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Campanha de Natal 2008 vai até Janeiro
Expectativa é estimular o consumidor e fomentar vendas no mês em que o consumo no comércio é tradicionalmente menor

Solicitações de melhorias são atendidas
Algumas das solicitações realizadas pela Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS) à prefeitura do município são atendidas
e proporcionam melhorias à cidade.
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Parceria torna real decoração natalina com PET
Há dois anos ACEIS tentava parceria com Prefeitura para viabilizar projeto
que tornou-se concreto neste ano, possibilitando decoração diferenciada
em toda a Avenida Brasil e pontos estratégicos do comércio.
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Site trará informações sobre estagiário
O site da ACEIS, através de parceria com a Escola Técnica de Ilha
Solteira (ETEC) irá disponibilizar informações sobre potenciais estagiários
para as empresas locais.
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Parceria proporciona apoio a Orquestra Popular
Caixa d’Água
Maior árvore de Natal artificial do interior do Estado de São Paulo

A Campanha de Natal 2008 da Associação Comercial e Empresarial de
Ilha Solteira (ACEIS) terá o seu período de realização estendido, indo até
o final do mês de janeiro de 2009,
com sorteio dos prêmios no dia 31,
às 20 horas, na Praça dos Paiaguás.
Este ano serão sorteados entre
os participantes quatro motos, três

televisores de vinte polegadas, três
aparelhos leitores de DVD e cinco
bicicletas. Entre os empresários
cujas lojas estiverem participando da
promoção será sorteado um televisor com tela LCD, de trinta e duas
polegadas.

Comércio terá horário especial de
funcionamento
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Parceria estabelecida com a Orquestra Popular de Ilha Solteira proporciona apoio da ACEIS às atividades culturais promovidas pela organização,
reúne ampla diversidade de músicos.
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Cursos de qualificação são debatidos com ETE
Cursos de qualificação profissional a serem oferecidos no município
são debatidos por representantes da ACEIS, Grupo Seiva e ATISA com a
coordenação pedagógica da ETEC.
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Coral Infantil da ACEIS se apresenta na SIPAT/
CESP
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ADMINISTRAÇÃO
DIREITO
PEDAGOGIA

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

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

Parcerias que fazem acontecer
Esta edição do Informativo ACEIS tem um enfoque
bastante especial, que são as parcerias formalizadas
pela Associação Comercial para a realização de ações
nas mais abrangentes áreas e com os mais diversos
impactos sociais, culturais e econômicos.
Na cultura, destacamos ações que viabilizaram o
Coral Infantil da ACEIS e as parceria, com a Orquestra
Popular de Ilha Solteira e com a Prefeitura. Com a
orquestra, para o desenvolvimento de suas atividades e com a Prefeitura
para o projeto Natal Legal, contribuindo a realização de uma decoração
natalina diferenciada, construida a partir de garrafas PET.
Na educação, o destaque atual são as parcerias recém estabelecidas
com a Escola Técnica de Ilha Solteira, que proporcionará mais facilidade
de acesso do estagiário ao mercado e, também, a oportunidades diferenciadas de qualificação profissional dos cidadãos.
E, na economia, mais uma vez a parceria com prefeitura, através da
realização de solicitação da ACEIS, que refletem em melhorias nos
mais diversos aspectos, inclusive econômico, e, também, parceria com
a Assertiva, apresentando uma oportunidade diferenciada de se realizar
negócios.
Para a ACEIS é assim, as parcerias são fundamentais para realmente
fazerem acontecer, pois conforme um velho ditado popular, um graveto
só é muito frágil, mas muitos outros reunidos são de grande fortaleza.
Por isso, valorizamos nossos parceiros e continuaremos a trabalhar
sempre assim na realização de projetos, pois acreditamos que este é o
caminho, no qual todos se envolvem e se comprometem em torno de
uma causa.
Muitas conquistas já foram obtidas pela Associação Comercial nos
últimos anos, mas nenhuma delas, sem dúvida, tornou-se concreta sem
a realização de parcerias. Dessa forma, destacar a importância da sociedade se unir e fortalecer-se para a realização de ações não é um discurso
demagógico, mas sim necessário, pois mais do que nunca, o que Ilha
Solteira precisa são de ações verdadeiras e de parcerias que realmente
façam acontecer, pois discursos apenas não constróem, mas ações
sim. E, para a ACEIS este é e tem sido o seu firme propósito.
Zagma Ferreira Rocha, presidenta da ACEIS

