ambiental. O aquecimento vivido hoje pelo planeta é, sem dúvida, conseqüência do fato de que no passado não pensaram nos frutos
do amanhã. Agora, é preciso trabalhar para que frutos melhores sejam
colhidos, assim como em relação à Dengue em Ilha Solteira, onde não
podemos mais repetir a história recente, com elevado número de casos
que muito nos preocupou. A ação de cada um é o plantio dos frutos do
amanhã e nós queremos colher os melhores. E você?
Zagma F. R. Margiotte, presidenta da ACEIS

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

1736
1926
25
18
5
28
6
5
2

Principais Consulentes no mês
Margiferro Materiais para Construção
Loja Ceselar
JL Móveis
Proença Supermercados
Dantas Calçados e Confecções
Casa Sanches
Auto Posto Cestari
Concrefisa Materiais para Construção
Magazine Maguetas
Vitrice Enxovais

Cheques e documentos perdidos
ou roubados devem preocupar
A perda ou roubo de cheques e
documentos, como CPF e RG, deve
ser razão de preocupação por quem
passa pela situação e também pelos
próprios empresários que muitas vezes acabam também se tornando vítimas de contraventores que utilizamse desses documentos e cheques
para fazer compras e contratar serviços. Recentemente, em Ilha Solteira,
houveram várias ocorrências assim
e os empresários acabaram ficando
com o prejuízo na ocasião.
Para evitar esses tipos de situações de constrangimentos e perdas,
é fundamental que as pessoas que
tiverem cheques e documentos perdidos ou roubados acione imediatamente o “SOS Cheques & Documentos”, que é um serviço à comuni-

dade que automaticamente toma as
medidas necessárias para evitar que
criminosos possam aproveitar da situação e causar prejuízo às pessoas, às empresas e sociedade em
geral. O serviço “SOS Cheques & Documentos” tem abrangência nacional
e realiza a inclusão imediata de alerta na rede, quando é acionado.
Outro aspecto bastante relevante
nesse caso é que os empresários
façam sempre a consulta de cheques e documentos de clientes desconhecidos.
Mais informações sobre o serviço
e como utilizá-lo pode ser obtida na
Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS) ou ainda
no site da instituição, no endereço:
www.aciis.com.br.

Projeto social “Deixa que eu falo” vem
sendo desenvolvido em parceria com o Seiva
O projeto social “Deixa que eu falo” vem sendo desenvolvido em parceria pela Associação Comercial e
a Organização Não Governamental
Serviço de Esperança e Incentivo à
Vida Agora (SEIVA), buscando promover a capacitação de adolescentes para inserção no mercado de trabalho.
O projeto, que estimula a comunicação social dos participantes, tem
também a colaboração da psicóloga

Angela que está trabalhando a vocação profissional dos adolescentes.
O primeiro encontro da atual fase do
projeto foi realizado no 28 de setembro, no anfiteatro da ACEIS e o segundo será realizada no dia 27 de
outubro, também no anfiteatro da Associação.
O projeto, além de trabalhar aspectos do desenvolvimento profissional, trabalha a auto-estima e autoconhecimento do adolescente.

Presidenta visita Centro de Referência ao
Adolescente de Santa Fé do Sul
A presidenta da ACEIS, Zagma
Margiotte, a coordenadora pedagógica e administrativa da Legião Mirim
de Ilha Solteira, Maria Célia dos Santos, e o auxiliar administrativo da Legião Mirim, Diogo Carlos Lima Abel,
estiveram visitando, no dia 18 de setembro, o Centro de Referência ao
Adolescente (CRA) de Santa Fé do

Sul, onde buscaram conhecer um
pouco mais sobre o trabalho desenvolvido na instituição, que é similar
à Legião Mirim em seus propósitos.
Os representantes do CRA foram
bastante receptivos aos visitantes e
manifestaram disponibilidade em estabelecer um intercâmbio para troca
de experiências.

NOVO TELEFONE

(18) 3743-3408

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

Expediente: Informativo Mensal da Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS) * Diretoria Biênio 2007-2009 * Fone: (18) 3742-2963 * Edição n.º 22 * Tiragem:
7.000 exemplares * e-mail: aceis@projetonet.com.br * site: www.aciis.com.br * Cobertura Externa: Marcos Vieira * Redação e Diagramação: Ricardo Alexandre Martins Garcia

O Informativo do Empresário de Ilha Solteira

Página 3

Casos de dengue podem voltar e até fazer
vítimas fatais em Ilha Solteira
Com o início da temporada de
chuvas do segundo semestre, a dengue poderá voltar a Ilha Solteira, se
não forem tomadas todas as medidas preventivas necessárias, e até
mesmo fazer vítimas fatais, tendo em
vista a real possibilidade de ocorrerem casos de Dengue Hemorrágica, que quase sempre faz vítimas fatais.
A cidade deve ficar em alerta em
função da grande quantidade de casos da doença ocorridos no primeiro
Foto: Arquivo
ACEIS
semestre,
onde,
numa triste estatística, a cidade despontou como uma
das principais do Estado em relação
à dengue. Em função disso, a ACEIS, em parceria com a Loja Maçô-

nica Estrela de Ilha Solteira pede,
mais uma vez, a atenção da popula-

ção em relação ao problema, que é
de todos nós.

