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Campanha do Dia das Crianças valoriza
comércio e sorteia prêmios ao consumidor
Cidade elege novo prefeito, vice e
vereadores no dia 05
Eleitores de todo o Brasil vão às urnas para escolherem os novos
prefeitos, vice-prefeitos e vereadores cada cidade brasileira

Candidatos
Cícero, Dílson César e Edson Gomes, candidatos a prefeito de Ilha Solteira

Eleitores de Ilha Solteira, assim como de todo o Brasil, estarão indo
às urnas no próximo dia 05 de outubro para votarem nos seus candidatos
à prefeito, vice-prefeito e vereadores. Será mais uma vez um importante
momento na história do município e de sua democracia, onde, por voto
popular, os representantes políticos serão eleitos.
As responsabilidades e consequências desse ato de escolha e de
voto não é, praticamente, mais novidade para ninguém, no entanto, falar e destacar a importância dele é quase sempre de grande valor.
A ACEIS espera que em Ilha Solteira cada cidadão faça do seu voto
um ato de extrema consciência, de escolha e de compromisso com a
cidade e seu desenvolvimento; que os candidatos dignos do voto de
cada um sejam de fato compromissados com o município e seu progresso, pois agentes políticos são peças de grande importância para o desenvolvimento.
A ACEIS acredita neste município e espera que todos também acreditem e façam de seu voto um ato de manifesto desta crença e de compromisso com uma cidade melhor.

Alameda Bahia, 490-A - Ilha Solteira/SP
Cep: 15385-000 - Tel: (18) 3742.2350 / 3742.4929
www.angloisa.com.br

Sorteio
Sorteio de prêmios e valorização do comérco é tradição nas campanhas da ACEIS

A campanha do Dia das Crianças
promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira
(ACEIS) para este ano reforça a valorização do comércio e o reconhecimento do consumidor. Além de chamar a atenção para os benefícios de
se gastar no comércio local, ela proporcionará horário especial de funcionamento e sorteará prêmios aos consumidores que comprarem nas lojas
participantes da promoção.
Os prêmios a serem sorteados,
no dia 11 de outubro, às 20 horas,
na sede da ACEIS, são: 01 compu-

tador, 04 bicicletas e 03 vales brindes
no valor de R$ 100 reais cada. As lojas participantes estão identificadas
com cartazes da promoção.
O comércio estará em horário
especial de funcionamento nos dias
09, 10 e 11 de outubro, sendo nos
dias 09 e 10 até às 20 horas e no
dia 11 até às 18 horas.
Os consumidores participantes
desta promoção também estarão
concorrendo aos prêmios do sorteio
de final de ano, quando 04 motos,
05 bicicletas, 03 Tv’s de 20” e 03
DVD’s serão sorteados.

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

Ilha Solteira, candidatos e universitários
No início deste mês a ACEIS promoveu debate entre
os candidatos a prefeito e vice-prefeito de Ilha Solteira,
com transmissão ao vivo pelas rádios Ilha e Band FM
e, também, cobertura completa da imprensa escrita
local. De grande valor para o processo eleitoral, a reunião dos três candidatos num espaço destinado à exposição de projetos e ao debate de idéias foi sem dúvida uma das mais expressivas contribuições que a ACEIS poderia oferecer à democracia e cidadania de Ilha Solteira, cabendo
agora aos cidadãos a escolha por aquele que melhor representa os interesses do município.
A preocupação com a qualidade dos representantes políticos locais
é uma característica da ACEIS, pois esta é uma instituição cujo compromisso econômico e social está além do estabelecido com a classe que
representa, abrangendo toda a comunidade, pois acredita-se que uma
cidade desenvolvida é uma cidade fortalecida em todos os seus aspectos,
da saúde à educação e o desempenho de cada candidato no debate,
pode ser um indicativo do quanto cada um está ou não comprometido
com esse fortalecimento e desenvolvimento.
E por falar em desenvolvimento, também não é possível pensar em
fortalecimento econômico sem considerar negócios existentes e suas
relações com consumidores. Consciente disso, a ACEIS, através de levantamento, procurou identificar a influência de estudantes universitários
no comércio local, tendo em vista o grande número presente no município.
Como já se imaginava, parcela expressiva de empresas ilhenses encontra
nos universitários seus principais consumidores, sofrendo forte impacto
negativo durante os períodos de férias das faculdades e uma grande alavancagem no início das aulas, devendo, portanto, considerar mais intensivamente esse público nos seus processos de planejamento e administração.
A escolha do melhor candidato, assim como a valorização do estudante universitário enquanto consumidor é necessária, para tal, no entanto,
é preciso observação e reflexão, cujas ações resultantes podem ser fatores determinantes de maior ou menor desenvolvimento do município.
Aos cidadãos e empresários cabem essa reflexão. À ACEIS cabe contribuir para tal.
Ariovaldo de Pádua Lemos, presidente da ACEIS