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

1903
1977
11
4
30
17
3
0
2

Principais Consulentes no mês
Jumara Móveis
Proença Supermercados
JL Móveis
Britto’s Center
Mercado Novo Horizonte
Supermercado Pelachim II
Benetti Calçados e Confecções
Colortintas
Magnata Veículos
Farmácia Satélite

Comércio terá horários
especiais de funcionamento
No período de 13 a 26 de dezembro e nos dias 02 e 10 de janeiro horários
de funcionamento do comércio serão diferenciados

Comércio
Horário especial de funcionamento nas semanas que antecedem o Natal

O comércio de Ilha Solteira terá
horários diferenciados de funcionamento entre os dias 13 e 26 de dezembro e nos dias 02 e 10 de janeiro do próximo ano.
Esse funcionamento ocorre em
função do Natal e do Ano Novo, quando as pessoas, tradicionalmente,
buscam o horário diferenciado para
realizar suas compras. Nesse sentido, esta é uma forma de proporcionar maior comodidade ao consumidor que trabalha durante todo o dia
e tem apenas o período noturno para
ir às compras. E é, também, uma
forma de fomentar as vendas nesse

período de maior movimento de pessoas nas ruas.
Nos dias 13 e 20 de dezembro,
que são sábados, e no dia 24, véspera de Natal, as lojas do comércio estarão abertas das 9 às 18 horas. No
período de 15 à 19 de dezembro e
nos dias 22 e 23 do mesmo mês, o
horário será das 9 às 22 horas. No
dia 26, as lojas reabrem às 13 horas
e funcionam normalmente até às 18.
No dia 02 de janeiro de 2009, o
retorno às atividades é às 13 horas,
funcionando até às 18. No dia 10,
por sua vez, o funcionamento é das
9 às 14 horas.

Novos Associados
Drogaria Ideal
Auto Mecânica Tiquinho

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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Campanha de Natal 2008 vai até janeiro
Inovação amplia tempo da promoção, aumenta oportunidade de participação do consumidor e fomenta o
comércio em período de vendas mais baixas
Assim como as demais campanhas promocionais realizadas pela
Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS) neste ano, a Campanha de Natal 2008 também traz inovações e se estenderá
até o mês de janeiro de 2009, aumentando ainda mais a oportunidade de
participação dos consumidores das
lojas que aderiram à promoção. Serão sorteados, no dia 31 de janeiro
2009, quatro motos, cinco bicicletas,
três televisores de vinte polegadas e
três
aparelhos
leitores de DVD. TamFoto:
Arquivo ACEIS
bém será sorteado entre os empresários das empresas participantes
um televisor de trinta e duas polegadas, com tela plana.
A ampliação do prazo para a realização do sorteio, que ocorria tradicionalmente nos últimos dias do mês
de dezembro ou nos primeiros dias
do mês de janeiro, é uma forma de
ampliar a oportunidade de participação dos consumidores, assim como
de estimular as vendas no período,
que costumam apresentar menor volume. “Promover a campanha num
período de tempo maior é de extrema importância para fomentar as
vendas no mês de janeiro, uma época em que todo o comércio cita problemas e dificuldades nas vendas”,
diz a presidenta da ACEIS, Zagma

Filé grelhado

Sorteio
Prêmio ao consumidor é reconhecimento por contribuição ao desenvolvimento

