Informativo

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
EMPRESARIAL DE ILHA SOLTEIRA
Informativo Mensal - Edição n.º 28 - Junho de 2008

Campanha dos namorados: uma valorização
dos momentos únicos e especiais
A valorização dos momentos entre as pessoas que se amam, independente da idade e do tempo em
que estão juntas, foi um dos propósitos da campanha dos namorados da
Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS) que, além do fortalecimento do comércio
e reconhecimento do consumidor,
busca a valorização das pessoas,
nos diferentes papéis que assumem,
inclusive, o de namorados. E esse
propósito foi refletido nos prêmios
sorteados entre os consumidores
das lojas participantes da campanha,
na noite do dia 12 de junho, no anfiteatro da ACEIS.
Foram sorteados 09 cestas dos
namorados, 10 jantares e 02 máquinas digitais. As cestas e os jantares
buscam a valorização do momento
a dois, do romantismo natural dos
enamorados e as máquinas digitais,
instrumentos únicos para o registro
de momentos inesquecíveis.
Os premiados no sorteio, que foi
transmitido ao vivo pela rádio, e as
respectivas lojas participantes foram:
Máquinas digitais
Sérgio de Paula, P. Palmares 210
(Farmácia Satélite)
Silvio B. Rosa, P. Tijuca 405 (Tudo
por 1,99)
Cesta dos namorados
Willian C. Moraes, Al. do Pescador 247 (Mirai Motos)
Claudia Oliveira, P. Palmares 417
(Acalanto)
Pablo S. Pereira, R. C n.º 72 (Ca-

Sorteio e transmissão ao vivo
Empresários e consumidores no sorteio dos prêmios da campanha, realizado com transmissão ao vivo pela Band FM de Ilha Solteira

sa das Molduras e Vidro)
Ed Wilson Gomes Vita, R. José
Bonifácio 816 (Mirai Motos)
Ana Silva, P. Olinda 324 (Igless
Jeans)
Jairo Mendes, R. Hortêncio F.
Nascimento 66 - Presidente Prudente, (Concrefisa Mat. Construção)
Ângela Maria Ruiz, R. Criciúma
101 (Ti Ti Ti Calçados)
Ana C. B. J. Hernandes, Av. XV
de Outubro 1012 (Droga Sul)

Rafael C. Santos, P. Tijucas 311
(Pet Shop Belo Cão)
Juliana da S. Nascimento, P. Floresta 317 (Maguetas Magazine)
Jantar
Danilo Lopes Dias, P. Marília 105
(Auto Posto Cestari)
Danielle C. dos Santos, Rua 25
n.º 356 (Max Magazine)
Rosimeire A. dos Santos, P. Sorocaba 213 (Incel Celulares)
Geralda M. L. Souza, Rua 31 n.º

286 (Jô Modas)
Érica Cristina S. Bessa, P. Curitiba 107 (Magia Solta)
Marilda, Rua Itajaí 22 (Loja Fênix)
Alessandra R. de Souza, Rua 49
n.º 65 (Josipi Agropecuária);
Aparecido Pelachim, R. Ilhéus
190 (Marissol Móveis)
Regiane Pereira, P. Cambará 203
(Bambuluá)
Terezinha Ap. dos Santos, P.
Londrina 404 (Droga Centro 2)
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Palavra da Presidenta

