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Diretores licenciados reassumem cargos
Estudantes recebem
certificados

Dia das crianças
é sucesso

Estudantes do curso de Administração da Faculdade de Ilha Solteira
(FAISA) receberam certificados de
participação no projeto Mapeamento
Empresarial, realizado em conjunto
pela Associação Comercial e Empresarial e FAISA. Os alunos participaram na coleta de dados sobre o
tema.
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No segundo ano de sua realização, a Campanha promocional
da Associação Comercial para o
Dia das Crianças foi novamente
um sucesso.
Sorteio de prêmios aconteceu
ao vivo, através de rádios locais.
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Prefeitura renova
parceria para o PAE
A prefeitura de Ilha Solteira renovou o convênio em que estabelece
parceria para funcionamento do Posto de Atendimento ao Empreendedor
(PAE) no município.
Inovando na parceria, o município
passa, pela primeira vez, a conceder
recursos financeiros para esse funcionamento.
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Diretores visitam
reforma da Delegacia
Diretores da ACEIS e da Ong AMAIS visitaram as obras de reforma
da Delegacia de Polícia Civil de Ilha
Solteira, sendo recebidos pelo delegado Wagner Storti.
Questões de segurança pública
e condições adequadas de trabalho
para a Polícia Civil tem sido uma preocupação dos diretores.
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Alameda Bahia, 490-A - Ilha Solteira/SP
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Reposse
Diretores retomam atividades após período de licenciamento dos seus cargos

Os diretores licenciados da Associação Comercial e Empresarial de
Ilha Solteira (ACEIS) reassumiram,
na tarde do dia 06 de outubro, os seus
respectivos cargos na instituição, logo após encerramento do período de
licença por eles solicitados.
Estavam afastados a presidenta,
Zagma Ferreira Rocha, o vice-presidente, Manoel Porfírio dos Santos,
o 1º tesoureiro, Antonio Carlos Fuzzeto, e o 2º tesoureiro, Luiz Felício
Altimare.
Com a recondução dos licenciados aos seus respectivos cargos, a
Diretoria fica, novamente, composta
da seguinte forma:
Presidenta: Zagma Ferreira Rocha;
Vice-Presidente: Manoel Porfírio
dos Santos

1º Tesoureiro: Antonio C. Fuzetto
2º Tesoureiro: Luiz Felício Altimare
1º Secretário: Ariovaldo de Pádua
Lemos
2º Secretário: Luciano Alário Ennes
Na cerimônia de recondução, a
presidenta Zagma citou a importância do trabalho em equipe realizado
pelos diretores, pois, segundo ela,
o empenho e a dedicação dos interinos foi fundamental para o desempenho das atividades durante o período de licenciamento. Ariovaldo de
Pádua Lemos, Luiz Carlos Silva, Eder Melero, Luciano Alário Ennes, José Luiz Baltazar e José Candido Pereira conduziram a Associação durante o período de afastamento dos
demais diretores.

Coral realiza
primeiro recital
Coral Infantil da ACEIS realiza
o primeiro recital da sua história.,
no encerramento das atividades
do mês da criança.
Com apenas oito meses de existência, projeto apresenta resultados muito positivos.
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Projeto para uma
nova incubadora
Com apoio do PAE, Associação Comercial apresenta projeto
ao Sebrae para obtenção de recursos destinados à implementação
e manutenção de uma nova incubadora de empresas em Ilha.
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Palavra da Presidenta

É um grande prazer estar de volta
Após um período de licença, retorno às atividades
na presidência da ACEIS, com muita alegria. É uma
satisfação enorme voltar a trabalhar por uma instituição
que respeito muito e que cada vez mais demonstra o
seu compromisso com a classe empresarial e com a
sociedade em que estamos inseridos. Já se vai muito
tempo que a Associação Comercial deixou de ser apenas uma instituição representativa de classe, para
ser uma instituição representativa dos interesses que possam proporcionar uma melhoria contínua de nosso município e de suas condições econômicas. Mais do que nunca, a ACEIS é uma instituição voltada para
o desenvolvimento coletivo, pois, como não cansamos de dizer, acreditamos seriamente que o progresso econômico - e consequentemente o
fortalecimento das empresas locais - somente acontece quando toda a
sociedade se desenvolve e fortalece junto.
Por isso, as atividades e ações da ACEIS não páram. Nesta edição
do Informativo, trazemos com destaque a campanha promocional realizada para o Dia das Crianças, as ações para obtenção de recursos que
permitam a implantação de uma nova incubadora de empresas em Ilha
Solteira, a realização do primeiro recital do Coral Infantil da ACEIS, o reconhecimento da colaboração de estudantes universitários no projeto
de mapeamento do empreendedor ilhense e, ainda, o apoio às obras de
reforma da delegacia de polícia civil local. São ações que não marcam
apenas um foco único de trabalho, mas que representam uma abrangência
maior, em que o todo é considerado, do fomento econômico à cultura e
segurança pública.
Uma característica típica da ACEIS é o trabalho em parceria. Em
praticamente tudo o que realizamos, o velho ditado popular ‘a união faz
a força’ é muito considerado. Juntos somos fortes e juntos continuarem
realizando ações fortes e expressivas, como neste mês de dezembro, a
Campanha de Natal do comércio, cuja expectativa é de grande fomentação aos negócios neste período, pois o natal no comércio ilhense é
cada dia mais forte e mais dinâmico em função dessa união, de uma
classe empresarial que junta tem proporcionado verdadeiras e expressivas
mudanças. E, é por isso que digo, é um grande prazer estar de volta.
Zagma Ferreira Rocha, presidenta da ACEIS