Parceria possibilita
homologações trabalhistas
Acordo entre Associação Comercial e Ministério do Trabalho faz com que
homologações trabalhistas possam ser realizadas em Ilha Solteira

Homologação
Atendimento nas quinta-feiras, com agendamento prévio

Parceria estabelecida entre Associação Comercial e Empresarial de
Ilha Solteira (ACEIS) e Ministério do
Trabalho possibilitou a realização,
desde o último dia 04 de setembro,
de homologações trabalhistas no
município, na sede da Associação.
Anteriormente as homologações eram realizadas na cidade de Andradina, levando à necessidade de deslocamento dos empresários e profissionais.

A parceria, portanto, possibilita
maior comodidade ao empresário local e seus funcionários, que deixam
de ter que fazer esse deslocamento. As homologações na ACEIS acontecerão sempre às quintas-feiras, a
partir das 13 horas, com agendamento prévio que deve ser realizado na
secretaria da instituição, através do
telefone 3742-2963, ou pessoalmente, no endereço Rua Rio Tapajós n.º
185, Zona Norte.

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

2133
1984
12
11
39
28
4
6
1

Principais Consulentes no mês
Jumara Móveis
Supermercado Pelachim
Proença Supermercados
Farmácia Satélite
JL Móveis
Imobiliária Alexandre
Lojas Ceselar
Auto Du Valle Veículos
G7 Serviços subaquáticos
Britto’s Center

As chuvas iniciaram.
Fiquem atentos.
A DENGUE pode voltar.

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

3742 - 3099

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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Levantamento destaca influência de
universitários no comércio local
Férias e voltas às aulas são períodos de nítidas influências dos estudantes universitários no comércio local, com
exceção de apenas alguns segmentos, que não os consideram como público alvo
Considerando o expressivo número de estudantes universitários residentes em Ilha Solteira, a ACEIS realizou levantamento para identificar
a influência que esses estudantes exercem no comércio local e o impacto que ocasiões como as férias escolares podem apresentar sobre o consumo de serviços e produtos vendidos pelas empresas aqui instaladas.
Dos
setores
analisados, as emFoto:
Arquivo
ACEIS
presas de material de informática, papelaria, chaveiro, academia, padaria,
bares, lanchonetes e restaurantes
são as que mais sentem negativamente o impacto das férias escolares, apresentando um índice de até
90% (noventa por cento) de redução
no consumo. Bicicletarias também
sofrem de forma mais acentuada esse impacto, com redução em até
50% nos serviços de manutenção e
25% nos consertos. Açougues têm
redução entre 25 e 30%, comércio
de água mineral entre 20 e 30%,
supermercados 20%, cabeleireiros e
farmácia entre 10 e 15%, postos de
combustíveis 10% e cd’s e produtos
musicais 7%. Turismo, confecções
e calçados, oficinas mecânicas, bancos, clínicas veterinárias, materiais
de construção, floriculturas, corretoras de seguros, imobiliárias e lojas
de cosméticos são os que menos
sentem o impacto, com índice praticamente nulo, sendo, portanto considerado inexpressivo pelos empresários destes segmentos.
O período de início das aulas, por
sua vez, é considerado como bastante significativo para muitos empresários, pois apresenta influência positiva sobre os negócios, elevando o
consumo dos produtos e serviços.
Além da recuperação dos índices
normais de negócios dos vários setores prejudicados pelo período de
férias, há outros que passam por
expressivo aumento na procura, como o comércio de móveis usados,
com aumento de mais de 60% nas

