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ACEIS promove reunião para discutir temas de interesse público
Com intuito de aumentar a oportunidade de participação dos empresários locais em licitações públicas, na ocasião, os participantes
levantaram questionamentos sobre o assunto e, posteriormente, apresentaram para o Secretário de Administração, Célio Dossi.
Licitação Pública, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
entre outros assuntos de interesse público motivaram o encontro promovido na noite de
04 de julho, pela ACEIS (Associação Comercial e Empresarial
de Ilha Solteira). O evento que
aconteceu no anfiteatro da entidade Paulo Rodrigo de Munhõz
reuniu membros da diretoria e
representantes do Observatório
Social de Ilha Solteira, da Unesp
(Universidade Estadual Paulista
“Júlio de Mesquita”) e da Prefeitura Municipal de Ilha Solteira.
Participaram da reunião integrantes da diretoria da ACEIS, o
presidente, José Cândido Pereira, o vice-presidente, Ariovaldo
de Pádua Lemos, o 1° tesoureiro, Éder Meleiro, os suplentes
Benedito de Souza e Manoel
Porfirio dos Santos, a conselheira consultiva Liziane Araújo Gomes, e o conselheiro fiscal Altair
Gonçalves de Lima. Além deles,
estiveram presentes o presidente do Observatório Social de Ilha
Solteira, Euler Barreto Júnior,
o supervisor Técnico de Seção

da Unesp, Roberto Máximo da
Cruz e o Secretário de Administração da Prefeitura Municipal,
Célio Dossi.
Com intuito de aumentar a
oportunidade de participação
dos empresários locais em licitações públicas, na ocasião, os
participantes levantaram questionamentos sobre o assunto e,
posteriormente, apresentaram
para o Secretário de Administração, Célio Dossi.
Os empresários Liziane Araújo Gomes e Altair Gonçalves de
Lima expuseram alguns casos
em que sentiram dificuldades
em vencer licitações que suas
empresas participaram, alegando falta de transparência em alguns processos. “Algumas vezes
recebemos a informação sobre
a abertura das licitações em
cima do prazo de encerramento”, afirmam.
“O ideal seria que as empresas
locais vendessem para a prefeitura”, rebate o Secretário de
Administração. Mas é necessário que elas se especializem para

ganhar as licitações. “A realidade é que existem empresas profissionais em vencer e boa parte
delas não é confiável. Vendem
um produto e entregam outro
de qualidade inferior”, afirma
Dossi. “Para evitar que isso aconteça, a prefeitura contratou um
profissional que cuidará destes
e de outros assuntos. Eu mesmo
acompanho pessoalmente os
recebimentos de alguns produtos que compramos por meio
de licitações”, informa Dossi.
De acordo com o Secretário
de Administração, existem três
tipos de processos licitatórios
em que alguns fornecedores
locais conseguiram vencer. “Temos que nos unir e aumentar as
chances do empresário ilhense”,
disse Dossi.
O presidente do Observatório Social de Ilha Solteira, Euler
Barreto Júnior, relembra ainda
que a prefeitura deve destinar
30% das compras realizadas aos
fornecedores do próprio município. “Existe lei que obrigada
a valorização de comerciantes
locais. Se fiscalizarmos todas as

oportunidades e apontarmos as
falhas nos processos, o número
de chances aumentará”, alerta.
Mais oportunidade para os empresários locais
O Supervisor Técnico de Seção
da Unesp, Roberto Máximo da
Cruz apresentou aos membros
da diretoria da ACEIS oportunidade de participação nas
licitações promovidas pela instituição por meio do Governo de
São Paulo. De acordo com Cruz,
assim como a prefeitura realiza
compras de diversos produtos a
universidade também. “Poucos
sabem, mas a nossa instituição
compra de tudo, desde alfinete
até foguete de avião”, brinca.
“Nosso restaurante adquire verduras e legumes dos fornecedores locais. A Sensortec é um
exemplo de empresa que vende
para nós”, comenta.
Cruz ressalta ainda que a
Unesp faz questão de comprar
dos empresários locais. “Pra nós
da universidade é mais vantajoso e confiável. Mas a realidade
é que sentimos dificuldade em

