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Mais de 5 mil pessoas assistiram show e
sorteio da Campanha de Natal 2007 da ACEIS
Conheça os sorteados
da Campanha de
Natal 2007

Conheça os sorteados
da Campanha de
Natal 2007
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Doloriza lima
P. Floresta, 423
Proença Supermercados Loja 4

Valdinéia R. Pinto
Rua 11, 181
Bazar do Neno
Marlene O. Nascimento
Av. XV de Outubro, 182
Proença Supermercados Loja 4

Gustavo Queiroz
P. Palmas, 303
Casa das Molduras e Vidros

Célia M. Souza
P. Juazeiro, 127
Proença Supermercados Loja 4

Danilo Costa Medeiros
Rua 33, 335
Central Veículos Ilha Solteira

BICICLETAS

Silvia Ângela Silva
P. Orós, 850
Açougue do Zinho
TV
Caroline C. B. Silva
P. Icaraí, 309
Farmácia Satélite
Luciana B. Gonçalves
Rua 3, 121
Ana Paula Confecções
Maria F. da S. Barbosa
P. Jequé, 412
Maximu’s Moda Masculina

Mais de 5 mil pessoas estiveram
presentes ao encerramento da Campanha de Natal 2007 da Associação
Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS), que aconteceu no dia
28 de dezembro de 2007, na Praça
dos Paiaguás, com show da Banda
Matéria Prima e sorteio de mais de
R$ 30 mil reais em prêmios.
A campanha foi considerada um
sucesso, tanto pela presença do público ao evento de encerramento
quanto pelos resultados alcançados
com a participação do empresariado
que a ela aderiu. Foram centenas de
lojas participantes e milhares de cu-

pons distribuídos.
Para o diretor financeiro da ACEIS, Antonio Fuzzeto, uma campanha desse porte demonstrou a responsabilidade da Associação Comercial e a sua idoneidade e transparência ao disponibilizar a prestação de
contas. Para Zagma Margiotte, presidenta da instituição, o encerramento da campanha representou, com
sucesso, o fechamento de um ano
de conquistas e realizações no qual
outras campanhas passaram a integrar o calendário da ACEIS, com
uma maior participação da população nesses eventos.

Leila do Nascimento
P. Uberaba, 219
Bom Preço Supermercados
Ilza Xavier
Rua 33, 186
Lojão da Ilha
Vânia Rocha Santos
Rua 45, 114
Ponto Certo
Edílson Ferreira Penha
P. Recife, 208
Bom Preço Supermercados
Paulo César de Souza
Rua 31, 105
Proença Supermercados Loja 4
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Palavra da Presidenta

Espírito de realização

Início de ano é tipicamente um período de balanço.
Nessa época é comum parar e refletir sobre o ano que
se foi e sobre o que está iniciando; é momento de avaliar
o que foi realizado e de se definir novos projetos e planejamentos, tanto profissionais quanto pessoais.
E assim é também para a Associação Comercial e
Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS) que neste momento faz uma breve avaliação das suas ações em 2007 e
inicia as reflexões de planejamento para 2008. O ano passado foi um período bastante produtivo, com o estabelecimento de muitas relações institucionais e a concretização de vários projetos. Foi o período em que
buscamos estreitar ainda mais as relações com as entidades, instituições
e cidadãos do município, ampliando o trabalho iniciado por Manoel Porfírio
e Luiz Altimare e compartilhando idéias, sonhos e ações para a construção de uma cidade melhor. Foi esse compartilhar, inclusive, o responsável
pela realização de ações de grande importância, tanto em termos sociais
quanto econômicos e políticos. Eventos como a Exposição de Conscientização do Meio Ambiente, a Campanha Contra a Dengue, o projeto social
Deixa que eu falo, a constituição da Organização Não Governamental
(ONG) Associação dos Moradores Amigos de Ilha Solteira, o lançamento
do início das obras da Pioneiros Bioenergia, o lançamento do livro “Pais
e filhos: a ACEIS escreve essa história”, a participação ativa na discussão
do plano diretor da cidade, o alerta público sobre a situação econômica
do município em função da queda progressiva das receitas e os questionamentos sobre o código tributário municipal foram algumas das ações
concretizadas pela ACEIS, tanto em parceria com outras instituições
quanto individualmente.
O fortalecimento das empresas locais e do próprio consumidor através
do trabalho de campanhas institucionais como Natal Premiado, Dia dos
Pais, Dia das Mães e Dia das Crianças, também foi ação da ACEIS em
2007, buscando concretizar um projeto maior, o desenvolvimento de uma
Ilha Solteira melhor para se viver.
Nesse sentido, a expectativa para este ano é de realizações, assim
como é o espírito da ACEIS, que encontra nas relações institucionais
um forte apoio para suas ações. Assim, o desejo é de que 2008 seja um
ano de realizações e de mudanças para melhor, tanto para a ACEIS,
quanto para Ilha Solteira e cada um de nós.
Zagma F. R. Margiotte, presidenta da ACEIS