Filé grelhado

Unesp
Estudantes universitários apresentam impacto expressivo sobre vendas no comércio

vendas; imobiliárias, com crescimento entre 30 e 60% no número de
locações; serviços fotográficos, com
índices de crescimento próximo a
20%; bicicletarias, com aumento de
25% nas vendas de bicicletas novas;
e postos de combustíveis, com crescimento de até 15% nas vendas.
Com números expressivos de influência no comércio local, principalmente para alguns setores em específico, os estudantes universitários
devem ser observados atentamente

pelos empresários, pois constituem
forte público consumidor e de participação bastante expressiva na vida
econômica do município. “O estudante universitário e seu ciclo de
permanência em Ilha Solteira devem
ser observados pelo empresário ilhense, que não pode desconsiderar
em seu planejamento esse público
bastante expressivo e de grande influência na economia local”, disse o presidente da ACEIS, Ariovaldo de Pádua Lemos, o Vadinho.

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 Associação dos Moradores Amigos de Ilha Solteira (AMAIS) encaminhou a todos os candidatos e candidatas
a vereador, prefeito e vice, uma carta de compromisso. Esta carta defende o combate à corrupção, ao nepotismo
e toda ação que não permite a transparência dos atos do agente político.
Vários candidatos já assinaram se comprometendo a isso. No site da AMAIS www.amais.org.br ou no site da
ACEIS www.aciis.com.br você poderá ver a lista de todos os candidatos que assinaram e também que não assinaram.
Vale a pena dar uma olhada e ver se o seu candidato(a) assinou esta carta. Caso ele não tenha assinado, cobre
dele, este é um ato de cidadania.

LIVRARIA E PAPELARIA

CENTER

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

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

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

A sua
proteção
em
tempo
integral
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Parceria para manutenção de Posto ao
Empreendedor é renovada
Parceria para manutenção de Posto de Atendimento ao Empreendedor (PAE) em Ilha Solteira envolve ACEIS,
SEBRAE, FEPISA, NEP, Pioneiros Bioenergia e Prefeitura.

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

A parceria estabelecida entre SEBRAE, Associação Comercial e demais instituições mantenedoras do
Posto de Atendimento ao Empreendedor (PAE) de Ilha Solteira foi renovada. Neste mês o PAE completa
dois anos de funcionamento no município e os resultados apresentados
de suas atividades foram avaliados
como bastante positivos, sendo, portanto considerado importante a continuidade do projeto.
Ricardo Espinosa, gerente do Escritório Regional do SEBRAE – Araçatuba, considera que os resultados
obtidos são favoráveis e demonstram
que o PAE está no caminho certo.
Ariovaldo de Pádua Lemos, o Vadinho, presidente da ACEIS, também
considera de grande importância a
continuidade da parceria, pois para
ele várias mudanças positivas podem
ser detectadas no comportamento
da comunidade empresarial, em decorrência das atividades do Posto.
São parceiros no projeto do PAE
a ACEIS, o SEBRAE, o Núcleo Educacional Pitágoras (NEP), a Fundação de Ensino e Pesquisa de Ilha
Solteira (FEPISA), a Pioneiros Bioenergia e a Prefeitura de Ilha Solteira.
Na reunião em que decidiram pela
renovação estavam: Ricardo Espino-

Posto de Atendimento ao Empreendedor
Parceria renovada para manutenção do posto de serviços ao empreendedor

sa, gerente regional do Sebrae - Araçatuba; Sérgio Pinheiro, gestor do
PAE; Ariovaldo de Pádua Lemos, presidente da ACEIS e diretor do NEP;
Jair Longo, chefe de gabinete da prefeitura; Zagma Ferreira Rocha, presidenta do conselho gestor do PAE; e
Leide Oliveira e Marcos Vieira, agentes de desenvolvimento do PAE.

