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Campanha dos pais destaca por fortalecer
comércio e vínculo com consumidor
Vadinho assume
a presidência

Convênio com SEIS
beneficia associados
Convênio firmado com a Sociedade Esportiva de Ilha Solteira (SEIS)
traz vários benefícios aos associados da ACEIS, principalmente em termos de descontos e até mesmo isenção de pagamento em taxas e de
serviços oferecidos pelo clube.
Mais informações, Pág. 4

Ariovaldo de Pádua Lemos, o
Vadinho, assumiu a presidência da
ACEIS, em decorrência do pedido
de licença da então presidenta
Zagma Margiotte.
Mais informações, Pág. 2.

Vitrinismo e vendas
em cursos do PAE

Diretoria solicita
melhorias

Vitrinismo e vendas foram temas
de curso e palestra promovidos pelo
Posto de Atendimento ao Empreendedor (PAE) do Sebrae em Ilha Solteira durante o mês de julho. O curso
teve a participação de profissionais
do município e região.
Mais informações, Pág. 4

Membros da diretoria estiveram reunidos com o prefeito de Ilha Solteira, Bento Sgarboza, e solicitaram várias melhorias na estrutura de apoio e estímulo ao desenvolvimento do comércio local.
Mais informações, Pág. 5.

Visita à incubadora e
sala do empreendedor
Membros da diretoria da ACEIS
e do PAE estiveram visitando incubadora de empresas e sala do empreendedor da cidade de Santa Fé do
Sul. O objetivo da visita foi o de conhecer os projetos e verificar sua aplicabilidade no município.
Mais informações, Pág. 3

Sorteio
15 novos consumidores contemplados com prêmios sorteados na campanha

A campanha do “Dia dos Pais” promovida pela ACEIS neste ano destacou-se por fortalecer ainda mais o
comércio e proporcionar maior vínculo com o consumidor. Terceira campanha, de um projeto promocional e
institucional proposto para 2008, ela
também aumentou o número de consumidores do comércio local que
são contemplados com os prêmios
sorteados.
Dessa vez, 15 novos consumidores receberam prêmios como kit
churrasco, aparelho leitor de DVD,

máquina digital, furadeira e kit ferramenta. Os prêmios foram entregues
na sede da Associação Comercial e
Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS),
onde também aconteceu o sorteio,
com transmissão ao vivo por rádios
da cidade.
Duas novas campanhas ainda serão realizadas este ano e os participantes da do “Dia dos Pais”, assim
como do “Dia das Mães” e “Dia dos
Namorados” também estarão concorrendo.
Mais informações na Pág. 6.

Parceria viabiliza
“Natal Legal”
Parceria estabelecida entre ACEIS e Prefeitura tornou viável o
desenvolvimento do projeto “Natal
Legal”, que prevê decorações natalinas na cidade, confeccionadas
com garrafas PET.
Mais informações, Pág. 5.
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Palavra do Presidente

Um semestre de compromissos
Estamos iniciando a segunda metade do ano, o
segundo semestre. Muito já foi trabalhado até aqui e
muito trabalho ainda está por ser feito na construção
de futuros melhores, tanto para cada um de nós, quanto para a própria comunidade.
Este segundo semestre, para alguns diretores da
ACEIS, inicia com a vivência de uma experiência diferenciada em decorrência de novos compromissos que
assumem, em função do licenciamento de membros da diretoria e da
própria presidenta, Zagma Margiotte, que se afasta para tratar de questões particulares. Eu mesmo assumo interinamente a presidência da
instituição e, conseqüentemente, a responsabilidade de dar continuidade
ao trabalho expressivo que vem sendo desenvolvido junto à classe empresarial e à própria comunidade, assumindo também o compromisso de
tratar com isenção, seriedade e transparência cada um dos projetos
realizados. Como demais membros da diretoria, acredito que o desenvolvimento econômico e social só acontece em uma comunidade quando
seus integrantes se envolvem e se desenvolvem de fato.
O compromisso político também chega com o segundo semestre,
pois inicia-se o processo eleitoral para a escolha dos que irão administrar
os municípios nos próximos quatro anos, direcionando suas histórias e
construindo seus futuros. Falar desse compromisso e sua responsabilidade não é novidade, mas também nunca é demais. Gesto simples e de
grande efeito, o voto permite a escolha de bons ou maus políticos, portanto, dizer que não gosta do tema porque acredita que na política há muitos corruptos e que nada fazem não é o suficiente para mudar essa realidade, pois para cada cidadão de bem que evita o tema pode haver um
corrupto político aproveitando-se disso. Portanto, pensemos e consideremos, na decisão do voto, o histórico de cada candidato e o seu compromisso com a comunidade e o desenvolvimento.
A ACEIS não apóia bandeira partidária, nem candidatos específicos,
mas espera a realização de um processo eleitoral ético e democrático,
cujo resultado só tenha a acrescentar ao município, neste que é um semestre de compromissos.
Ariovaldo de Pádua Lemos, presidente da ACEIS