comprar dos fornecedores da
cidade, pois muitos não demostram o interesse em preencher o
cadastro que possibilita a participação nas licitações”, diz.
A lei complementar 123 de
2006 possibilita que órgãos
públicos realizem licitações exclusivas para micro e pequenas
empresas da cidade e da região.
“Talvez esta seja mais uma oportunidade”, afirma Cruz. Mas, é
necessário ressaltar que os interessados precisam estar em dia
com seus impostos e cadastrar
sua empresa no site www.bec.
sp.gov.br. “Estou a disposição
do empresário caso o mesmo
tiver dúvidas a respeito do cadastro de fornecedores no Caufesp”, orienta Cruz.
Em breve a ACEIS organizará
um bate papo envolvendo o
supervisor Técnico de Seção da
Unesp, um representante do
SEBRAE e os comerciantes locais com o objetivo de orientar
e sanar eventuais dúvidas sobre
o cadastro de fornecedores no
Caufesp e, também, a respeito
de processos licitatórios.

Saiba Mais: Serviço Central de
Proteção ao Crédito (SCPC)
O SCPC tem o intuito de
colaborar com a segurança
nas vendas a crédito, oferecendo aos associados credibilidade e confiabilidade em
todas as informações prestadas e registradas. Além
disso, a instituição fornece
informações sigilosas - integradas ao banco de dados
do SCPC Nacional e do SCPC
Estadual e, as associações
comerciais de todo país - sobre a conduta comercial da
pessoa física e jurídica.
O associado pode ter

acesso à consulta do SCPC
através do telefone, fax e
internet. O atendimento
funciona 24 horas e as informações prestadas são
sobre cheque sem fundo;
roubados e/ou extraviados;

títulos protestados; registros
sobre atrasos de pagamento
(inadimplência); falências,
concordatas, ações executivas e cíveis; e histórico sobre
o comportamento de clientes (Cadastro positivo).

No Dia dos Pais: valorize o comércio local
Não somente em datas
comemorativas, mas o ano
todo, a ACEIS (Associação Comercial e Empresarial de Ilha
Solteira) se preocupa em criar
estratégias de marketing e
campanhas
promocionais
com o objetivo de aumentar
as vendas do comércio local.
Participem da campanha
que celebra o Dia dos Pais
priorizando as lojas de Ilha
Solteira na hora de comprar
o presente do seu pai.

SAIBA MAIS
Este ano no Brasil, o Dia dos Pais é comemorado em 11 de agosto (domingo).
Já em Portugal, a data é celebrada no
dia 19 de março - dia em que o santo
popular da igreja Católica, São José, é
lembrado.
A celebração da data varia de país
para país. Além de Portugal, também
celebram o Dia dos Pais em 19 de Março, a Espanha, Itália, Andorra, Bolívia,
Honduras e Liechstenstein.
De acordo com publicações da internet,
existem duas histórias sobre a origem
do Dia dos Pais.

Há relatos que em 2000 a.C,
na Babilónia, um jovem rapaz
chamado Elmesu, escreveu numa
placa de argila uma mensagem
para o seu pai, desejando saúde,
felicidade e muitos anos de
A outra história teve origem em
1909, nos Estados Unidos da América. Quando Sonora Luise, filha de
um militar resolveu criar o “Dia dos
Pais” motivada pela admiração que
sentia pelo seu pai, William Jackson
Smart. A festa ficou conhecida
em todo o país, mas somente em
1972, o presidente americano
Richard Nixon oficializou a data.

PÁG.