DENGUE: UM PROBLEMA DE TODOS NÓS
Ilha Solteira foi uma das cidades
campeãs do Estado de São Paulo,
no início do ano de 2007, na epidemia da DENGUE, sendo a primeira
dentre as 20 (vinte) cidades com
mais casos registrados, engrossando os índices da estatística divulgada pelo Centro de Vigilância Epidemiológica - CVE - com 844 casos
registrados, apresentando uma taxa de 0,0329, comparativa com a
taxa de 300 casos por 100 mil habitantes, conforme matéria veiculada
pelo Jornal “Folha de São Paulo”,
do dia 18/05/2007, no Caderno Cotidiano.
Esse número alarmante, que acreditamos ter sido bem maior, pelo
fato de muitos casos não terem sido devidamente identificados e cadastrados, poderá ser ainda pior, no
próximo período de chuvas que se
aproxima, se não forem tomadas as
devidas providências para evitar nova epidemia.
Tais providências são até relativamente simples, e fáceis de serem
implementadas, mas depende da

boa vontade de todos, população
e PODER PÚBLICO.
Muito tem sido divulgado falando
dos perigos que a DENGUE representa, e sua conseqüências, entretanto, as medidas tem que ser preventivas e não corretivas. O combate
a DENGUE tem que ser feito durante
o ano todo e não apenas quando o
problema se avizinha.
Como saldo da epidemia passada, milhões de ovos infectados estão
esperando as próximas chuvas para
eclodirem e desencadearem uma epidemia de proporções muito mais
desastrosa do que a anterior, além
do que, sempre haverá o risco de uma epidemia de DENGUE HEMORRÁGICA, cuja ocorrência quase
sempre leva à morte.
Vencer a DENGUE talvez seja
muito difícil, mas mantê-la sob controle não é impossível, basta haver a
mobilização da população para evitar
recipientes com acúmulo de água
limpa e parada em seus imóveis. E
quanto ao Poder Público, dentre as
muitas ações que poderá empreen-

der, uma delas será fazer um ARRASTÃO, onde, com a ajuda de voluntários e funcionários da Prefeitura, promover uma limpeza nos imóveis da cidade, casas e terrenos
baldios, de tudo quanto possa se
tornar num criadouro para o mosquito da DENGUE. Outra medida a
ser tomada pelo Poder Público será
a dedetização periódica para combater o mosquito “Aedes Aegypt”.
A população ilhense tem que ter
em mente que o problema da DENGUE, é um problema de TODOS,
sem exceção, pois o mosquito não
conhece divisas, poderá não picar
na casa onde foi criado, mas irá infectar todas as pessoas na sua área de abrangência, que não é pequena.
“VAMOS NOS UNIR PARA TIRAR ILHA SOLTEIRA DO PRIMEIRO LUGAR DESSE TERRÍVEL
QUADRO ESTATÍSTICO, JOGANDO-A PARA O ÚLTIMO LUGAR, OU
QUEM SABE ATÉ NÃO SE CLASSIFICANDO, QUE É O QUE TODOS ALMEJAMOS.”

Colaboração: A. R. L. S. Estrela de Ilha Solteira

3742 - 3099

3742-1894

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

Se isso aconteceu com você, denuncie!
0800 0111522
Mais informações no site:
www.aciis.com.br

A sua
proteção
em
tempo
integral
LIVRARIA E PAPELARIA

CENTER

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

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

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

(18) 3742-3000
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Conscientização ambiental no Dia da Árvore