Vadinho assume
interinamente a presidência

Presidência interina
Vadinho assume presidência da ACEIS até o mês de outubro

Em assembléia geral extraordinária realizada no dia 17 de julho, o
professor Ariovaldo de Pádua Lemos,
o Vadinho, assumiu interinamente a
presidência da Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira
(ACEIS). Ele assume em decorrência do pedido de afastamento da então presidenta Zagma Ferreira Rocha
Margiotte, por motivos particulares.
Vadinho, que iniciou o mandato
da atual diretoria como secretário, irá presidir a instituição até o dia 05
de outubro, quando vence o período
de afastamento solicitado por Zagma, que retornará ao cargo.
Em suas primeiras palavras como presidente, Vadinho solicitou o

apoio de todos na realização dos trabalhos e manifestou o compromisso
de dar continuidade aos projetos em
desenvolvimento e à filosofia de trabalho implementada pela atual diretoria.
Em decorrência do afastamento
de alguns diretores, inclusive para
cumprimento da legislação eleitoral,
a diretoria da Associação Comercial
fica assim estabelecida para esse período: Ariovaldo de Pádua Lemos
(Presidente), Luiz Carlos Silva Nascimento (Vice-Presidente), Eder Melero (1° Secretário), Luciano Alario Ennes (2° Secretário), José Luiz Baltazar (1° Tesoureiro) e José Candido
Pereira (2° Tesoureiro).

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

NOVO TELEFONE

1889
1898
16
10
19
24
6
5
5

Principais Consulentes no mês
Proença Supermercados
JL Móveis
Jumara Móveis
Britto’s Center
Farmácia Satélite
Auto Du Valle Veículos
Lojas Ceselar
Supermercado Pelachim II
Casa Sanches

SCPC: importante serviço ao empresário
O Serviço Central de Proteção
ao Crédito (SCPC) trata-se de um
banco de dados regularmente alimentado por informações que o comércio e a indústria oferecem, através do cadastramento de clientes
e a situação de pendência de cada
um deles. Disponibilizado pela ACEIS e interligado a uma rede integrada por praticamente todas as
associações comerciais brasileiras, estabelece um cadastro único
com informações disponíveis ao comércio e indústria associados, com
consulta e acesso protegidos por
um código de segurança.
O SCPC é tão importante e vá-

lido que nele também é inserido o
cadastro oriundo das instituições
financeiras, ou seja, bancos e demais empresas do ramo. É um banco de dados completo e disponibilizado aos associados da ACEIS por
um valor muito inferior a outros produtos que ora aparecem no mercado e nem sempre oferecem a
mesma eficiência.
Recurso fundamental ao empresário, não deve ser deixado de lado
na realização dos negócios, nem
substituído por similares de menor
eficiência e resultado. Saiba mais
sobre o SCPC, informe-se na secretaria da ACEIS.
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Diretores visitam Sala do Empreendedor
e Incubadoras de Santa Fé do Sul
Diretores da ACEIS e membros do Conselho Gestor do PAE de Ilha Solteira buscam conhecer com mais
detalhes os projetos que são considerados referências de sucesso
Diretores da ACEIS e membros
do Conselho Gestor do Posto de Atendimento ao Empreendedor (PAE)
de Ilha Solteira estiveram em visita
à Sala do Empreendedor e à Incubadora Empresarial de Santa Fé do Sul,
buscando conhecer os modelos lá
utilizados, que são considerados como de grande sucesso no estímulo
a novos negócios e ao desenvolvimento
do empreendedorismo.
Foto: Arquivo
ACEIS
A Sala do Empreendedor proporciona atendimento completo ao empresário, inclusive ao que pretende
se instalar no município, proporcionando informações e dinamizando o
acesso a procedimentos e documentos necessários à regularização de
um investimento. A viabilização de
um alvará, por exemplo, que levava
em média 15 dias para ser expedido,
com a infra-estrutura oferecida pela
Sala leva no máximo 3 dias, sendo
concedido um provisório, através do
serviço digital, em até 24 horas.
A Incubadora Empresarial, por
sua vez, atende 8 empresas de diversos setores de atuação e cujos resultados que já vêem apresentando
são bastante significativos ao município. Desenvolvida em parceria com
o Sebrae, a Incubadora oferece orientação administrativa, apoio tecnológico e estímulo à prática empreendedora.
Os modelos adotados por Santa