PALAVRA DO
PRESIDENTE
Mais um mês se foi e
outro começa. No mês
que passou aconteceu em
nosso país algo histórico.
Manifestações envolvendo
milhões de brasileiros movimentaram todas as capitais do Brasil e, muitos municípios, inclusive o nosso.
Nestas
manifestações
vimos uma mobilização
diferente, sem bandeira
partidária, apenas reivindicações por direitos tão
legítimos e urgentes e, infelizmente, tão esquecidos
por nossos representantes.
Esse movimento obrigou
nossos políticos refletirem
a razão de estarem lá no
poder, pois nenhum manifestante conseguia se
sentir representado por
eles. Tanto é verdadeiro
que fizeram em tão pouco
tempo o que não faziam a
décadas.
Acredito que um movimento de tamanha importância se transformará em
uma linha divisória que
marcará o fim de uma etapa e o início de outra, com
mais respeito ao cidadão e

mais atenção aos seus anseios. Acredito também
que sairemos mais fortes e
mais cientes do poder das
massas. Tivemos paciência
demais!
Desejo a todos mais um
mês abençoado e cheio de
realizações. Aproveito a
oportunidade para pedir
que todos os associados
participem mais do dia-adia da entidade. Afinal, a
associação precisa de você,
de suas ideias, suas críticas. Para quem não sabe,
temos no site www.aceis.
org.br disponibilizado uma
janela exatamente para o
associado não precisar sair
do seu local de trabalho
para perguntar em que a
associação pode lhe ajudar. Somos uma entidade
empenhada em lhe atender, com uma gama enorme de serviços. Tenho certeza que ao menos um lhe
ajudará de alguma forma.
Abraço a todos.
José Cândido Pereira
Presidente da ACEIS
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DIA MUNICIPAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO

ACEIS em parceria com oito entidades realizaram
reunião para debater assuntos de combate à corrupção
Em 14 de junho, data
instituída como o Dia Municipal de Combate à Corrupção, aconteceu uma
reunião promovida por
nove entidades da sociedade civil organizada de Ilha
Solteira, na Câmara Municipal. O evento que foi
aberto ao público promoveu e fortaleceu parcerias
estratégicas com os órgãos
municipais e população em
geral.
Desde 2010, ano em que
foi criado o Observatório
Social de Ilha Solteira, o
município possui licitações
públicas fiscalizadas com
a ajuda da entidade. “Um
dos trabalhos do Observatório é acompanhar as
licitações públicas do município. Para isso temos uma
equipe que acompanha
e, se houver alguma irregularidade, apontamos os
responsáveis para tomar as
devidas providências. Caso
contrário, encaminhamos
para os fiscais do município”, relatou o presidente
do Observatório Social de

Ilha Solteira, Euler Barreto
Júnior.
Durante a reunião, os
participantes
discutiram
temas como combate à
corrupção, cidadania e
controle social. Além disso,
relembraram casos como
a megaoperação - batizada de “Operação Fratelli” que investigou fraudes em
licitações em 80 municípios
da região noroeste de São
Paulo.
Palestras gratuitas foram
ministradas pela diretora
da Amarribo Brasil (Amigos
Associados de Ribeirão Bonito), Lizete Verillo, e pelo
representante do Ministério Público de São Paulo, o
promotor Rafael de Oliveira Costa.
Segundo a diretora da
Amarribo Brasil, o combate
à corrupção depende principalmente do comprometimento da população. “A
população tem muito mais
força do que se imagina”,
reforçou Lizete Verillo.

Associado garante acesso gratuito a
serviços e fortalece comércio local
Quando o empresário,
comerciante ou autônomo
decide associar-se a uma
entidade como a ACEIS
(Associação Comercial e
Empresarial de Ilha Solteira), ele não está apenas
garantindo o acesso gratuito aos serviços oferecidos, mas sim, ajudando o
fortalecimento do comércio local.

Por esta razão, a ACEIS
trabalha fortemente para
melhorar suas atividades
e criar novas estratégias
que vão de encontro aos
interesses dos associados
como também da sociedade.
Atualmente, os associados da ACEIS possuem
acesso gratuito ao Serviço Central de Proteção ao

Crédito (SCPC); Posto de
Atendimento ao Empreendedor (PAE/SEBRAE);
Campanhas Promocionais;
Plano Odontológico; Plano
de Saúde; Balcão de Empregos; Auditório e Cartão
de Crédito “Aceite”.
Para obter mais informações sobre como associarse a ACEIS ligue para o telefone (18) 3742-2963.

Novos Associados
novo sócio da ACEIS (Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira).
Kasanova Car Center, seja
bem vindo!

