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Campanha de Natal 2007 da ACEIS irá sortear
4 motos zero km e muitos outros prêmios
Sorteio de Prêmios acontece no dia
28 com show da Banda Matéria Prima

A Campanha de Natal 2007 da Associação Comercial e Empresarial de
Ilha Solteira (ACEIS) irá sortear quatro motos zero quilômetros, cinco bicicletas, três aparelhos leitores de
DVD’s e três televisores de vinte polegadas, somando-se uma quantia de
quinze prêmios a serem entregues
aos consumidores participantes da
campanha e que forem contemplados
no sorteio.
Neste ano, em termos de premiação, há uma mudança em relação
ao ano passado quando foi sorteado
um carro zero quilômetro, aumentando-se dessa forma a quantidade de
prêmios expressivos oferecidos e

consequentemente a possibilidade
de mais pessoas serem contempladas e beneficiadas com a promoção.
O Natal Premiado da ACEIS está
sendo divulgado em cidades da região, como Pereira Barreto, Andradina
e Três Lagoas, através da fixação de
outdoors e em Ilha Solteira, através
de outdoors, panfletos e cartazes indentificando as lojas participantes.
No dia 28 de novembro foi o lançamento oficial da campanha, com
a realização de um churrasco para
os empresários participantes, conforme já é tradição na Associação
Comercial desde a presidência de
Manoel Porfírio.

O sorteio dos prêmios da Campanha de Natal 2007 será realizado
no dia 28 de dezembro, na Praça
dos Paiaguás, em evento que se inicia às 20 horas e que terá apresentação musical da banda Matéria
Prima, que destaca-se pela qualidade de suas apresentações e versatilidade musical.
Para participar dos sorteios os
consumidores deverão realizar suas compras nas lojas participantes
da Campanha e no período de sua
realização. Os cupons encontram-

se disponíveis nas lojas, assim como as urnas onde serão depositados.
Nesse período a ACEIS também
estará promovendo outras atividades na semana natalina, que será
divulgada posteriormente.
Compre no comércio de Ilha Solteira, pois além de presentear as
pessoas queridas, você estará presenteando a você mesmo e a própria cidade, que beneficia-se com
os recursos que aqui são investidos.
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1% para um destino

Palavra da Presidenta

A ACEIS é assim
A Campanha de Natal 2007 da ACEIS está nas ruas
e representa o encerramento de um ano dedicado ao
fortalecimento institucional do comércio ilhense, à maior
integração com a comunidade e ao incentivo às diversas manifestações culturais do município. Nenhuma
campanha, neste ano, foi voltada exclusivamente à distribuição de prêmios, com meros propósitos de vendas,
mas sempre complementada com ações de incentivo
e valorização da cultura local.
Sempre que falamos na construção de um comércio forte, sem dúvida,
passamos necessariamente pela construção de um município forte e
essa construção somente é possível quando se passa a valorizar o que
temos e a demonstrar aos outros o quanto isso é bom. E Ilha Solteira,
tem muito a mostrar, daí o compromisso da ACEIS em continuamente
trabalhar para além do que se espera de uma instituição representativa
de classe. Hoje, e cada vez mais intensivamente, a Associação Comercial
representa mais do que os empresários do município, representa os
interesses da população, os interesses de cada um dos cidadãos que
no dia-a-dia constróem essa cidade.
Dessa forma, não é possível deixar de refletir e comprometer-se com
projetos de grande relevância social, como o da Legião Mirim, o “Deixa
que eu falo”, organizado pelo Seiva, e a proposta de “1% para um destino”,
que possibilita a certeza e conhecimento da aplicação de recursos financeiros para o sério compromisso que é o de cuidar de crianças e adolescentes. Não é possível, também, deixar de preocupar-se com a saúde,
conforme aponta o Comitê de Meio Ambiente ao propor ações de conscientização sobre o combate e prevenção à Dengue e a valorização da
cultura, conforme agora com a realização da I Exposição de Esculturas
da ACEIS. O compromisso de classe é reforçado pelas ações destinadas
à melhoria e ao fortalecimento das empresas associadas, conforme a
pesquisa, em andamento, de satisfação do consumidor em Ilha Solteira,
pois essas informações são indiscutivelmente ferramentas fundamentais
para o aprimoramento de nossas empresas.
Por isso, a ACEIS é assim, é compromisso, é crença nas capacidades
de cada um, de cada negócio, de nossa cidade.
Zagma F. R. Margiotte, presidenta da ACEIS

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

1844
2053
20
50
7
26
10
1
0

Principais Consulentes no mês
Farmácia Satélite
Cacique Center Mat. para Construção
Proença Supermercados
Jumara Móveis
G7 Serviços Sub Aquáticos
Loja Ceselar
Margiferro Mat. para Construção
JL Móveis
Dantas Calçados e Confecções
Kasanova Pneus

Destine parte do seu imposto de renda para crianças
e adolescentes carentes de nosso município