Incubadora empresarial
Orientação administrativa, apoio tecnológico e estímulo à prática empreendedora

Fé do Sul, segundo os diretores e
conselheiros, podem ser aplicados
em Ilha Solteira e com grande possibilidade de resultados satisfatórios.
Os primeiros passos nesse sentido

já foram dados com a implementação
do PAE local e suas atividades. Agora é dar seqüência às atividades e
projetos de reconhecimento, valorização e incentivo ao empreendedor.

Segurança é tema de pedido às polícias Civil e Militar
Segurança direcionada ao comércio, este é o tema de ofício encaminhado pela ACEIS aos representantes locais da Polícia Civil,
Delegado Wagner Storti, e da Polícia Militar, Tenente Marcelo Severino Batista.
O ofício, enviado no dia 25 de
junho, solicita atenção especial
das polícias em relação à seguran-

ça no comércio durante o horário normal de expediente, ou seja, das 8
às 18h, pois tem havido com freqüência pequenos furtos que geram
prejuízos financeiros aos empresários e acabam proporcionando certa
tensão e até mesmo medo, inclusive aos consumidores.
A preocupação com segurança
não é recente na ACEIS, que já pro-

porcionou várias reuniões para debater o tema e até mesmo se reuniu com representante do governo
estadual para pedir atenção especial à questão local. Naquele momento, no entanto, o objetivo era
a segurança do município como
um todo, agora o próprio comércio
é quem também está necessitando de atenção especial.

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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Vitrinismo e vendas são temas de curso e
palestras promovidas pelo PAE

JUMARA MÓVEIS
Tudo Para o Seu Lar

Móveis, Eletrodomésticos,
Bicicletas, Colchões e Tapetes

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

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

ADMINISTRAÇÃO
DIREITO
PEDAGOGIA

Vitrinismo e vendas foram temas
de curso e palestras promovidos pelo
Posto de Atendimento ao Empreendedor (PAE) do Sebrae em Ilha Solteira durante o mês de julho.
O curso de vitrinismo aconteceu
no período de 28 à 01 de agosto, considerando a proximidade do Dia dos
Pais, e teve como foco temático a
decoração e o design de vitrines, explorando técnicas, normas, materiais e diversidades de estilos face às
individualidades de cada loja e características de seus clientes. Ministrado por Marcos Vieira, teve a participação de profissionais de Ilha Solteira e cidades da região.
A palestra “Como estimular suas
vendas” teve como objetivos apresentar táticas de promoção de vendas e demonstrar o uso das principais técnicas de promoção para incrementar as vendas da empresa e
foi realizada no dia 30.
Tanto a palestra quanto o curso
aconteceram no anfiteatro da Associação Comercial e Empresarial de
Ilha Solteira (ACEIS), sendo a palestra gratuita e o curso com um investimento de R$ 55 por participante.

Vitrinismo
Curso com participação de profissionais da cidade e região

Convênio com clube SEIS beneficia associados
Convênio firmado com a Sociedade Esportiva de Ilha Solteira
(SEIS) oferece benefícios aos associados da ACEIS, que passam a
desfrutar de descontos e até mesmo isenção total no pagamento de
serviços oferecidos pelo clube.
Os descontos são aplicados nos
valores pagos em taxas de exame
médico, nas mensalidades da academia Cia. do Corpo, nas aulas da
Associação de Judô e da Ballet &
Cia.
Os serviços gratuitos são aulas
de hidroginástica, de dança de salão, de natação, da escolinha de futebol e de karatê.
Informações mais detalhadas podem ser obtidas na secretaria da
ACEIS.