Uma árvore, um livro e um filho
Diz um ditado popular que o homem, no sentido
mais amplo da palavra, para se sentir completo e realizado deve plantar uma árvore, escrever um livro e ter
um filho. A ACEIS, enquanto instituição, ao estabelecer
relação com esse ditado, pode-se dizer que estaria
praticamente realizada, pois em suas diversas ações
e desenvolvimento de projetos, inclusive ambientais,
já plantou árvores e, por meio dos concursos literários
e escritores mirins, já escreveu livros, ou melhor, os lançou. Mas faltam
os filhos, poderia-se dizer, já que a ACEIS não é um ser humano, estando,
biologicamente falando, incapaz de gerar filhos, .
Cada projeto, no entanto, é como um filho para a Associação Comercial, passando pelo processo de idealização e planejamento semelhante
ao que se desenvolve quando se planeja a vinda de uma criança. Detalhes
são cuidados antes do nascimento e posteriormente a ele, para que a
colheita de bons frutos seja sempre constante. Assim é o Coral da ACEIS, um filho recém nascido, recebido com muito carinho por nós e
que tem muita coisa boa a oferecer. E assim também são os muitos
outros projetos da ACEIS, como o concurso literário e lançamento do livro Mães & Filhos: a Aceis escreve essa história, resultado de um grande
envolvimento das escolas do município, professoras, coordenadoras, diretoras e também da imprensa local. Sem dúvida, tal envolvimento e
comprometimento foi fundamental para o êxito do projeto.
Um filho se educa para o mundo, que inclusive a cada dia torna-se
mais duro e competitivo. Um projeto nasce e se desenvolve para a sociedade e suas muitas necessidades. Por isso a proximidade da ACEIS
com as demais instituições do município, como ASAIS, Legião Mirim e
Grupo Seiva, entre outros, pois acreditamos que somente através de
parcerias se consegue energia e força necessária para superar obstáculos e conquistar resultados. Essa inclusive é uma característica da ACEIS,
uma instituição que estabelece parcerias e acredita na força coletiva
para conquistar mudanças positivas e construir o desenvolvimento por
todos desejado, tanto pela classe empresarial quanto pela sociedade
como um todo. Sem dúvida, juntos somos fortes, muito mais fortes, para podermos continuar plantando árvores, escrevendo livros e gerando filhos.

Zagma F. R. Margiotte, presidenta da ACEIS

Estatísticas - Maio/2008
Consultas ACSP
Consultas USECH
Consultas SPC-E
Consultas RENAV
Consultas CON
Consultas PACE
Consultas PACN
Consultas SINTJ
Consultas USEFONE

1756
1848
13
33
09
35
4
8
1

Principais Consulentes no mês
Proença Supermercados
Jumara Móveis
Kasanova Pneus
JL Móveis
Farmácia Satélite
Loja Ceselar
Auto Posto Cestari
Margiferro Mat. para Construção
Supermercado Pelachim
Vídeo Mania

Ilha Solteira pode ter lista
telefônica organizada pela ACEIS

Presidenta da ACEIS e diretores de Santa Fé do Sul
Lançamento de lista telefônica voltada à realidade da população e empresariado local

A cidade de Ilha Solteira pode ter
ainda este ano uma lista telefônica
organizada pela ACEIS. O projeto foi
divulgado pela presidenta da instituição, Zagma Margiotte, no evento de
lançamento da Lista Telefônica de
Santa Fé do Sul, organizada pela associação comercial local, que está
realizando a publicação pelo segundo ano consecutivo.
Conforme o presidente da Associação Comercial da cidade vizinha,
Adenilson Margiotte, várias listas vinham sendo lançadas, mas sempre
deixavam a desejar em vários quesitos como distribuição, facilidade de
manuseio e propaganda. “A partir do
momento que a Associação interferiu

no processo, confeccionando a lista
empresarial, o resultado foi percebido
imediatamente pelo empresário local.
Hoje estamos distribuindo 12 mil listas em toda a cidade, além do direcionamento efetivo da publicidade”,
comentou o presidente.
Em Ilha Solteira a realidade em
relação à necessidade de uma lista
telefônica mais eficaz é semelhante
à enfrentada anteriormente por Santa
Fé do Sul, por isso a proposta de uma lista confeccionada pela ACEIS,
com mais facilidade de manuseio e
acesso, foi apresentada no início do
ano e passou a fazer parte do planejamento de ações da instituição para
2008.

Novos investimentos
Acompanhando e prestigiando os
novos investimentos realizados em
Ilha Solteira, a presidenta da ACEIS
esteve em visita à loja Lorena Calçados, no Espaço Empresarial Plaza
Sul. Na ocasião ela disponibilizou os
serviços oferecidos pela Associação
e destacou a importância dos novos
investimentos e da união entre os empresários para desenvolvimento da economia local.