É com grande satisfação,
que nos dirigimos a você,

A ACEIS está a partir de
agora a sua disposição para
facilitar sua vida e a vida de

sua empresa, disponibilizando diversos serviços.
Aproveite essa oportunidade e adquira mais informações por meio do telefone (18) 3742-2963 ou acesse
o nosso site:

www.aceis.org.br
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Ilha Shopping Center recém-inaugurado
em Ilha Solteira atrai público da região
Inaugurado em 06 de junho
de 2013, o Ilha Shopping Center oferece aos munícipes de
Ilha Solteira e região diversas
opções de compras e lazer. O
empreendimento possui 44
lojas no total, com 48 metros
quadrados cada. Além disso,
a praça de alimentação tem
espaço para cerca de nove lanchonetes e restaurantes.
Para diversão dos marmanjos e da criançada, o shopping
conta com uma sala para jogos
eletrônicos, um espaço chamado de “Divertilândia” onde
foram instalados brinquedos
e, duas salas de cinema com
tecnologia 3D.
De acordo com informações
do grupo responsável pela
construção do shopping, este
é um dos maiores investimentos privados realizados no município. Aproximadamente 100
empregos diretos foram gerados com o funcionamento do
empreendimento e a expectativa é que em breve outras vagas estejam disponíveis para a
população.
Valdemir Vargas Maguetas,
empresário e representante
da ALIS (Associação dos Lojistas do Ilha Shopping) afirma
que os proprietários das lojas

do shopping investiram muito
no empreendimento e, por
esta razão, os visitantes precisam torcer para o negócio
prosperar. “A construção e o
acabamento das lojas foram
feitos com muito carinho e
bom gosto. Os comerciantes
do Ilha Shopping Center trabalham em conjunto e procuram
atender as expectativas dos

seus clientes. Um exemplo que
ilustra essa dedicação são os
preços acessíveis e não exorbitantes dos produtos”, ressalta.

certo porque o proprietário jogou limpo com os empresários
que acreditaram na iniciativa”,
declara.

Maguetas elogia o grupo
responsável pelo empreendimento por exercer uma
parceria honesta com os comerciantes desde o início do
projeto. “O shopping só deu

De acordo com o representante da ALIS, todas os espaços estão alugados e até o
início de agosto as lojas serão
inauguradas, inclusive o cinema. “Estamos ansiosos para

que o cinema entre em funcionamento. Acreditamos que
este negócio irá favorecer o
movimento do shopping”, diz
Maguetas.
O Ilha Shopping Center funciona todas as segundas-feiras
e domingos das 14h às 22 horas e terças-feiras e sábados
das 10h às 22 horas.
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Cartão aceite oferece vantagens aos comerciantes
Desde 2009, a ACEIS (Associação Comercial e Empresarial de
Ilha Solteira) em parceria com a
Associação Comercial de Jales,
lançou o cartão Aceite com o objetivo de diminuir a inadimplência
do comércio local e aumentar o
crédito das pessoas que trabalham nos estabelecimentos con-

veniados.
Atualmente, cerca de 500 cartões foram solicitados pelos comerciantes e já estão circulando
pelo comércio de Ilha Solteira.
A ferramenta oferece benefícios
tanto para as empresas conveniadas quanto para os comerciários e
consumidores em geral.

As empresas conveniadas e seus
clientes podem realizar consultas
do cartão Aceite e, ainda, obter
mais informações por meio do
site www.aceis.org.br.
Os interessados em fazer parte
do convênio podem ligar no telefone (18) 3742-2963 ou enviar
e-mail para cartão@aceis.org.br .
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Estabelecimentos comerciais devem realizar o Auto
de Vistoria do Corpo de Bombeiros contra incêndios

das de emergência, elevador de
emergência entre outras.