Ferreira Rocha.
O propósito da Campanha de Natal 2008, assim como as demais
campanhas promocionais da Associação Comercial, é o de estimular
a valorização do comércio ilhense,
levando o consumidor local a realizar suas compras no município e
também atraindo novos consumidores vindos de cidades da região. Dessa forma, fomentam-se as vendas e
estimula-se o desenvolvimento econômico do município.
Concorrem aos prêmios que se-

rão sorteados no final da Campanha
de Natal 2008 todos aqueles consumidores que realizarem compras
nas lojas participantes durante o período da promoção e, também, aqueles que já participaram das promoções realizadas pela ACEIS durante
este ano, ou seja, das campanhas
do Dia das Mães, do Dia dos Namorados, do Dia dos Pais e Dia das
Crianças. A divulgação da campanha
de natal estará acontecendo através
de out door, rádio, jornal, cartaz, panfleto e carro de som.

Cursos de qualificação são debatidos com Escola Técnica
Representantes da ACEIS, em
conjunto com representantes do
Grupo Seiva e Atisa, estiveram reunidos no dia 21 de novembro com a
coordenação pedagógica da Escola Técnica de Ilha Solteira (ETEC)
para debaterem cursos de qualificação que poderão ser promovidos
gratuitamente no município.
Os cursos, que fazem parte do
Programa Estadual de Qualificação
Profissional, desenvolvido em parceria do Estado de São Paulo com
o Centro Tecnológico Paula Souza,
buscam a qualificação básica do
indivíduo, visando geração de ren-

da e sua empregabilidade no mercado de trabalho.
A proposta da ETEC de ouvir os
representantes das instituições é para que os cursos oferecidos venham
atender às necessidades do público
com que elas atuam, tendo em vista
que poderão ser realizados cursos
diversos como o de manicure, pedreiro, eletricista residencial e garçom,
entre vários outros.
Os cursos serão oferecidos a partir de janeiro de 2009, com 200 horas de duração, sendo 120 horas
com aulas de conhecimentos gerais
e 80 com conhecimentos específi-

cos.
Os professores vinculados ao
Centro Paula Souza serão os responsáveis para ministrarem as aulas, que já devem acontecer no próximo mês de janeiro.
Os representantes das instituições presentes à reunião estarão
realizando pesquisas junto ao público com que trabalham e nos próximos dias reunirão-se novamente na
ETEC para apresentar as propostas
de cursos que julgam serem necessários. A partir disso, a ETEC desenvolverá sua programação, oferecendo os cursos à população.

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

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
A sua
proteção
em
tempo
integral
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Solicitações de melhorias são atendidas

JUMARA MÓVEIS
Tudo Para o Seu Lar

Móveis, Eletrodomésticos,
Bicicletas, Colchões e Tapetes

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

Algumas das várias solicitações
realizadas pela Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS) junto à Prefeitura, para proporcionar melhorias no município, foram
atendidas nos últimos meses. A poda
de árvores e a pintura de postes localizados ao longo da Avenida Brasil foram algumas dessas solicitações, formalizadas por meio de ofícios protocolados em reunião com
o prefeito Bento Sgarboza, no mês
de Abril deste ano.
A expectativa da ACEIS com o atendimento das melhorias é a obtenção de resultados que possam proporcionar visuais mais adequados e
segurança, estimulando o desenvolvimento comercial local. Além das
podas e pinturas, a Associação também pediu a presença de guardas
no comércio, durante o horário de
expediente, e a ampliação do número de vagas nos estacionamentos,
buscando oferecer mais segurança
e comodidade aos clientes.
Segundo Zagma Rocha, presidenta da ACEIS, “é indispensável que o

Solicitações
Zagma Rocha e Ariovaldo Lemos, diretores da ACEIS, em reunião com Bento Sgarboza

poder público valorize o município como um todo, principalmente no que
se refere à segurança e ao visual da
cidade, pois isso pode implicar em
melhorias para o comércio local, que
hoje é uma das principais fontes ge-

radoras de recursos e empregabilidade”.
As solicitações apresentadas são
decorrentes de reivindicações realizadas constantemente pelos empresários locais junto à Associação.