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

ADMINISTRAÇÃO
DIREITO
PEDAGOGIA

No Dia da Árvore, comemorado
em 21 de setembro, a Associação
Comercial, a Unesp de Ilha Solteira
e as escolas públicas e particulares
do município desenvolveram em parceria uma manhã de integração ao
meio ambiente, voltado para a conscientização ambiental dos estudantes de ensino fundamental. A iniciativa
representou a continuidade de outros
eventos relacionados ao tema, que
estão sendo desenvolvidos pelas instituições desde junho deste ano,
quando ocorreu a Semana de Conscientização ao Meio Ambiente em Ilha Solteira.
As atividades da manhã de integração aconteceram no Departamento de Agronomia da Unesp local, onde os alunos visitaram as árvores
plantadas por eles mesmos durante
a Semana de Conscientização, observaram exposição de trabalhos desenvolvidos com materiais reciclados
e, também observaram, exposição
de mudas e árvores, organizadas por
alunos do curso de Agronomia e funcionários da prefeitura e Cesp. Após
as exposições, os alunos assistiram
a um vídeo educativo sobre o meio
ambiente, recebendo orientações
das professoras em relação à necessidade de preservar e restaurar o meio ambiente.
A preocupação com as questões
ambientais tem se intensificado nos
últimos anos, quando se percebe nitidamente as mudanças climáticas
que estão acontecendo em conseqüência do aquecimento global, que
é resultado de séculos de descuido
em relação ao meio ambiente. As
principais instituições do mundo estão debatendo o tema e solicitando
ações imediatas tanto dos governos
quanto das pessoas e nesse sentido
a Associação Comercial e suas instituições parceiras já estão agindo,
procurando de alguma forma contribuir para minimizar o problema e, se
possível, tentar reverter alguns indicadores.
“Trabalhar com os alunos do ensino fundamental é pensar estrategicamente essa questão”, comenta Zagma Margiotte, presidenta da ACEIS,

pois segundo ela, dessa forma atinge-se tanto as crianças quanto os
pais, a quem esses alunos também
levam a mensagem da preservação
ambiental. Outro aspecto extremamente importante no desenvolvimen-

to das ações têm sido as parcerias
estabelecidas com as instituições.
“Esta é uma causa coletiva, não individual”, comenta Zagma, destacando
a importância de ações conjuntas
para obtenção de resultados positivos.

Seja um parceiro do
Informativo Aceis

Anuncie aqui!
Alameda Tucuruí nº 151 - Ilha Solteira - SP

(18) 3742-2963

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

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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Posto de Atendimento ao
Empreendedor completa 1 ano

Inauguração do PAE
Mais de 160 atendimentos e 15 cursos em 1 ano de funcionamento

O Posto de Atendimento ao Empreendedor (PAE) do Sebrae completou no dia 28 de setembro um ano
de funcionamento em Ilha Solteira.
Resultado de uma parceria inicial
entre ACEIS, Fepisa, Nep-Objetivo e
Prefeitura, com o objetivo de estimular o empreendedorismo através do
oferecimento de orientações e cursos de capacitação, o PAE promoveu, nesse período, mais de 160 atendimentos individuais e coletivos
a empreendedores e desenvolveu
mais de 15 cursos de capacitação e
qualificação que beneficiaram número superior à 500 pessoas, entre empresários, funcionários e estudantes
entre outros.

Atualmente, para manutenção do
PAE, tornou-se também parceira do
grupo inicial a Pioneiros Bioenergia,
que está instalando uma unidade industrial no município. O Posto Sebrae de Atendimento ao Empreendedor foi uma conquista da gestão do
então presidente da ACEIS Luiz Felício Altimare, com o apoio de toda a
diretoria e associados, inclusive da
atual presidenta da Associação, Zagma Margiotte, que é também presidenta do Conselho Gestor do Posto.
O PAE de Ilha Solteira funciona
no primeiro andar do prédio sede da
ACEIS e oferece atendimento gratuito a empreendedores potenciais e
empresários já consolidados.

Palestras e capacitações em setembro e
outubro atendem empresários e estudantes
Palestras e capacitações desenvolvidas nos meses de setembro e
outubro pelo Posto de Atendimento
ao Empreendedor (PAE) atenderam
empresários, funcionários do comércio em geral e estudantes universitários.
A programação de atividades envolveu palestras realizadas no dia 27
de setembro, sobre o tema “Atendimento: um diferencial para conquistar clientes” e no dia 02 de outubro,
sobre o tema “Lucratividade: crescer,
sobreviver ou morrer”; capacitação
empreendedora, no período de 10 a
14 de setembro, para alunos dos
cursos de Zootecnia e Agronomia da
Unesp de Ilha Solteira, preprando-os
para atuar em unidades de negócios
de grandes empresas; e o curso
“Vendas externas: é visitando que se

vende”, no período de 16 à 19 de
outubro.
No dia 19 de setembro, a agente
de desenvolvimento do PAE, Leide
Oliveira, também esteve realizando
palestra, no 1º Encontro de Cências
da Vida: Pesquisa, Produção e Sustentabilidade, desenvolvida pela Unesp local e envolvendo estudantes
dos cursos de biologia, zootecnica
e agronomia. O tema da palestra da
agente foi “Empreendedorismo: a
chave dos novos tempos”, onde buscou demonstrar o contexto e importância do tema e despertar o interesse dos alunos por ele.
As palestras e capacitações são
em grande maioria gratuitas, com algumas excessões, cujas informações mais detalhadas podem ser
obtidas no próprio PAE.
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Prêmio Sebrae
“Mulher de Negócios”