Para certificar a segurança das
edificações destinadas ao uso
coletivo, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado
de São Paulo (CBPMESP) criou
o A.V.C.B (Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros) de acordo
com o decreto estadual 56.819
de 2011. Desde o dia 1 de julho de 2013, está disponível o
A.V.C.B eletrônico que deverá ser solicitado por meio do
site www.corpodebombeiros.
sp.gov.br.
Segundo o sargento da Base de
Bombeiros de Ilha Solteira, Euclides Vieira Ramalho, o A.V.C.B
é um documento - formado
por um conjunto de medidas
estruturais, técnicas e organizacionais integradas para garantir
à edificação um nível ótimo de
proteção no segmento de segurança contra incêndios e pânico
- que certifica e regulamenta o
estabelecimento comercial sobre as condições de prevenção
e combate a incêndio. “Todas as
edificações e áreas de risco por
ocasião da construção, da reforma ou ampliação, regularização
e mudança de ocupação, necessitam de aprovação no (CBPMESP), com exceção das Residências Unifamiliares”, explica.
“A vantagem é que partir do
mês de julho os interessados
podem solicitar o documento
eletronicamente. O sistema informatizado, conhecido como
Via Fácil, surgiu para aperfeiçoar
a gestão e melhorar a qualidade
dos serviços de segurança contra incêndio prestado pelo Corpo de Bombeiros no Estado de
São Paulo”, ressalta o sargento
Ramalho.
No município onde não existe
Posto de Bombeiros, nem convênio entre Estado e Município,

Tipos de Processos de
Segurança Contra Incêndio
Tanto para as edificações e áreas de risco existentes quanto
para as que serão construídas,
a regularização junto ao Corpo
de Bombeiros se dará por meio
de Projeto Técnico; Projeto Técnico Simplificado; Projeto Técnico para Instalação e Ocupação
Temporária; Projeto Técnico
para Ocupação Temporária em
Edificação Permanente. “O tipo
de processo a ser apresentado
dependerá das características
da edificação e/ou área de risco”, explica o sargento Ramalho.

Locais onde o A.V.C.B
é obrigatório

Sargento da Base de Bombeiros de Ilha Solteira, Euclides Vieira Ramalho.
a aprovação das edificações dependerá de iniciativa do interessado ou por determinação das
autoridades competentes. Para
esclarecimentos e protocolos de
processos, o interessado deverá
procurar um Posto de Bombeiros .
Segundo o vice-presidente da
ACEIS, Ariovaldo de Pádua
Lemos, alguns empresários já
receberam notificações sobre
a regularização. “Se este documento não for solicitado dentro
do prazo, o estabelecimento
poderá sofrer suspenção do alvará de funcionamento”, alerta.
Para que isso não aconteça, a
ACEIS fornece orientações aos
seus associados e, paralelamente, está organizando um curso

de formação de brigadistas.
Além disso, equipamentos necessários para a prevenção e
combate a incêndio estão sendo cotados para aquisição em
compra coletiva.

ao meio ambiente e ao patrimônio; proporcionar meios de
controle e extinção do incêndio; e dar condições de acesso
para as operações do Corpo de
Bombeiros.

O prefeito Bento Carlos Sgarboza afirmou em reunião com
a ACEIS e o Corpo de Bombeiros, que a prefeitura está sendo
pressionada pelo Ministério Público para que haja fiscalização
nas edificações.

Existem 23 medidas contra incêndio em edificações e áreas
de risco que são exigidas pelo
Regulamento de Segurança
Contra Incêndio do CBPMESP
e especificadas levando em
consideração as características
da edificação quanto à área
construída, a altura, o tipo de
ocupação do prédio e a época
de construção. Por exemplo,
separação entre edificações,
segurança estrutural nas edificações, compartimentação horizontal e vertical, controle de
materiais de acabamento, saí-

Objetivos do A.V.C.B
Os objetivos da legislação de
segurança são: proteger a vida
dos ocupantes das edificações
e áreas de risco, em caso de incêndio; dificultar a propagação
do incêndio, reduzindo danos