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

2236
2500
15
8
17
92
1
2
6

Principais Consulentes no mês
Jumara Móveis
Farmácia Satélite
Loja Ceselar
Cacique Center Mat. para Construção
Proença Supermercados
Britto’s Center
Dantas Calçados e Confecções
JL Móveis
Margiferro Mat. para Construção
Fox Superloja

Consultas ao sistema de apoio ao
empresário mantém índice
Sistema oferecido pela ACEIS oferece recursos como consultas de
proteção ao crédito e inclusões e exclusões de inadimplentes

As consultas ao sistema de apoio
ao empresário, disponibilizado pela
Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira, mantiveram em
2007 indicadores próximos ao do ano
2006, demonstrando certa estabilidade e possível padronização no uso.
Em 2007 foram realizadas 51.255
consultas ao sistema, enquanto em
2006 foram 51.343, o que representa
uma redução de apenas 0,17% de
um ano para o outro. Neste mesmo

período também houve uma redução
na quantidade de inclusões de pessoas físicas no sistema de proteção
ao crédito, sendo esta percentualmente mais expressiva, com uma
queda de 5.341 inclusões em 2006
para 4.191 em 2007. Já no caso de
pessoas jurídicas é observado uma
realidade diferente em termos percentuais de inclusão, com elevação
dos índices em 50%, aumentando de
26 em 2006 para 39 em 2007.

SCPC padroniza nomenclatura e busca
fortalecer marca de serviços ao empresário
Buscando o fortalecimento de sua
marca e a consolidação como referência absoluta em serviços de informação, análise e gestão de risco do
crédito, o Serviço Central de Proteção
ao Crédito (SCPC) padronizou a nomenclatura dos seus serviços que
são prestados aos empresários.
Com a mudança, as famílias de
serviços USE e USEEmpresarial
passam a utilizar a bandeira SCPC,
sendo chamados SCPC Soluções
Pessoa Física, SCPC Soluções Pessoa Jurídica e SCPC Soluções.

Criado para proteger os negócios,
o SCPC Soluções Pessoa Física
conta com o banco de dados mais
completo do mercado, com abrangência nacional e precisão no conteúdo dos serviços. Sua indicação é
de acordo com o tipo de análise necessária, como informação, análise
cadastral, gestão de risco, serviços
inteligentes, segmentadas e serviço
de apoio.
Para o empresário, utilizar o sistema SCPC é fundamental e a ACEIS
o disponibiliza aos seus associados.