O Posto de Atendimento ao Empreendedor (PAE) do SEBRAE em
Ilha Solteira fica instalado no primeiro andar da sede da ACEIS e informações mais detalhadas sobre serviços e demais atividades desenvolvidas podem ser obtidas através do
telefone 3742-4918 ou, ainda, no endereço Rua Rio Tapajós nº 185.

Agentes apresentam PAE a produtores do Cinturão Verde
Os agentes de desenvolvimento do PAE, Leide Oliveira e Marcos
Vieira, em reunião realizada no dia
28 de agosto, apresentaram aos
produtores do Cinturão Verde de
Ilha Solteira, os serviços e produtos que são oferecidos pelo Posto
local de atendimento ao empreendedor.
A importância da cultura empreendedora, do comprometimento e
do trabalho em equipe foram destacadas pelos agentes.

SISTEMA NACIONAL DE COOPERATIVAS ODONTOLÓGICAS
JALES - SP
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Presidente participa de
lançamento de campanha

Banespinha A vence
campeonato de futebol

Presidente da ACEIS participa de lançamento da campanha social Gente
que precisa da gente

Equipe vence a terceira edição do campeonato de futebol society
promovido pela ACEIS

Campanha
Responsabilidade social destacada pelo presidente da ACEIS

O presidente da Associação Comercial, Ariovaldo de Pádua Lemos,
o Vadinho, esteve participando no
mês de agosto do lançamento da
campanha social Gente que precisa
da gente, promovida pelos Supermercados Bom Preço. A campanha, que
está no seu sétimo ano de realização, consiste na arrecadação de alimentos através de cupons que são
entregues aos clientes do supermercado e depositados numa urna. A
cada compra de R$ 150 reais, o cliente recebe um cupom, que
corresponde à doação de 1 kg de ali-

mento não perecível.
No lançamento também estiveram presentes autoridades como o
prefeito de Ilha Solteira, Bento Sgarboza, e a primeira dama Fátima Holanda Sgarboza, que destacaram a
importância da campanha para as famílias carentes e que dela são beneficiadas.
A responsabilidade social para
com o município foi destacada por
Vadinho, que reconheceu e valorizou
a atitude do empresário Valmir Júlio
Dias, proprietário dos Supermercados Bom Preço.

Curso trabalha como administrar fluxo de
caixa na empresa
Curso realizado no período de
15 a 19 de setembro no anfiteatro
da sede da Associação Comercial
e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS), promovido pelo Posto de
Atendimento ao Empreendedor
(PAE), trabalhou o tema como administrar com mais eficiência o fluxo de caixa da empresa.
Ministrado pelo facilitador Eugenio Carlos Nunes da Silva e tendo
como público alvo empresários, gerentes e colaboradores, o curso
com 20 horas de duração abordou
a utilização de controles financeiros que possibilitem a gestão mais

eficiente dos recursos de caixa, face momentos de escassez de crédito, altas taxas de juros e queda
de faturamento entre outros.
A gestão eficiente do fluxo de
caixa é fundamental para o sucesso empresarial, pois se mal gerenciada financeiramente a empresa
pode enfrentar sérios problemas, inclusive o próprio fechamento por
falta de caixa.
O investimento para participação no curso foi de R$ 50 reais e
associados da ACEIS puderam parcelar esse valor em duas vezes no
boleto.

Banespinha A
Campeã da terceira edição do campeonato de futebol society da ACEIS

A terceira edição do campeonato
de futebol society da ACEIS, realizada no período de julho a agosto,
foi vencida pelo Banespinha A, tendo como segundo e terceiro colocados, respectivamente, as equipes
Pelachim e Mecânicos. O goleiro menos vazado da competição foi Careca, do Banespinha A, e o artilheiro
foi Paulo Dobre, também do Banespinha A.
Organizada pelos diretores da ACEIS José Acácio Gomes e José Luiz Baltazar, o campeonato, que reúne empresários e funcionários do comércio, já está se tornando um evento tradicional da associação comer-