Todo e qualquer estabelecimento comercial de Ilha Solteira necessita realizar a vistoria.
As única áreas exclusas são as
residências exclusivamente unifamiliares localizadas, ou não,
no pavimento superior de ocupação mista, com até dois pavimentos e que possuam acesso
independente.
As edificações que passaram
por reforma; mudança da ocupação ou uso; ampliação da
área construída; regularização
das edificações e áreas de risco;
construções provisórias (circos,
eventos e etc.).
Para mais informações acesse o
site www.corpodebombeiros.
sp.gov.br e clique no link Via
Fácil ou visite a Base de Bombeiros de Ilha Solteira localizada na Avenida Continental, n°
2461, ao lado do Ginásio Poliesportivo.
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Conheça os serviços que a ACEIS
oferece aos associados
Atualmente, a ACEIS (Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira) possui
cerca de 250 associados.
Este número é formado por
empresários de Ilha Solteira.
Os associados da ACEIS
tem acesso gratuito a inúmeros serviços oferecidos pela
instituição. Entre eles estão
Serviço Central de Proteção
ao Crédito (SCPC); Posto de
Atendimento ao Empreendedor (PAE/SEBRAE); Campanhas Promocionais; Plano
Odontológico; Plano de Saúde; Balcão de Empregos; Auditório e Cartão de Crédito
“Aceite”.

Conheça detalhadamente
cada serviço oferecido
pela ACEIS:
Serviço Central de Proteção
ao Crédito (SCPC)
O SCPC tem o intuito de
colaborar com a segurança
nas vendas a crédito, oferecendo aos associados credibilidade e confiabilidade em
todas as informações prestadas e registradas. Além
disso, a instituição fornece
informações sigilosas - integradas ao banco de dados
do SCPC Nacional e do SCPC

Estadual e, as associações
comerciais de todo país - sobre a conduta comercial da
pessoa física e jurídica.
O associado pode ter
acesso à consulta do SCPC
através do telefone, fax e
internet. O atendimento
funciona 24 horas e as informações prestadas são
sobre cheque sem fundo;
roubados e/ou extraviados;
títulos protestados; registros
sobre atrasos de pagamento
(inadimplência); falências,
concordatas, ações executivas e cíveis; e histórico sobre
o comportamento de clientes (Cadastro positivo).
Campanhas Promocionais
Todas as “Campanhas Promocionais” criadas e lançadas pela ACEIS tem como
objetivo influenciar o consumidor ilhense a valorizar
o comércio local na hora de
fazer suas compras.
Cada campanha possui
uma cota unitária, sendo
que o valor estipulado pode
ser pago dividido em parcelas. Desta forma, o associado terá direito a participação nas campanhas.

Plano de Saúde Unimed
e Ben-Saúde
Os associados possuem
acesso à assistência médica
por meio da parceria com
a Unimed Andradina (SP) e
Ben-Saúde de São José do Rio
Preto (SP), com amplas coberturas a preços acessíveis.
Plano Odontológico
Uniodonto
Os associados possuem
acesso à assistência odontológica por meio da parceria
com a Uniodonto de Jales
(SP). O plano oferece inúmeras vantagens, como por
exemplo, descontos na tabela do plano, possibilidade de
agregar funcionários da empresa beneficiando-os com
os descontos concedidos aos
associados.
Balcão de Empregos
O serviço é virtual e visa
atender as necessidades que
o comércio de Ilha Solteira e
região possuem em relação
à mão de obra qualificada
facilitando a vida dos empresários e dos que precisam de
emprego. Um banco de dados com diversos perfis de
profissionais está disponível