Divulgue o seu negócio.
NOVO TELEFONE

Anuncie aqui!
(18) 3742-2963

(18) 3742-4719
Av. Brasil Norte, 1555 B - Ilha Solteira - SP
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Saúde, segurança, política e gestão pública
tem sido objeto de debate e ações da ACEIS
Questões relacionadas a saúde,
segurança pública, administração
municipal e políticas de gestão e desenvolvimento do município tem sido
objeto de debate e ações promovidas
pela diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira
(ACEIS) que tem como um de seus
propósitos a atuação em benefício
dos interesses coletivos, a realização de ações que possam incentivar
o desenvolvimento e a melhoria da
qualidade de vida da população.
Nesse
sentido,
Foto:
Arquivo
ACEIS em 2007 foram
muitas ações promovidas pela ACEIS, tanto isoladamente quanto em
parceria com diversas instituições e
representantes da comunidade.
Logo em janeiro veio a questão
do novo Código Tributário Municipal
que elevava os valores das alíquotas
de vários tributos, dentre os quais o
do Imposto Sobre Serviços (ISS), aumentando ainda mais as tarifas a serem pagas pelos empresários e consumidores. Diante disso a ACEIS,
discordando dos valores e da forma
como foi desenvolvido e votado o novo
Código, iniciou uma intensa campanha e negociações para que este
fosse revisto. Em janeiro foi solicitado a revogação da lei; em março, os
diretores Luiz Altimare e Ariovaldo de
Pádua Lemos falaram na Câmara sobre a questão; em abril o tesoureiro
da ACEIS, Antonio Carlos Fuzetto,
fala sobre o tema no Informativo da
associação e a questão é debatida
na assembléia da instituição, que decide por mover uma ação direta de
inconstitucionalidade contra o novo
código; em julho a prefeitura reunese com a diretoria da ACEIS e apresenta projeto a ser encaminhado à
Câmara que estabelece alterações
no novo Código. Na ótica da ACEIS,
Ilha Solteira estava caminhando na
contra-mão do desenvolvimento com
a implantação do novo Código, pois
enquanto vários municípios incentivam as empresas com redução de
impostos, aqui elas eram contempladas com o aumento destes, prejudicando, assim, a possibilidade de no-

3742 - 3099

Associação dos Moradores Amigos de Ilha Solteira
Apoio da ACEIS para fundação de ONG destinada à fiscalização da gestão pública local

vos investimentos.
Em fevereiro de 2007, diante do
grande número de casos de dengue
no município, a ACEIS abraçou a
bandeira da saúde pública e, em parceria com várias instituições locais,
promoveu carreata e arrastão contra
a Dengue em Ilha Solteira. Foram
promovidas visitações em todos os
bairros da cidade, ações junto a órgãos governamentais e divulgação
de informações em diversas formas
de mídia.
A segurança pública de Ilha Solteira foi tratada pela ACEIS a partir
de maio de 2007, quando então, também em conjunto com várias instituições, formou-se uma comissão para
debater o tema. A partir daí uma sequência de ações foi desenvolvida,
como reuniões com agentes locais
de segurança pública, como polícia
civil e militar, além de outros representantes do poder público.
A preocupação com a qualidade
da gestão pública local, principalmente pelas dificuldades apontadas
pela prefeitura, como falta de recursos financeiros para cumprimento
dos compromissos em dia, atrasando pagamento de servidores e fornecedores, e sem condições para o investimento em projetos de interesse

público levaram a ACEIS a promover,
em junho, reunião com representantes de entidades que decidiram pela
formação da organização não governamental Associação dos Moradores
Amigos de Ilha Solteira, constituída
no dia 02 de agosto, para fiscalizar
a gestão do município, representando os interesses da população. Mais
que uma ação de conscientização
política, esta foi uma ação de cidadania da ACEIS e das demais instituições envolvidas no projeto.
A preocupação com o planejamento da cidade e seu desenvolvimento manifestou-se também na
participação intensiva dos diretores
nas reuniões para discussão do Plano Diretor do município e na divulgação das audiências públicas para debate deste. Os diretores Ariovaldo de
Pádua Lemos e Luiz Altimare, inclusive, convidados a falarem sobre os aspectos econômicos da cidade, alertaram para a crescente perda de receita de Ilha Solteira e a necessidade
de ações mais concretas em relação
a isso.
Outras ações também foram realizadas em 2007, com várias abordagens e que podem ser verificadas
nos Informativos ACEIS anteriores,
disponíveis no site da Associação.

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

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) 3742-3000

Página 4

O Informativo do Empresário de Ilha Solteira

ACEIS apoia Legião Mirim na
conquista de projeto do Unibanco

Novo projeto
Novo projeto da Legião Mirim é apresentado a empresários locais em novembro de 2007

Parceira na construção de um
município melhor

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

A Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS) está apoiando a Legião Mirim local na
conquista de projeto do Unibanco,
que deverá beneficiar 50 adolescentes com curso de aprendizagem na
área de informática. O Unibanco patrociona o projeto com a concessão
de recursos financeiros destinados
a pagamento de professor, material
e funcionário destinado a administração do projeto, que fica instalado na
própria Legião Mirim.
Para conquista do projeto, no entanto, a Legião deve apresentar ao
banco a carteira profissional de 50
adolescentes contratos, o que no
momento é um problema, tendo em
vista que atualmente há apenas 18
adolescentes contratos.
Diante disso, a ACEIS, que já vem
desenvolvendo alguns projetos em
parceria com a Legião Mirim de Ilha