Estão abertas, até o dia 30 de
outubro as inscrições para o Prêmio Sebrae “Mulher de Negócios”,
que busca valorizar a história de
mulheres empreendedoras e o
contexto em que elas se desenvolveram enquanto gestoras de negócios.
O prêmio é, de uma certa forma, uma maneira de incentivar e
reconhecer a prática empreendedora feminina, que vem aumentando a cada ano, ultrapassando o
índice de 50% de crescimento
entre os anos de 1996 e 2007.
Em Ilha Solteira, para estimular a participação das empreendedoras locais no Prêmio, o Posto
de Atendimento ao Empreendedor
(PAE) promoveu no dia 24 de setembro, no anfiteatro da ACEIS,
palestra explicativa com a consultora Marina Augusto, da cidade de
São José do Rio Preto, que além
de falar sobre o Prêmio, conversou
também sobre a atividade empresarial feminina e gestão.
Em Ilha Solteira, informações
mais detalhadas sobre o “Mulher
de Negócios” podem ser obtidas
no Posto de Atendimento ao Empreendedor, com os agentes de
desenvolvimento do PAE, Leide Oliveira e Marcos Vieira.

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

Curso

Organizar uma loja
para vender melhor e
mais
Data: 05 a 09 de novembro
Informações:
Posto de Atendimento ao
Empreendedor (PAE) Sebrae
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Lazer e prêmios no encerramento da
Campanha ACEIS para o Dia das crianças

Dengue
Não deixe ela voltar!

Com as inovações características
das campanhas realizadas durante
este ano, a Associação Comercial e
Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS)
encerrou a Campanha do Dia das Crianças promovendo uma tarde de lazer com sorteio de prêmios em brinquedos, no valor total de R$ 2 mil.
O evento, que faz parte do projeto
institucional desenvolvido pela instituição para o ano de 2007, foi realizado na Praça dos Paiaguás, no dia
14 de outubro, e aconteceu em conjunto com o Encontro de Bandas e
Fanfarras, promovido pela Prefeitura
em função do aniversário da cidade.
A Associação Comercial disponibilizou gratuitamente, para as crianças que compareceram ao evento,
brinquedos como pula-pula e piscina
de bolinhas, além de distribuição de
algodão doce.
O sorteio dos prêmios em brinquedos contemplou os clientes das empresas participantes da promoção, apresentando, no entanto, um diferencial em relação às outras campanhas: todos os clientes que colocaram seus cupons na urna já estão
participando do sorteio que será realizado no final do ano, onde serão
entregues prêmios como motocicletas.
Confira, no quadro abaixo, os sorteados na campanha do dia das crianças e as respectivas lojas em que
compraram.

Elimine os lugares que
possam ser criadouros
do mosquito
transmissor!
Este é um problema de
todos nós!

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

Ganhadores dos prêmios da Campanha do Dia das Crianças
Cleonice Araujo Monteiro (Proença Supermercados); Mariana M. Mellero (Igless Jeans); Valdenir Boina
(Bazar do Povo); Vinícius Gomes Tabet (Aguamix); Edilson Soni (Incel Celulares); Geovanice S. F. Oliveira
(Irmãos Suzuki); Camila de Araujo Silva (Igless Jeans); Carmem Silva G.Taveira (Inside); Jurandir Quaresma (Zona Norte Calçados); Alessander M.Rodrigues (Eletro Foco); Vinicius Ap.S.Carvalho (Casa das Molduras); Edson Joaquim R.Silva (Nauti & Pesca); Penéllope Nina Xavier (Loja Fênix); Josué Antonio Souza (Proença Supermercados); Mariangela Anelli (Proença Supermercados); Elaine C. V. Montenegro (Jô
Modas); Gilson R. Rodrigues (Foto Color Benilson); Valéria Cristina P. C. (Hering); Thifani N.dos Santos
(Druzian Moda Íntima); Emilia de Jesus Alves (Lojão da Ilha); Marcelo R. Menezes (Pequeninos); Janaina
B. Barbosa (Lojão da Ilha); Bruna M. Oliveira (Hering); Rodrigo Timotio (Atitude); Iracilio M. dos S. Lima
(Guaporé Mat.p/Construção); Maria F. Paletot (Fox Super Loja); Claudia R. de F. Bezerra (Vídeo Studio Locadora); Adriana da S. Bandeira (Mônica Magazine); Nayara Ordone (Eletro Fio); Lindalva Pereira Lima
(Dantas Calçados e Confecções); Nair E. M. Camargo (Kasanova Pneus e Auto Peças); Gustavo Guilhermino
(Belo Cão).

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

Parceira na construção de um
município melhor