Site é importante ferramenta
de apoio ao empresário
Página oficial da ACEIS traz informações e serviços de apoio ao
empresário como consultas on-line ao SPCN

A página oficial da Associação
Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS) na internet é uma importante ferramenta de apoio ao
empresário e associado à instituição.
Com uma linguagem simples, ele
é atualizado constantemente e traz
informações completas sobre a ACEIS, suas atividades e serviços
prestados, inclusive on-line, como as
consultas ao SPCN. Convênios, serviços oferecidos, estatísticas, indica-

dores, relação de associados, campanhas realizadas e fotos e notícias
de eventos e ações são disponibilizadas através de menus práticos,
com bastante facilidade de uso.
O site é uma das formas encontradas para manter os associados
constantemente informados e trambém para facilitar-lhe o trabalho, com
a disponibilização de alguns serviços
on-line. Acesse o site da ACEIS e
conheça-o. O endereço eletrônico é:
www.aciis.com.br

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

1937
2053
3
10
20
29
5
3
5

Principais Consulentes no mês
Jumara Móveis
Proença Supermercados
JL Móveis
Supermercado Pelachim
Loja Ceselar
Auto Du Valle Veículos
Britto’s Center
Agroilha
G7 Serviços subaquáticos
Casa Sanches Móv. / Dantas Cal. e Conf.

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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Realizada pelo segundo ano Campanha
do Dia das Crianças é sucesso de novo
Prêmios foram sorteados na noite do dia 13 e mais oito consumidores do comércio local foram contemplados
Realizada pelo segundo ano consecutivo, a campanha promocional
da ACEIS para o Dia das Crianças
foi mais uma vez um sucesso, fortalecendo ainda mais as relações institucionais entre o consumidor e o comércio local.
Com transmissão ao vivo pelas
rádios Band FM e Transamérica, oito
novos consumidores foram contemplados com os prêmios sorteados na
manhã
do diaACEIS
13, na própria sede da
Foto: Arquivo
Associação Comercial e Empresarial. Foram sorteados 01 computador, 04 bicicletas e 03 vales brindes
no valor de R$ 100 (cem reais).
A cada campanha, a ACEIS busca fomentar as vendas no comércio
local e ao mesmo tempo retribuir a
fidelidade dos consumidores e atrair
outros novos, vindos de cidades da
região. O sorteio com transmissão
ao vivo, segundo Zagma Rocha, presidenta da Associação, é também
uma forma de fomentar o comércio,
através da divulgação local e regional, e também, de demonstrar a
transparência e seriedade com que
cada um deles é feito.
Nas campanhas a Associação
Comercial e Empresarial realiza investimentos em divulgação por meio
de outdoors, rádio, panfletos, cartazes e som volante. A próxima a ser
realizada será a de Natal, cujas informações mais detalhadas já podem
ser obtidas na secretaria da ACEIS.
Os ganhadores dos prêmios sorteados na campanha do Dia das Crianças, assim como as empresas
em que compraram, são os seguintes relacionados: Computador: Jéssica de S. S. Ramos (Mercado Paulista); Vale Brindes: Cristiano A. Lamonier (Mercearia Paulista); Wilian
dos S. Guimarães (Supermercados
Proença) e Amanda Niedo (FAISA);
Bicicletas: Luciene R. C. Fernandes
(Comercial Tupi); Liza M. A. Souza
(Colorpanda); Elen C. Ferreira (Tudo
por 1,99); e Maria dos A. da S. Mariani (Bazar do Neno).

Filé grelhado

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

Campanha de
Natal da ACEIS
Informe-se e participe!