Solteira iniciou um trabalho de conscientização e incentivo à contratação
de legionários, pois somente assim
será possível a instituição alcançar
o índice e formalizar o convênio para
realização do projeto. A meta estabelecida para chegar aos 50 contratos
é até o dia 05 de março e o convênio
com o Unibanco é de 18 meses, podendo ser prorrogado.
Para a presidenta da ACEIS, Zagma Margiotte, essa é uma questão
de grande importância e que deve
contar com o apoio da classe empresarial, pois existem dois relevantes
fatores sociais e econômicos envolvidos no processo: a inserção do jovem no mercado de trabalho e a sua
qualificação face às novas realidades do mercado.
Informações mais detalhadas podem ser obtidas na Legião Mirim,
com Maria Célia dos Santos.

PAE destaca-se por intensiva programação em 2007
ADMINISTRAÇÃO
DIREITO
PEDAGOGIA

O Posto de Atendimento ao Empreendedor (PAE) do Sebrae em Ilha Solteira, mantido através de parceria entre ACEIS, SEBRAE, FEPISA, NEP, Pioneiros Bioenergia e
Prefeitura destacou-se em 2007 por
intensa programação de atividades.

Durante o ano foram realizadas
palestras e cursos de orientação e
apoio ao empreendedor, além da
participação em eventos e estabelecimentos de parcerias que estimulam o empreendedorismo e fortalecem o empresariado local.

Atuação institucional da
ACEIS é fortalecida a
cada dia
A atuação institucional da ACEIS é fortalecida a cada dia, aumentando sua importância social
e econômica, tanto como representante da classe empresarial,
e nesse sentido atuando em defesa dos seus interesses e do consumidor, quanto como instituição
social inserida na sociedade Ilha
Solteira e com participação ativa
na construção de sua história e
seu desenvolvimento.
Enquanto instituição, em 2007,
a ACEIS debateu em janeiro o seu
estatuto e aprovou, em fevereiro,
mudanças que o tornaram mais
democrático; em março elegeu
nova diretoria e em abril empossou
a primeira presidenta de sua história. Ainda em abril, participou ativamente de reunião com representantes de Associações Comerciais da região e o vice-presidente
da Federação das Associações
Comerciais do Estado. Em agosto, o encontro voltou a acontecer.
Em maio diretores e empresários reúnem-se com o gerente local da empresa Expresso Itamarati
para discutir a questão de vagas
no ônibus destinado a viagens de
comerciantes para São Paulo. A
negociação iniciada nesse período
encerrou-se em agosto, com o estabelecimento de um acordo entre
os empresários e a empresa de
transportes.
Sobre o futuro do comércio em
Ilha Solteira, foi organizado palestra, no dia 27 de julho, com Gustavo Fava, responsável pela elaboração do plano diretor do município.
E, também, de certa forma, sobre o futuro dos negócios, a diretoria da ACEIS reuniu-se em agosto
com gerentes dos bancos locais
para debater a questão do elevado
índice de cheques devolvidos, que
compromete em muito o desempenho da atividade empresarial.
Tais ações são a consolidação
de um compromisso estabelecido
e que se mantém renovado a cada
dia pela atual diretoria.

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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Exposição de esculturas
destaca obras de
premiado artista ilhense
Exposição realizada no período de 05 a 12 de dezembro de
2007, no anfiteatro Paulo Rodrigo
Muñoz, no prédio da ACEIS, destacou o trabalho do artista ilhense
José Américo, premiado internacionalmente em exposições na
Espanha e Portugal.
As obras de Américo ficaram
expostas gratuitamente a toda a
população, que pôde ver de perto
o bonito, requintado e elogiado trabalho do artista.
Com a exposição, a ACEIS,
manteve sua política de apoio e
incentivo à cultura local, independentemente do reconhecimento
externo já alcançado pelo artista,
proporcionando, também, a sua integração com a população local e
o reconhecimento do seu trabalho.