Você não pode decidir onde o governo aplica o Imposto
de Renda que você paga, mas pode decidir onde parte
deste imposto pode ser aplicado:
1% do valor de pessoa jurídica e 6% do valor de pessoa física do
Imposto de Renda podem ser destinados ao Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente da nossa cidade.
O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é uma
conta bancária destinada para recebimento de recursos definidos no orçamento municipal, recursos dos Conselhos Estaduais e Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente, doações, auxílios, contribuições
ou legados que lhe são destinados, além da destinação do Imposto de
Renda Devido. É administrado com transparência pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é formado por 16 conselheiros, não remunerados, sendo 8 da sociedade civil (instituições sociais e
religiosas) e 8 do poder público (educação, saúde, assistência social e
outros), que reúnem-se mensalmente, no Departamento de Promoção e
Bem Estar Social e disponibiliza documentação, operações, recursos e
destinações para consulta de toda a comunidade para prestação de
contas.
Veja como você pode participar, Consulte um Contador
para informações mais detalhadas ou procure o
Departamento de Promoção e Bem Estar Social, o
Conselho Tutelar ou, ainda, a Associação Comercial.
Apoio: Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS)

NOVO TELEFONE

(18) 3743-3408

(18) 3742-4719
Av. Brasil Norte, 1555 B - Ilha Solteira - SP
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Pesquisa busca identificar satisfação do
consumidor com o comércio de Ilha Solteira
Pesquisa organizada e promovida
pela Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS) busca
identificar a satisfação do consumidor ilhense em relação ao comércio
local.
Iniciada no dia 21 de novembro,
com previsão de encerramento e divulgação dos dados no mês de dezembro, o estudo está dividido em
três etapas. Num primeiro momento,
faz-se a identificação dos problemas
que o consumidor enfrenta no comércio
local;
numACEIS
segundo, faz-se a pesFoto:
Arquivo
quisa por segmento, ou seja, por setores específicos do comércio; e
num terceiro momento e última etapa, faz-se relatórios, apresentando
problemas e propostas de melhoria
para a fidelização do cliente no município.
Segundo a presidenta da ACEIS,
Zagma Margiotte, a iniciativa acontece em função de constantes queixas
recebidas pela Associação, dos comerciantes, apontando declínio no

BANESPINHA
Aluga sua sede social para eventos
como: casamentos, aniversários,
confraternizações, etc.

FONE (18) 3742-4212

Pesquisadora
Dados são obtidos em entrevistas com o consumidor

movimento dos negócios e evasão
de consumidores para outras localidades. O objetivo, comenta a presidenta, é estabelecer um diagnóstico
desse comportamento do consumidor e obter informações que possam

ajudar a melhorar ainda mais a qualidade do comércio local, colocandoo em condição de competitividade
com o de qualquer outra cidade da
região. Esta é mais uma ação da
ACEIS em prol do desenvolvimento

Comitê de Meio Ambiente propõe ações de conscientização para
combate à Dengue em Ilha Solteira
A Dengue é uma preocupação
coletiva. E nesse sentido, o Comitê
de Meio Ambiente, constituído por
representantes de entidades e organizado pela Associação Comercial,
propôs ações de conscientização
para o combate ao mosquito transmissor e prevenção da população
em relação à doença.
A proposta aconteceu em reunião realizada no dia 08 de novembro, na sede da ACEIS, com os integrantes do Comitê, que dentre as
ações propostas, sugeriram uma
primeira delas que deve acontecer
nos próximos dias, no Jardim Novo
Horizonte, focando a conscientização em relação ao combate do
mosquito.
Outras ações, focando as questões ambientais, também foram propostas na reunião e integrarão o

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”

plano de ações do Comitê para o ano de 2008, quando devem ser reali-

zados feiras e exposições, entre
demais eventos.

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

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

(18) 3742-3000
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Legião Mirim de Ilha Solteira apresenta novo
projeto a empresariado e entidades ilhenses
Após processo de reestruturação
do seu projeto de funcionamento e
dos trabalhos que são desenvolvidos,
a diretoria da Legião Mirim de Ilha
Solteira apresentou ao empresariado
e diversas entidades do município o
seu novo projeto de atuação.
A exposição aconteceu no dia 21
de novembro, em reunião realizada
no anfiteatro da Associação Comercial, onde estiveram presentes representantes de diversas entidades do
município e membros do Lions Clube
local, que desenvolve importante trabalho em apoio a instituição. O governador do Distrito LC8 do Lions Clube,
Mauro Couvre, também esteve presente, acompanhado do presidente
do Lions de Ilha Solteira, Cezar Vita,
e do presidente da Legião Mirim,
Paulo Nakada.
Com a remodelação dos trabalhos, a Legião Mirim, em parceria
com empresários, através da ACEIS,
passa a investir ainda mais na qualificação dos jovens por ela atendidos,
aumentando a eficiência no processo
de inserção de menores aprendizes
no mercado de trabalho.
Para a diretoria da ACEIS, essa
parceria, além de proporcionar a oportunidade do primeiro emprego e
formar profissionais, ajuda a formar
cidadãos.