NOVO TELEFONE

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

3742 - 3099
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Parceria proporciona
capacitação para
adolescentes

Parceria estabelecida entre o
ao Empreendedor (PAE) do Sebrae e as entidades Legião Mirim e Associação dos Amigos de Ilha Solteira
(ASAIS) tem proporcionado capacitação profissional aos adolescentes por elas assistidos. Consistindo na realização de cursos
e palestras do Sebrae para esses
adolescentes, a parceria busca a
capacitação deles para inserção
no mercado de trabalho, assim como a atualização dos que já se
encontram exercendo atividade
profissional.
Com previsão de várias atividades para o ano de 2008, algumas
das capacitações já realizadas
são destaques, como o curso Aprender a Empreender, realizado
no mês de maio, e o Juntos Somos Fortes, realizados na primeira semana de junho, mais especificamente nos dias 02, 03 e 04.
A parceria é vista pela presidenta do Conselho Gestor do PAE,
Zagma Margiotte, como uma oportunidade única tanto para adolescentes quanto para a comunidade
empresarial, que passam a contar
com mão-de-obra qualificada e atualizada no exercício das atividades profissionais. O desenvolvimento dos cursos e palestras proporciona aos adolescentes conhecimentos sobre espírito empreendedor, pesquisa de mercado e cálculo de produtos, entre outros, extremamente necessários ao trabalho nas empresas atuais.
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Coral envolve crianças e préadolescentes de Ilha Solteira

Foto:
ACEIS
PostoArquivo
de Atendimento

Primeiras apresentações
De cima para baixo, durante a campanha do Dia das Mães e no lançamento do livro
Mães & Filhos: a Aceis escreve essa história

Criado em abril deste ano com o
objetivo de promover, através da música, o desenvolvimento cultural e social, o Coral da ACEIS envolve crianças e pré-adolescentes de Ilha Solteira que, com idade entre 05 e 15
anos, reúnem-se toda semana para
ensaiar sob a regência dos professores Anderson Nascimento e Hudson
Negrão.
Tendo como critério básico para
participação a necessidade das crianças e pré-adolescentes estarem
matriculadas no sistema regular de
ensino, o projeto Coral considera a
musicalização como fonte de apoio
ao processo educacional, ao bom
comportamento e ao desenvolvimento cultural e social. Para a ACEIS, o
seu desenvolvimento é uma questão
de responsabilidade social com a
comunidade local e uma das formas
de poder estar retribuindo a dedicação e a fidelidade com que o consu-

midor se relaciona com o comércio
ilhense.
E as primeiras apresentações do
Coral já foram realizadas, com muito
sucesso. No dia 07 de maio, foi no
Espaço Empresarial Plaza Sul, em
comemoração ao Dia das Mães, apresentando as peças musicais Mama, Pra sempre em meu coração,
Mãe, Você e No aberto de suas
mãos. E no dia 10, também de maio,
na Praça dos Paiaguás, houve a apresentação no show da ACEIS, com
artistas ilhenses, em homenagem ao
dia das mães. Atualmente com aproximadamente 40 integrantes, o Coral
da ACEIS é aberto a todos os que
desejam participar, bastando apenas
cumprirem os quesitos necessários,
ou seja matrícula no sistema de ensino e faixa etária entre 05 e 15 anos.
Os ensaios acontecem no anfiteatro
da Associação Comercial, todas as
sextas-feiras, às 17 horas.

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

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

(18) 3742-3000

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

Fone/Fax: (18) 3742-2254
Centro Comercial Norte, 566C
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Videoconferência para empresários e
contadores fala sobre substituição tributária