Sociedade Esportiva de Ilha Solteira
Convênio oferece descontos e isenções em serviços para associados ACEIS

SISTEMA NACIONAL DE COOPERATIVAS ODONTOLÓGICAS
JALES - SP
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Parceria viabiliza projeto
Natal Legal em Ilha Solteira
Objetivo é decorar Avenida Brasil Norte e Sul e centros comerciais
com peças confeccionadas a partir de garrafas PET
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Diretores reúnem-se com
prefeito e solicitam melhorias
Segurança no comércio, novos espaços para estacionamento, lixeiras
ecológicas e espaço empresarial na FAPIC são algumas das solicitações

Comércio
Solicitação de melhorias pela diretoria da ACEIS

Confecção
Peças decorativas são confeccionadas a partir de garrafas PET conseguidas em
postos de arrecadação instalados pelo município

Parceria estabelecida entre a ACEIS e a Prefeitura de Ilha Solteira
está viabilizando a realização do
projeto Natal Legal, que propõe decoração e iluminação natalina diferenciada da que tradicionalmente
é realizada no município, passando
a ter como destaque exposição de
peças confeccionadas a partir de
garrafas PET, que costumeiramente são descartadas no lixo.
A proposta, que surge a partir
da percepção do empresariado local de que nesse período é comum
os consumidores saírem do município para verem as decorações de
outras cidades e, conseqüentemente, consumirem em seus comércios, está em sintonia com as
questões ambientais, trabalhando
o princípio da reciclagem e de aproveitamento de materiais costumeiramente descartados no meio
ambiente, poluindo-o. Garrafas
PET vêm sendo gradativamente uti-

lizadas nas decorações natalinas
de vários municípios brasileiros.
Para realização do projeto, a ACEIS e Prefeitura também contam
com o apoio de instituições de ensino locais, que se tornaram postos de arrecadação das garrafas.
A escola e o aluno que maior quantidade arrecadarem serão contemplados com um computador cada.
A decoração do projeto Natal
Legal se estenderá pela Avenida
Brasil Norte e Avenida Brasil Sul,
com peças decorativas no Mini
Shopping Norte, Mini Shopping
Sul, Plaza Sul, Calçadão Norte e
Sul.
Ampliação de um trabalho já
realizado no ano passado pela ACEIS, com a realização de ampla
programação de eventos culturais
nos espaços comerciais, o Natal
Legal torna o município mais bonito
e atrativo para os visitantes e, também, para os próprios moradores.

Seja também um parceiro do Informativo
Aceis! Anuncie.
Fone: (18) 3742-2963

Diretores da ACEIS reuniram-se
no dia 24 de junho com o prefeito de
Ilha Solteira, Bento Sgarboza, e apresentaram solicitações de várias
melhorias na estrutura de apoio e estímulo ao desenvolvimento do comércio local. As solicitações pedem apoio à segurança diurna do comércio,
novos espaços para estacionamento
na Avenida Brasil Norte, podas nas
árvores, fixação de lixeiras ecológicas, fiscalização mais efetiva junto
a ambulantes de outros municípios
e construção de um espaço empresarial no recinto de exposições da
FAPIC.
O crescente número de pequenos
furtos realizados durante o dia no comércio e nas suas proximidades foi
a base do pedido de apoio à segurança diurna, que pode acontecer com
a circulação na região, e à pé, de
guardas municipais. O aumento do
número de veículos circulando na cidade e a carência de vagas levou ao
pedido de novos espaços para estacionamento na Avenida Brasil Norte,
de maneira similar ao já ocorrido na
zona sul, pois o consumidor tem dificuldade para estacionar e isto acaba
tornando-se um grande transtorno

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

para ele. A poda nas árvores, assim
como a fixação de lixeiras ecológicas, e nesse caso através de parceria entre poder público e iniciativa
privada, representa uma preocupação
com a aparência e conservação do
município, pois uma cidade limpa e
bem cuidada é agradável a todos e
beneficia o comércio e a própria comunidade. Já a fiscalização mais efetiva dos ambulantes vindos de outras localidades e a cobrança de
seus tributos é uma questão de estabelecimento de condição próxima à
igualdade com os comerciantes locais, que aqui recolhem seus impostos e geram receitas e empregos. E,
por fim, a construção do espaço empresarial é uma forma de estímulo
às empresas locais, que terão um
ambiente para divulgar seus produtos
e estabelecer novos negócios durante os principais eventos da cidade,
como os festejos de aniversário da
cidade e o Motofest.
O prefeito recebeu as solicitações
e também aproveitou a ocasião para
apresentar aos diretores da ACEIS
os projetos que estão em desenvolvimento e os que estão para iniciar no
município.