Durante o processo de reestruturação, um intercâmbio foi estabelecido com o Centro de Referência ao
Adolescente (CRA) de Santa Fé do

Sul, que desenvolve um trabalho interessante e com resultados bem satisfatórios para a inserção de adolescentes
no
mercado
de

Orientação vocacional do “Deixa que eu falo” chega à etapa final
3742-3069 / 3742-1006
Plaza Sul, 565-I - Ilha Solteira - SP

ADMINISTRAÇÃO
DIREITO
PEDAGOGIA

Os trabalhos de orientação vocacional desenvolvidos pela psicó-

loga Angela Maria da Costa, com
adolescentes participantes do pro-

jeto social “Deixa que eu falo”, desenvolvido pela Organização Não
Governamental Serviço de Esperança e Incentivo à Vida Agora (SEIVA)
e Associação Comercial de Ilha
Solteira (ACEIS), estão chegando
à etapa final.
O projeto, que busca promover
a capacitação de adolescentes para
inserção no mercado de trabalho,
através da orientação vocacional,
vem sendo realizado desde setembro deste ano, com encontros mensais entre a psicóloga e os adolescentes.

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

O Informativo do Empresário de Ilha Solteira

Página 5

Posto Sebrae promove Café do Empreendedor
no anfiteatro da ACEIS
O Posto de Atendimento ao Empreendedor (PAE) do Sebrae de Ilha
Solteira promoveu no dia 29 de novembro o Café do Empreendedor, reunindo empresários dos setores de
confecções e calçados para apresentação de produtos e serviços do
Sebrae voltados ao desenvolvimento
de ações de fortalecimento das micro e pequenas empresas locais.
O evento foi realizado no anfiteatro do prédio sede da Associação Comercial, que é parceira do Sebrae no
projeto do PAE, assim como Fundação de Ensino e Pesquisa de Ilha
Solteira (FEPISA), Núcleo Educacional Pitágoras (NEP), Pioneiros Bioenergia e Prefeitura Municipal de Ilha
Solteira.

Equipes de estudantes de Ilha Solteira ficam entre as 20 melhores
do Estado no Desafio Sebrae
Duas equipes de estudantes da
Unesp de Ilha Solteira ficaram entre
as vinte melhores equipes do Estado
de São Paulo no Desafio Sebrae,
que é uma competição desenvolvida
pelo Sebrae e na qual são simuladas
condições reais de negócios a serem
gerenciadas pelos estudantes.
O Desafio, que busca estimular
a prática empreendedora nos jovens
estudantes universitários, é promovido anualmente, envolvendo equipes
de alunos de todo o país e realizase em fases de âmbito estadual e
nacional.
As equipes ilhenses classificadas
foram compostas pelos alunos: Carlos Eduardo Prazzo, Rafael Giovani
Morini, Wellington Garcia Birolli, Bruno Ferreira Pussoli e Matheus Aebrechp; e Thiago Barbosa Santos,
Carlos Eduardo Ribas Peres, Felipe
César, Flávio Gomes de Andrade e
Thiengo Alexandre de Paula.

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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Associação Comercial fará exposição de
esculturas e leilão beneficente à Clínica Dia
Serão expostas esculturas de José Américo, artista ilhense premiado no Concurso Internacional de
Artes Plásticas “Compositor Antonio Gualda”, em Granada, na Espanha.

Dengue
Não deixe ela voltar!
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

A Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS) estará realizando, no período de 05 a
12 de dezembro, a I Exposição de
Escultura da ACEIS, com apresentação dos trabalhos do artista ilhense
José Américo, ganhador de prêmios
internacionais pela sua obra.
Representando o Brasil na Exposição “Arte dos 5 Continentes - Casa
de Cultura de Maracena”, em Granada, na Espanha, e na Exposição “Talentos do Brasil - Exposição Coletiva
de Pintura e Escultura”, em Lisboa,
Portugal, o artista foi o segundo colocado no Concurso Internacional de
Artes Plásticas “Compositor Antonio
Gualda”, realizado em Granada. Foram ganhadoras do prêmio as esculturas Tropicália, Bossa Nova e Bolero.
Para os críticos, o trabalho de Américo estabelece um perfeito equilíbrio estético, que são resultantes de

habilidade na disposição das formas
e manipulação de elementos dentro
da mais avançada tecnologia. Emanuel von Laustein Massarani diz que
os trabalhos do artista apresentam
um complexo de dinâmica espacial,
jogo de luz, diversificado quase ao
infinito nas sinuosidades das superfícies e na mobilidade de alguns elementos.
A Exposição de Escultura acontece no Anfiteatro Paulo Rodrigo Muñoz, no prédio da ACEIS e é aberta
ao público, gratuitamente.
E no dia 13 de dezembro a Associação Comercial promove leilão beneficente de obras de arte, cuja renda será destinada às obras de construção da Clínica Dia. Doações de
obras de arte para o leilão estão sendo aceitas.
Desta forma, a diretoria da ACEIS acredita estar contribuindo para
o reconhecimento e valorização do

trabalho de artistas locais e também
para a estruturação de uma entidade
com propósitos tão importantes, que
é a Clínica Dia.

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

Parceira na construção de um
município melhor