JUMARA MÓVEIS
Tudo Para o Seu Lar

Móveis, Eletrodomésticos,
Bicicletas, Colchões e Tapetes

3742-2911
Av. Brasil Norte, 268 - Ilha Solteira - SP

Substituição Tributária foi tema
de videoconferência realizada entre
empresários de Ilha Solteira e equipe
da Secretaria de Fazenda do Estado
de São Paulo. José Roberto Rosa,
da Escola Fazendária do Estado, foi
o ministrante da palestra, enquanto
José Maciel de Lima, Inspetor Fiscal,
e Jair Toledo Barbosa, chefe do Núcleo de Informática da Fazenda, coordenaram o debate, tirando dúvidas
e orientando os participantes presentes.
A videoconferência, promovida pela ACEIS, foi realizada no dia 15 de
maio no anfiteatro da instituição e
tratou de aspectos de grande importância como formato de tributação;
alíquotas diferenciadas para determinados produtos; relação ICMS próprio para o fabricante e ICMS retido,
no caso de créditos; vendas de produtos entre fábricas; aquisição de
bens para uso de marca própria; e
produtos com preços fixados pelo fabricante, como sorvetes e cigarros,
entre outros.
Para a presidenta da Associação
Comercial, Zagma Margiotte, a mobilização para a realização do evento

Videoconferência
Dúvidas tiradas com apoio de profissionais da Secretaria de Fazenda do Estado

e a disponibilização dessas informações aos associados é um compromisso fundamental da ACEIS, pois
o tema ainda é novo e diversas dúvidas têm surgido entre os empresários.
Palestra sobre Substituição Tributária e Nota Fiscal Paulista na Práti-

ca também foi realizada na noite do
dia 18 de junho, quarta-feira, no anfiteatro da ACEIS, com o professor e
contador José Carlos e os profissionais de automação Glauber Silva e
Marcos Santos. Informações mais
detalhadas desta palestra estarão
disponíveis no próximo Informativo.

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

ADMINISTRAÇÃO
DIREITO
PEDAGOGIA

Parceria de apoio ao Grupo Seiva no desenvolvimento de
projetos sociais continua em 2008
A parceria de apoio à Organização Não Governamental (ONG)
Grupo Seiva para a realização de
projetos por ele desenvolvidos continua neste ano de 2008, assim como no ano passado. A decisão foi
tomada em reunião com representantes da ONG e a presidência da
ACEIS, no dia 25 de abril, quando
então houve a apresentação de resultados de projetos em andamento, como o “Deixa que eu falo”, desenvolvido com adolescentes.
Em 2007 a ACEIS, em conjunto
com a psicóloga Ângela Maria, ofereceu cursos de capacitação aos
adolescentes do projeto “Deixa que
eu falo”, contribuindo com a inserção destes no mercado de trabalho.
Atualmente o projeto, que atendia
30 pessoas em 2007, atende 15 adolescentes, estando os demais já
inseridos no mercado.
A expectativa para este ano com
o “Deixa que eu falo” é ativar uma
web rádio que é a base de sua proposta e que, apesar de pronta para

Presidenta da ACEIS e representantes do SEIVA
Apoio renovado ao desenvolvimento de projetos de interesse social

implantação, está paralisada por falta do repasse de recursos financeiros destinados ao projeto. Com a implantação, a expectativa é de que a
rádio mantenha os custos, através
de patrocinadores inseridos na programação on-line.