Pesquisas da ACEIS
estudam consumidor e
empreendedor
Além do desenvolvimento e apoio a ações sociais, culturais e
institucionais, o ano de 2007 para
a ACEIS também foi marcado pelo
início de projetos que possibilitarão mais informações e apoio ao
empresário no planejamento e
administração de seus negócios.
Em maio a ACEIS, em parceria com a Faculdade de Ilha Solteira (FAISA), iniciou o mapeamento do perfil empreendedor do
município, ou seja, passou a pesquisar características dos negócios existentes e de seus empreendedores, independentemente
desses negócios serem formais
ou informais.
No final de novembro, foi a vez
de se começar a pesquisa de identificação da satisfação do consumidor com o comércio ilhense,
buscando compreender fatores como declínio do volume de negócios e evasão de consumidores,
entre outros.
Os dados coletados no mapeamento do empreendedor e na pesquisa de satisfação do consumidor serão disponibilizados após tabulação e as informações possibilitadas a partir deles serão de
grande apoio ao desenvolvimento
dos negócios locais e sua melhoria.
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Projeto destaca-se por lançamento
de livro de narrações e poesia

O projeto de literatura, que culminou com o lançamento do livro “Pais
e filhos: a ACEIS escreve essa história”, foi uma das principais ações desenvolvidas pela Associação Comercial no ano passado, envolvendo professores, coordenadores e 400 crianças, alunas de 1ª à 4ª série das escolas públicas e particulares do município, num concurso de narrações
e poesias em que os 53 melhores

textos foram escolhidos para comporem o livro. Dos 53 selecionados, 6
foram homenageados com uma bicicleta cada um, por se destacarem
no projeto. A noite de autógrafos do
livro, que teve 1.000 exemplares publicado, foi no final de agosto, na Casa da Cultura, onde pais e familiares
compartilharam a alegria da concretização do projeto, que foi uma inovação da campanha do dia dos pais.

Campanhas institucionais foram destaques
da ACEIS durante o ano de 2007
O ano de 2007 também foi caracterizado pelas campanhas institucionais da ACEIS, que procurou fortalecer o comércio, através da conscientização do consumidor sobre a importância de se investir na cidade e,
também, da divulgação regional das
qualidades do comércio ilhense. Pela primeira vez na história da ACEIS
foram utilizadas mídias como televisão, outdoor, rádio, panfletos e cartazes, principalmente na campanha do
dia das mães.
Foram promovidas pela ACEIS
cinco grandes campanhas de caráter
institucional, ampliando, inclusive, as

que tradicionalmente já eram desenvolvidas. Pela primeira vez aconteceu
realizou-se campanhas do Dia dos
Namorados, Pais e Crianças.
Além de premiações tradicionais
e típicas do comércio, a ACEIS inovou agregando outros fatores durante
as campanhas, como a realização
de eventos culturais em diversos
pontos da cidade e, até mesmo, a
promoção de um dia de entretenimento para as crianças.
Ao romper com modelos tradicionais, a ACEIS aproximou-se ainda
mais da comunidade, valorizando-a
e fortalecendo essa relação.

ACEIS tem apoiado palestras e eventos culturais
O apoio à realização de palestras
e eventos culturais tem sido uma característica marcante da Associação
Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS) nos últimos anos. Em
2007 foram apoiados, diretamente,
quatro eventos culturais e duas palestras de grande porte, além de outras destinadas a questões específicas como o Plano Diretor de Ilha Solteira e eventos do Sebrae. Em termos de cultura destacam-se as pe-

ças teatrais “5 mulheres por um fio”,
em janeiro, e “O pai da noiva”, em agosto, que tiveram ingressos esgotados na bilheteria da Casa da Cultura;
o encontro de capoeira Ilha Memória
Open, nos dias 10 e 11 de março; e
o show “Manifesto em nome de mulher”, no dia 29 de junho.
Das palestras destaca-se a realizada com Alexandre Bernardo, em
julho, para mais de 1.200 pessoas e
a com Maurício Berbel, em junho.

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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Momentos da Campanha Natal Premiado 2007

Dengue
Não deixe ela voltar!
Elimine os lugares que
possam ser criadouros
do mosquito
transmissor!
Este é um problema de
todos nós!