(18) 3742 - 2963
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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Certificados do projeto Mapeamento
Empresarial são entregues a estudantes
Estudantes universitários participantes do projeto Mapeamento Empresarial, desenvolvido através de parceria da
Associação Comercial e Faculdade de Ilha Solteira (FAISA), receberam certificados de conclusão do projeto

JUMARA MÓVEIS
Tudo Para o Seu Lar

Móveis, Eletrodomésticos,
Bicicletas, Colchões e Tapetes

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

Os estudantes universitários que
participaram do projeto Mapeamento
Empresarial de Ilha Solteira, concluído no segundo semestre deste ano
e realizado deste 2007, receberam
em cerimônia realizada no anfiteatro da Faculdade de Ilha Solteira (FAISA), no dia 30 de outubro, os certificados de participação no projeto.
Resultado de parceria da ACEIS
com a FAISA, o projeto realizou, através de uma ampla pesquisa de
campo, o mapeamento das atividades empreendedoras formais e informais do município. A tabulação dos
dados coletados foi realizada sob coordenação do professor Roberto Pereira da Silva e resultou num importantíssimo material que muito pode
contribuir para o planejamento de
atividades e programas de apoio ao
desenvolvimento das atividades empreendedoras e empresariais em Ilha
Solteira. A coordenadora do curso de
Administração da FAISA, Sonia Sanae Sato, e a presidenta da Associação Comercial, Zagma Rocha, fo-

Certificação
Estudantes contribuiram para coleta de dados do projeto de Mapeamento Empresarial

ram responsáveis pela coordenação

do projeto.

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

ADMINISTRAÇÃO
DIREITO
PEDAGOGIA

Dirigentes da ACEIS e AMAIS visitam obras de reforma da
Delegacia de Polícia Civil de Ilha Solteira
Dirigentes da ACEIS e da Ong
AMAIS estiveram no dia 04 de novembro em visita às obras de reforma do prédio da Delegacia de
Polícia de Ilha Solteira e ofereceram apoio a eventuais necessidades.
A reforma é considerada pelos
diretores como resultado de uma
somatória de esforços, inclusive
da própria ACEIS, cujos diretores
reuniram-se em São Paulo com a
Secretaria de Segurança Pública
do Estado para reivindicar recursos
para a segurança pública de Ilha
Solteira. Houve um esforço mútuo,
em parceria com o delegado Wag-

ner Storti, para que esses recursos
fossem conquistados, disse a presi-

SISTEMA NACIONAL DE COOPERATIVAS ODONTOLÓGICAS
JALES - SP

denta da Associação Comercial,
Zagma Rocha.
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Prefeitura renova convênio e
repassará recursos ao PAE
Com a renovação o Posto de Atendimento ao Empreendedor (PAE)
deve receber da Prefeitura R$ 2 mil mensais para manuteção
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Projeto pode viabilizar nova
incubadora de empresas
Projeto da ACEIS pode obter recursos do Sebrae para investimento e
manutenção de uma nova incubadora de empresas no município

Sede da ACEIS
Ampla estrutura permite funcionamento do Posto de Atendimento ao Empreendedor

Parceria estabelecida com a
Prefeitura de Ilha Solteira permite
o repasse de recursos financeiros,
a partir de janeiro de 2009, no valor
de R$ 2.000 (dois mil reais) por
mês para manutenção do Posto de
Atendimento ao Empreendedor
(PAE) no município. A parceria, na
verdade, é uma renovação do convênio já existente em que também
são parceiros institucionais a Associação Comercial e Empresarial de
Ilha Solteira (ACEIS), o Núcleo Educacional Pitágoras (NEP), a Pioneiros Bioenergia e a Fundação de Ensino e Pesquisa de Ilha Solteira
(FEPISA).

Funcionando há dois anos no
município, o PAE é administrado
por um conselho gestor composto
por representates de cada uma das
instituições parceiras, que também
são financiadoras do projeto. A prefeitura até então participava apenas
como parceira institucional.
A liberação dos recursos é considerado de grande importância,
pois virão complementar os disponibilizados pelas demais parceiras
no convênio e possibilitar o desenvolvimento de novas ações do PAE,
que já atendeu centenas de empreendedores locais, proporcionandolhes cursos e orientações.

Equipe de Ilha Solteira disputou final
estadual do Desafio Sebrae
Equipe composta por estudantes do curso de Agronomia da Unesp de Ilha Solteira disputou a final estadual do Desafio Sebrae
2008, realizada em São Paulo, no
dia 07 de outubro deste ano, que
acabou tendo como vencedora a equipe Costela no Bafo, composta
também por estudantes da Unesp,
mas agora da cidade de Sorocaba.
Os vencedores da fase estadual disputaram a semi-final nacional, ocorrida no período de 29 de outubro a
1º de novembro, em Florianópolis SC. A equipe Costela no Bafo classificou-se entre as oito finalistas da
competição e vão disputar a final,
que acontece ainda este mês em
Brasília-DF.
A final estadual teve a participação de 20 equipes finalistas que,

durante os mais de cinco meses
de competição, disputaram com
mais de 14 mil estudantes universitários inscritos em todo o Estado
de São Paulo, representando 371
instituições de ensino superior. Para Bruno Alves, presidente da equipe de Ilha Solteira, independente do
resultado, foi uma vitória, pois o Desafio proporciona conhecimentos
que são importantes para toda a vida profissional.
O Desafio Sebrae foi criado para
estimular o espírito empreendedor
e disseminar a cultura empreendedora em estudantes universitários
de todo o País, possibilitando aos
participantes uma experiência simulada na gerência de uma empresa e lhes desenvolvendo capacitação gerencial em negócios.