Parceria com Assertiva promove site para consulta de preços
3742-3069 / 3742-1006
Plaza Sul, 565-I - Ilha Solteira - SP

Fortaleça a sua empresa.
Seja também um associado!

Parceria estabelecida com a empresa de treinamento e consultoria
Assertiva promove o site Ofertão, desenvolvido pela empresa para a realização, pelo consumidor, de consulta
a preços de produtos e serviços que
são oferecidos no comércio de Ilha
Solteira. A idéia é bastante simples
e a proposta é eficaz: um site na internet onde o consumidor ilhense, e
até mesmo de outras cidades, possa entrar e pesquisar os preços dos
produtos ou serviços que são vendidos pelas empresas locais, decidindo, antes mesmo de sair de casa,
onde comprar ou contratar, por ter
encontrado o preço mais acessível.
A idéia, segundo os diretores da
Assertiva “é estender a vitrine do comércio local, permitindo que o consumidor tenha acesso aos produtos
e aos serviços de cada anunciante
24 horas por dia, 7 dias por semana,
através da internet, permitindo ao
consumidor verificar quais os produ-

tos e serviços disponíveis em nosso
comércio, sem precisar sair do conforto de sua casa”.
O site não oferece a opção de
compra pelo consumidor, atendendo mesmo ao propósito de ser uma
espécie de vitrine do comércio de Ilha
Solteira e preservando a cultura da

SISTEMA NACIONAL DE COOPERATIVAS ODONTOLÓGICAS
JALES - SP

compra presencial.
Com a parceria, a ACEIS recebe
parte dos recursos pagos pelas empresas para sua inserção no site e
divulgação dos seus produtos e serviços. O Ofertão está disponível no
seguinte endereço na internet:
www.ofertao.srv.br
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Site disponibilizará
informações sobre estagiário
Parceria com ETEC viabiliza banco de dados para consulta do
empresário local sobre perfil de candidatos a estágio em suas empresas
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Parceria torna real
decoração natalina com PET
Há dois anos ACEIS buscava parceria com prefeitura para projeto

Assinatura
Diretor da ACEIS, Luiz Altimare assina convênio para parceria sobre estagiários

Parceria estabelecida, no dia 24
de novembro, entre a Associação
Comercial e a Escola Técnica de Ilha
Solteira (ETEC), irá disponibilizar ao
empresário local informações sobre
potenciais estagiários em suas empresas, que são alunos dos cursos
técnicos oferecidos pela escola.
O banco de dados com as informações dos candidatos a estágio estará disponível no site da ACEIS, apresentando o perfil desses estudantes, que é consultado pelo empresário quando este necessitar. Esta opção, na verdade, é uma espécie de
fonte de informações para recrutamento e seleção das empresas, sendo ela uma ferramenta de grande utilidade ao empresário.
Também como parte do convênio,
a ACEIS irá divulgar entre seus associados a importância de se oferecer vagas de estágio, tendo em vista
os benefícios que ele proporciona ao

estagiário, em termos de conhecimento e experiência, e, à própria empresa, com a inserção em sua estrutura de jovens profissionais em sintonia com o que anda acontecendo
no mercado e suas inovações.
O link para cadastro de alunos
da ETEC interessados em estagiar
no comércio local já estará disponível no site a partir do próximo mês,
onde ele poderá preencher o seu perfil, que será consultado pelo empresário para uma pré-seleção.
Estiveram presentes na cerimônia de assinatura do convênio o diretor da ACEIS Luiz Felício Altimare,
representando a presidenta da instituição; Liliane Guimarães, diretora
da ETEC; Milena Duarte Mostaco,
coordenadora pedagógica; Luzia
Corsine, coordenadora do curso de
Gestão Empresarial; e demais professores e alunos da instituição de
ensino.