Uma cópia do projeto foi solicitada pela presidência da ACEIS ao
coordenador técnico da ONG, Mário Márcio Stremote, para que outras parcerias possam ser buscadas com o propósito de apoiar a
sua finalização.
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Diversidade de eventos foi característica da
Campanha do Dia das Mães
Apresentações culturais, concurso de literatura, desfile, sorteio de prêmios e lançamento de livro
marcaram a realização da campanha
Primeira das grandes campanhas
planejadas para este ano, a do Dia
das Mães foi caracterizada por uma
grande diversidade de eventos, ora
promovidos pela ACEIS, ora apoiados por ela. O show na noite do dia
10 de maio na Praça dos Paiaguás,
com a apresentação de músicos locais e sorteio de prêmios aos consumidores, representou o encerramento de um ciclo de trabalho repleto de
atividades e de fortalecimento do comércio local e valorização do consumidor. Com uma apresentação conjunta, cantores ilhenses uniram-se
numa única voz para iniciar o show
de homenagem às mães, que prosseguiu com várias apresentações individuais, inclusive do Coral da ACEIS, que é integrado por aproximadamente 40 crianças e adolescentes. Os prêmios da campanha foram
sorteados no show, contemplando
consumidores que compraram nas
lojas participantes.
Na semana que antecedeu o Dia
das Mães, durante o horário especial
de funcionamento do comércio, várias atividades culturais foram promovidas pela ACEIS, valorizando artistas locais, estimulando a cultura e
proporcionando entretenimento à população. Concurso literário com a
participação de alunos das escolas
de ensino fundamental do município,
tanto públicas quanto privadas, também foi promovido durante toda a
Campanha e o resultado foi a publicação do livro “Mães & filhos: a ACEIS escreve essa história”, com
lançamento em evento realizado na
Casa da Cultura, onde aconteceu
noite de autógrafos dos autores mirins.
Ações promovidas pelos comerciantes no período também tiveram
apoio da Associação Comercial em
sua realização. No dia 07 de maio,
os lojistas do Espaço Empresarial
Plaza Sul promoveram tradicional
desfile das mães, que já vem sendo
realizado há cinco anos e objetiva a
arrecadação de alimentos para doação a projetos sociais. E, no dia 10,
realizaram o Café da Manhã do Plaza Sul, homenageando as mães e
prestigiando os consumidores que
estiveram no local, degustando saborosos pratos e ouvindo boa música, com a apresentação de Anderson Nascimento.

Show - Cantores locais

Show - Membros da diretoria

Show - Sorteio de prêmios

Show - Sorteado

Palestra apresenta
oportunidade de
negócio a
empreendedores
Palestra realizada pela empresa Tijol-eco apresentou oportunidade de negócio a ser explorada
por empreendedores de Ilha Solteira que desejarem investir em
um projeto diferenciado, voltado
ao ambientalmente correto.
Realizada em março, no anfiteatro da Associação Comercial
e Empresarial de Ilha Solteira
(ACEIS), a palestra apresentou o
projeto Tijol-eco, que são tijolos
ecologicamente corretos, confeccionados a partir de uma base de
argila e de um novo método de
produção.
Por se tratar de uma nova técnica, a empresa viaja o país buscando empreendedores interessados em investir no projeto,
implantando novas fábricas do tijolo.

SISTEMA NACIONAL DE COOPERATIVAS ODONTOLÓGICAS
JALES - SP

Não deixe ela voltar!

Desfile Plaza Sul

Os ganhadores dos prêmios sorteados na campanha e as respectivas
lojas em que compraram foram:
Fogão
Felipe de Lima Silva, P. Tijucas
409 (Inside)
Márcia Corrêa, P. Caconde 302
(Proença Supermercados)
Tanquinho
Manoel Carlos Barboza, R. Manicoré 180 (Kasanova Pneus e Auto
Peças)
Maria Lucia Miranda, P. Canindé
413 (Xerocão Chaveiro)

Café da manhã - Plaza Sul

Batedeiras
Maria de Lourdes L. Ferreira, P.
Cuiabá 101 (Bom Preço Supermercados)
Eva da Conceição Ruiz, P. Salgueiro 309 (Papel Magia)
Dalva Pereira dos Santos, P. Salvador 312 (Sapataria do Tim)
Microondas
Regina Célia da Silva, Rua 3 n.º
20 (Proença Supermercados)
Máquina Digital
Paulo Rodrigues de Matos, P.
Cristalina 409 (Bicicletaria Santos)

Acreditando na construção de
um município melhor!
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Mães & Filhos: a ACEIS escreve
essa história

Entrevista à Band FM

Diretoria homenageia dirigentes
da Pioneiros Bioenergia

Lançamento - Ballet

Homenagem
Reconhecimento a parcerias estabelecidas entre Associação Comercial e empresa
Lançamento - autores mirins