cial, aperfeiçoando-se a cada ano,
com transmissão ao vivo das finais
e aumento do número de participantes. Neste ano disputaram os jogos
as equipes Pelachim, Banespinha A,
Banespinha B, Mecânicos, Aproaqua, Farmácia, Regigant, Kabana
Toldos, Ki-gelo, Combustíveis, Bradesco e Marisol.
Para Vadinho, presidente da ACEIS, o evento já faz parte da história dos empresários ilhenses e torna-se mais importante ainda pela integração que proporciona entre os
participantes, empresários e funcionários dos diversos setores empresariais do município.

“Juntos somos fortes” e “Despertar rural”
para alunos da Unesp de Ilha Solteira
Os cursos do Sebrae “Juntos somos fortes” e “Despertar rural” foram
realizados com os alunos da Universidade Estadual Paulista (Unesp)
durante o mês de agosto.
O primeiro, no prédio central da
Unesp, aconteceu no período de 11
à 13 de agosto, com alunos do Programa Especial de Treinamento
(PET), com participantes do Desafio Sebrae e de demais cursos da
instituição.
O segundo, no campus da agronomia, aconteceu no período de 25
a 28 de agosto, com alunos do curso da agronomia da faculdade, com

engenheiros agrônomos e com agricultores da região.
Esses cursos, de caráter empreendedor, não são os primeiros do gênero oferecidos aos alunos da universidade, que tem consolidado parceria com o Posto de Atendimento
ao Empreendedor (PAE) para diversas outras ações.
A Fundação de Ensino e Pesquisa de Ilha Solteira (FEPISA), instituição ligada aos docentes da Unesp, é parceira do SEBRAE na manutenção do PAE, em conjunto com
NEP, ACEIS, Prefeitura de Ilha Solteira e Pioneiros Bioenergia.
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Debate com candidatos a prefeito:
uma contribuição para a democracia ilhense
Com cobertura completa da imprensa escrita e falada, candidatos a prefeito e vice-prefeito de Ilha Solteira reuniram-se no anfiteatro da ACEIS para
apresentar projetos e debater idéias para a administração do município
Uma contribuição para a democracia. Esta foi a atitude da Associação Comercial e Empresarial de Ilha
Solteira (ACEIS) ao realizar no 04
de setembro, com apoio da Associação dos Moradores Amigos de Ilha
Solteira (AMAIS) e da imprensa escrita e falada local, debate com os
candidatos a prefeito e vice-prefeito
do município.
Constituído de quatro blocos,
compostos de perguntas aos candidatos, perguntas entre os candidatos e espaço livre para considerações
deles, o debate aconteceu na sede
da ACEIS, com transmissão ao vivo
pelas rádios Ilha FM e Band FM e,
também, com cobertura da imprensa escrita, representada pelos jornais locais A voz do povo e Jornal da
Ilha.
“O exercício da democracia assegura aos cidadãos o espaço livre
para o debate de idéias”, disse o presidente da ACEIS, Ariovaldo de Pádua Lemos, ao destacar a importância da realização do evento nesta ocasião em que a comunidade decide aqueles que irão representá-la na
administração pública municipal.
“Proporcionar esse espaço para
o debate foi exatamente o que procuramos assegurar”, complementou o
presidente da Associação, mencionando também a importante contribuição da AMAIS e da imprensa para
o evento.
No plenário do anfiteatro da Associação Comercial, além da equipe de assessores dos candidatos,
30 empresários associados à instituição e que previamente se inscreveram puderam estar presentes e as-

sistir ao vivo.
Cícero e Luiz, Dilson e Vinicius e
Edson e Emanuel, candidatos a prefeito e vice-prefeito, respectivamente estiveram presentes, acompanha-

dos de suas assessorias.
A avaliação do evento foi bastante positiva e consolida, mais uma
vez, a atuação da ACEIS pelos interesses coletivos da população, bus-

cando proporcionar uma discussão
saudável em que o futuro do município é tema central, a partir dos projetos de cada candidato para administrar a cidade.