Parceria entre a Associação Comercial e a Prefeitura de Ilha Solteira tornou concreto o projeto Natal Legal, que tem por base a decoração natalina construída a partir de garrafas PETs, ou seja, garrafas descartáveis. A parceria que
já vinha sendo tentada há dois anos
pela ACEIS tornou possível a decoração, que pode ser vista por toda a extensão da Avenida Brasil e
em alguns pontos comerciais estratégicos da cidade, como nos Calçadões Norte e Sul, no Plaza Sul e
no Mini Shopping Norte, entre outros.
Construída sob coordenação de
artistas plásticos de Santa Fé do
Sul e desenvolvida por equipe de
funcionários da prefeitura e colaboradores voluntários, o projeto tem
apoio institucional e financeiro da
ACEIS, que distribuiu comunicados
apresentando-o à comunidade empresarial e que concedeu recursos
financeiros para a compra de dois
computadores - um doado à escola que mais juntou e outro para sorteio entre os alunos que mais jun-

taram cupons em troca de PET –
e, também, para o desenvolvimento de cartilha com as regras para
se concorrer ao computador.
O empenho da ACEIS para concretização do projeto, segundo sua
presidenta, Zagma Rocha, está no
fato de constantemente se ouvir
que cidades da região atraem nesse período do ano grande público
para conhecerem suas decorações
e, conseqüentemente, consumirem
em seus estabelecimentos comerciais. “Com uma decoração diferenciada, fixamos aqui o nosso consumidor e ainda podemos trazer outros de cidades vizinhas para nos
conhecerem e aqui também investirem”, disse ela, destacando também que este é um projeto que foca
a responsabilidade social e ambiental, por se tratar do aproveitamento
de material reciclável, que deixou
de ser descartado no meio ambiente.
O projeto Natal Legal envolveu,
de forma bastante positiva, vários
segmentos da comunidade em sua
realização.
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Parceria proporciona apoio à
Orquestra Popular

A ACEIS estabeleceu parceria
com a Orquestra Popular de Ilha Solteira (OPISA), apoiando as atividades culturais por ela desenvolvidas.
A OPISA iniciou-se em meados
de junho de 2007, com o propósito
de ser uma orquestra exclusiva de
violeiros, no entanto foi expandindose e hoje é composta por músicos
que tocam diversos instrumentos,
como violinos, flautas, clarinetes,
percurssão e outros. A proposta original de se tornar uma orquestra caipira foi substituída pela de se apre-

sentar diversos gêneros musicais,
mas tendo ainda a música raiz como
carro chefe.
Regida pelo maestro Wellington
Reginaldo Rodrigues dos Santos, a
Orquestra é composta atualmente
por setenta integrantes, tendo iniciado suas atividades com trinta membros, e possui a expectativa de ampliar ainda mais o número de participantes.
A OPISA também apresentou-se
na SIPAT/CESP, assim como o Coral Infantil da ACEIS.

Coral Infantil da ACEIS se
apresenta na SIPAT/CESP

A convite da Companhia Energética de São Paulo (CESP), o Coral Infantil da ACEIS participou no
dia 24 de novembro da cerimônia
de abertura da Semana Interna de
Prevenção de Acidentes no Trabalho (SIPAT) da empresa, que se realizou na sede da Usina de Ilha Solteira.
Com apresentação de três peças musicais, o Coral demonstrou
aos presentes um pouco do traba-

lho educativo, social e artístico que
é desenvolvido pelos professores
Anderson Nascimento e Hudson
Negrão com as crianças participantes do projeto, que busca despertar nelas a musicalidade e também
levar a arte ao público de Ilha Solteira e região.
Na ocasião da SIPAT, o grupo
recebeu da empresa Servtec becas
a serem utilizadas pelos integrantes nas suas apresentações.