3742 - 3099

Página 6

Um convite em
tempos de eleição
Iniciado o processo eleitoral no
município, a ACEIS, enquanto
instituição de classe e comprometida com o desenvolvimento econômico e social de Ilha Solteira, convida todos a refletirem sobre as escolhas que farão para
prefeito, vice-prefeito e vereadores do município.
Falar desse momento e da sua importância não é novidade para
os cidadãos, mas relembrá-la
nunca é demais, pois como já
vem sendo destacando na mídia,
a decisão expressa pelo voto em
outubro irá refletir nos próximos
quatro anos do município e da vida de cada cidadão que nele reside. E quatro anos é muito tempo
quando se pensa na construção
de uma cidade melhor, em todos
os seus aspectos.
A ACEIS não apresenta vínculos partidários, nem defende uma
bandeira específica, em favor de
um ou outro candidato, até porque vários de seus associados
são candidatos, por partidos diferentes. Entidade de classe e sem
fins lucrativos, a ACEIS é constituída por empresários e tem como única preocupação, o crescimento de Ilha Solteira, assim como se vê ocorrendo em várias cidades da região.
Presente cada vez mais na comunidade ilhense, desenvolvendo
ações de abrangência social, cultural e econômica, a ACEIS
preocupa-se com fato de que em
outubro é necessário a decisão
por candidatos realmente comprometidos com a cidade, pois
somente com políticas sérias é
que se consegue proporcionar
condições adequadas para o desenvolvimento econômico e social, afinal uma boa cidade é aquela que oferece ambiente para
o desenvolvimento de projetos
empresariais, educação de qualidade, projetos culturais, segurança e saúde pública, além de geração de empregos.
Isenta no processo eleitoral,
a ACEIS convida a todos para uma tomada de decisão bastante
consciente, fundamentada na análise de cada candidato e de sua
história de vida e de compromisso
com Ilha Solteira, pois somente
assim será possível a escolha adequada daqueles que representarão e administrarão o município.
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Dia dos Pais: fortalecimento do comércio
e maior vínculo com o consumidor
Terceira campanha de um pacote
promocional e institucional proposto
pela ACEIS para este ano, a campanha do “Dia dos pais” fortaleceu ainda
mais o comércio de Ilha Solteira e
proporcionou maior vínculo com o
consumidor.
Presenteando os clientes das lojas participantes e que preencheram
seus cupons, a campanha sorteou 3
kits churrasco, 3 furadeiras, 2 máquinas digitais, 2 aparelhos leitores de
dvd e 5 kits ferramentas. O sorteio
aconteceu na noite do dia 09 de agosto, na sede da ACEIS, com transmissão ao vivo pelas rádios Band FM
e Transamérica.
As próximas campanhas da ACEIS serão a do dia das crianças e
de Natal. Os clientes das lojas participantes, ao inserirem seus cupons
na urna, estarão participando automaticamente do sorteio de todas as
demais, em especial ao de Natal,
que premiará com 04 motos, 03 televisores de 20”, 03 aparelhos leitores
de DVD e 05 bicicletas.
Os ganhadores da campanha do
“Dia dos Pais” estão abaixo relacionados.

Sorteio do Dia dos
Pais
Máquinas digitais
Ilda Rodrigues da Silva (Ponto Certo)
Mary Ap. Vital da Silva (Gelare Gelateria)
Aparelho leitor de DVD
Henrique Luciano Garcia (Floricultura
Capim Cheiroso)
João Alves Ferreira (Josipi Agropecuária)
Furadeiras
Claudionor E. Britto Vita (Tudo por 1,99)
Jhonathan Lima (Drogaria Maranhão)
Sergio Luiz da Silva (Macocel Materiais
para Construção)
Kits churrasco
Maria Ap. Rocha (Josipi Agropecuária)
Ana Cláudia Rugiano (Eletro Luz)
Sumie O. Watanabe (Macri Tecidos)
Kits ferramentas
Maria Lucimar Nascimento (JL Móveis)
Laila F. Cardim (Cibele Modas)
Gildete Barberina da Cruz (Proença Supermercados)
Roseli Matioli (Bambuluá)
Walter Barbosa Cintra (Shalua Modas)