Estrutura
Parcerias podem possibilitar estrutura e apoio ao empresário conforme padrão Sebrae

A Associação Comercial apresentou projeto ao Sebrae-SP para
possível implantação e manutenção
de uma nova incubadora de empresas em Ilha Solteira, conforme padrões estabelecidos pela instituição,
que tem por objetivo estimular e promover o desenvolvimento do empreendedorismo e das empresas de pequeno porte no Estado de São Paulo.
Se aprovado o projeto, que conta
com parceria da prefeitura para cessão de uso de prédio, o Sebrae-SP
concederá recursos financeiros que
possibilitam a implantação de uma
nova incubadora, conforme as normas e padrões Sebrae, com estru-

tura mais ampla de apoio ao micro e
pequeno empresário local. “Esses
projetos e as parcerias para a realização deles são de grande importância para o alcance de resultados
que muito contribuem para o desenvolvimento econômico e social do
município”, diz Zagma Rocha, presidenta da ACEIS. Para ela, as parcerias são fundamentais para a conquista de resultados expressivos e
cada vez mais estruturados.
A expectativa pela aprovação é
grande, no entanto a consciência
das dificuldades também, pois muitos foram os critérios e requisitos
solicitados pelo Sebrae, cujos projetos analisa minuciosamente.

Curso ensina avaliar mercado e identificar
oportunidades de negócios
Curso promovido pelo Posto de
Atendimento ao Empreendedor
(PAE) do Sebrae, a ser realizado
no período de 17 a 21 de novembro, no anfiteatro do prédio sede da
Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS), busca
sensibilizar o empreendedor quanto à viabilidade e oportunidade de iniciar um novo negócio, ou ainda,
quanto à ampliação de um já existente, através de metas e estratégias estabelecidas.
O curso será realizado no perío-

do noturno, das 19 às 23 horas,
com fornecimento de apostila, certificado e coffe-break.
O investimento para participação é de R$ 50 (cinquenta reais) e
os associados da ACEIS poderão
ter esse valor parcelado em duas
vezes no boleto.
Informações mais detalhadas
podem ser obtidas no PAE, localizado no prédio sede da Associação Comercial, à Rua Rio Tapajós
n.º 185, Zona Norte, ou pelo telefone (18) 3742-4918.
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Coral apresenta seu primeiro recital e tem
como tema “Lugar de criança é na infância”
O Coral Infantil da ACEIS realizou na noite de 31 de outubro o seu
primeiro recital, que teve como tema
“Lugar de criança é na infância”. A apresentação aconteceu no Cine Paiaguás e reuniu centenas de pessoas que puderam assistir o bonito espetáculo, que marcou o encerramento das atividades da Associação Comercial no mês da criança.
Regido pelos professores Anderson Nascimento e Hudson Negrão,
o Coral é composto por crianças
com idade a partir de 06 anos e regularmente matriculadas na rede regular de ensino. Mantido pelo patrocínio de várias empresas associadas
à ACEIS, ele está em funcionamento há 08 meses e já realizou várias
apresentações em público, como no
desfile do Dia das Mães, realizado
no Espaço Empresarial Plaza Sul.
Para a Associação Comercial, a
manutenção do Coral é uma forma
da classe empresarial retribuir o compromisso do consumidor com as
empresas locais e também de estar
contribuindo para o futuro da cidade, através formação cidadã pela
música e educação.
A Escola de Música Atrius foi parceira da ACEIS no recital, contribuindo significativamente para a realização do evento.

Projeto terá aulas de
flauta, teclado e violão
O resultado com o Coral Infantil é tão satisfatório, que a Associação Comercial, na mesma
filosofia de trabalho desenvolvida
com o Coral, também irá desenvolver, a partir dos próximos meses, projeto cultural que oferecerá aulas de flauta, teclado e violão.
As inscrições para esse projeto já estão abertas e as crianças e adolescentes que desejarem participar das aulas já poderão começar a se inscrever, na
secretaria da ACEIS, onde também obterão mais informações
sobre os requisitos necessários.
A sede da ACEIS fica localizada à rua Rio Tapajós n.º 185,
Zona Norte, e o telefone para atendimento é o de número (18) 37422963.