O lançamento do livro “Mães &
Filhos: a ACEIS escreve essa história”, realizado no dia 31 de maio,
na Casa da Cultura, com noite de
autógrafos dos escritores mirins, foi
mais um marco expressivo na contribuição da Associação Comercial
para o estímulo e desenvolvimento
da cultura local.
Resultante da segunda edição
de concurso literário promovido pela ACEIS – o primeiro teve como
tema pais e filhos, o livro reúne os
melhores textos produzidos pelos
alunos de cada escola participante,
com até dez publicações por escola, soman-do-se, ao todo, cinqüenta e nove textos voltados ao tema
mães e filhos. Do concurso participaram mais de 400 alunos de todas
as escolas da rede pública e privada
de Ilha Solteira que oferecem a 4ª
série, ou ainda, 5º ano, do ensino
fundamental. De cada escola participante, um texto destaque foi escolhido, sendo o seu autor premiado com um livro de literatura infantil
e uma bicicleta. Os premiados de
cada escola foram: Yara S. Reis,
da EMEF Prof. Paulo Freire; Ana
Beatriz C. Mendes, do Colégio Euclides da Cunha; Heloísa G. R. da
Silva, do Colégio Anglo; Ana Laura
de A. Soares, da EMEF Aparecida
Benedita Brito da Silva; Vitória A.

Lançamento - autógrafos

de Farias, da EMEF Lucia Maria
Donato Garcia; e Isabela M. de
Paula, do NEP Objetivo.
O evento de lançamento teve a
apresentação de bailarinos e bailarinas da Academia Fiu-Flut, do músico Hugo César, do Coral da ACEIS e palestra com a jovem Mayara Duarte Ziroldo, além da sessão
de autógrafos dos autores mirins.
A participação da comunidade
empresarial em projetos com essas
características é destacado pela
presidenta da ACEIS, Zagma Margiotte, que considera de extrema
importância tal envolvimento. Projetos como este despertam nas crianças o gosto pela leitura, pela escrita
e o envolvimento com a cultura, diz
ela ao destacar que, além dos objetivos pedagógicos e culturais, esta
é também uma forma de dizer muito
obrigado aos consumidores, lançando um olhar mais carinhoso sobre os seus filhos.
Antes da noite de lançamento,
no dia 29 de maio, os escritores
mirins e as professoras, coordenadoras e diretoras das escolas foram entrevistadas, ao vivo, pela rádio Band FM, de Ilha Solteira, na
qual destacaram o projeto e os benefícios que ele proporciona em relação aos hábitos de leitura e ao
processo educacional.

A diretoria da ACEIS homenageou
os dirigentes da Pioneiros Bioenergia
em evento realizado na Câmara Municipal de Ilha Solteira, no dia 28 de
março, no qual os dirigentes da empresa, Arnaldo Shigueyuki Enomoto,
Celso Torquato Junqueira Franco e
Cícero Junqueira Franco receberam
o título de cidadão ilhense.
A homenagem aconteceu em função da parceria estabelecida entre
a Associação Comercial e a empre-

sa desde os primeiros momentos de
negociações existentes com o município para a instalação de uma usina
em seu território. Atualmente a Pioneiros Bioenergia é também parceira
da ACEIS na manutenção do Posto
de Atendimento ao Empreendedor
(PAE) do Sebrae no município, em
conjunto com Núcleo Educacional
Pitágoras (NEP) e Fundação de Ensino e Pesquisa de Ilha Solteira (FEPISA).

Lixeiras são instaladas em pontos críticos da
cidade
Mais de 30 novas lixeiras foram
instaladas em diversos pontos de Ilha Solteira, considerados como críticos no processo de coleta e depósito
de lixo. A ação, com patrocínio da
ACEIS e da Pioneiros Bioenergia, aconteceu em parceria dessas organizações com a prefeitura e busca
contribuir para a melhora do processo, evitando-se o acúmulo de lixo
costumeiramente deixado nas ruas
e calçadas. A ACEIS e a Pioneiros
patrocinaram a confecção das lixeiras, enquanto a prefeitura responsabilizou-se pelas instalações.
Uma boa organização do lixo, depositando-o nos locais adequados
para a coleta, representa uma questão de saúde pública e também ambiental, visto que a exposição inadequada de resíduos apresenta grande

Lixeira
Instalação em pontos críticos da cidade

número de riscos à população e ao
meio ambiente em que ela está inserida.