no portal www.aceis.org.br
Auditório
O auditório localizado na
sede da entidade possui
acomodações para cerca de
80 pessoas. O espaço climatizado é equipado com data
show e pode ser utilizado
pelos associados para treinamento dos seus colaboradores, por exemplo. Basta
reservar o local antecipadamente.
Cartão de Crédito Aceite
Lançado pela ACEIS há
aproximadamente
três
anos, o cartão Aceite oferece aos usuários facilidade
nas compras, afinal, várias
lojas de Ilha Solteira são
credenciadas ao benefício
que oferece prazo maior de
pagamento e, pode ser descontado na folha de pagamento.
Os comerciantes que realizam vendas com o cartão
Aceite têm garantia de negócio seguro, de recebimento e, ainda, não pagam taxa
de anuidade. Além dessas
vantagens, a taxa de administração é reduzida.
O cartão Aceite está dis-
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ponível somente para as
empresas com no mínimo
seis meses associadas e com
três meses de aprovação da
Diretoria.
PAE/SEBRAE
A unidade do SEBRAE
(Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas) de Ilha Solteira foi implantada na cidade graças
à parceria entre Prefeitura
Municipal, ACEIS (Associação Comercial e Empresarial
de Ilha Solteira), Nep Objetivo (Núcleo Educacional Pitágoras) e Fepisa (Fundação
de Pesquisa e Ensino de Ilha
Solteira) e SEBRAE/SP.
Há aproximadamente dois
anos, o município de Ilha
Solteira conta com os serviços do SEBRAE por meio do
PAE (Posto de Atendimento
ao Empreendedor). O objetivo principal da unidade é
expandir presencialmente
seus serviços e, fomentar o
desenvolvimento de micros
e pequenas empresas do
estado de São Paulo. Além
de ajudar o empreendedor
a implementar melhorias no
negócio tornando sua empresa mais visível, sólida e
competitiva.

PÁG.

Fique por dentro: Agenda Cultural
Até o final deste ano, acontecerão diversos eventos em nosso município.
Dê uma olhadinha no calendário abaixo e fique por dentro.

4ª MOSTRA DE
TEATRO DE ILHA
SOLTEIRA

Entre os dias 21 e 25 de
agosto, acontecerá em lugares
diversos e horários diferenciados a 4ª Mostra de Teatro de
Ilha Solteira.
Em breve mais informações
serão publicadas nos veículos
de comunicação do município.

Ponto MIS oferece oficina gratuita de roteiro para cinema
A programação do Ponto MIS
de Ilha Solteira em agosto terá
uma boa atividade para amantes do cinema. Trata-se da
Oficina de Roteiro de Ficção e
Documentário, ministrada pelo
cineasta Daniel Chaia. Com o
objetivo de apresentar conceitos
e estratégias de construção do
roteiro, tanto de ficção como de
documentário, a oficina acontece no dia 5 de agosto, na Biblioteca Municipal Assis Chateaubriand e é totalmente gratuita.
Durante a oficina, serão exibidos trechos de filmes, que
mostrarão diferentes abordagens possíveis a partir de uma

mesma ideia. Os participantes
desenvolverão exercícios de
criatividade narrativa e de síntese, a partir de imagens, sons e
textos. Ao final da oficina, terão
uma visão global da função do
roteiro num filme, sua forma e
suas especificidades, sendo
encorajados a desenvolver seus
projetos pessoais.
O oficineiro Daniel Chaia é
cineasta formado pela ECA-USP.
Entre seus roteiros de ficção
destacam-se “Bens Confiscados”, de Carlos Reichenbach e
“Garoto Cósmico”, de Alê Abreu.
Entre seus roteiros de documentário, “Rita Cadillac – a Lady do

Povo”, de Toni Venturi e “Meu
Amigo Cláudia”, de Dácio Pinheiro.
Para participar da Oficina de
Roteiro de Ficção e Documentário, é necessário ter 14 anos ou
mais e se inscrever previamente na Fundação Cultural (Cine
Paiaguás). São 50 vagas.
Sessões de cinema gratuitas – Em agosto, o Ponto MIS
de Ilha Solteira também terá
sessões de cinema grátis, nos
dias 22 e 29 de agosto (as duas
últimas quintas-feiras do mês).
O filme do mês é “Rebobine,
Por Favor”, comédia com Jack
Black. No longa, o funcionário

de uma locadora de fitas VHS
desmagnetiza sem querer todo
o acervo da loja. Para atender
aos desejos de alguns poucos e
fiéis clientes, ele e um amigo regravam de forma caseira filmes
como “Robocop”, “O Rei Leão”
e “Conduzindo Miss Daisy”,
e viram a sensação do bairro.
Classificação 12 anos.
As sessões acontecem no
Cine Paiaguás, a partir das
20h30, e as 20 primeiras pessoas ganham pipoca. Antes
do filme, será exibido o curtametragem “Eu Não Sei Andar de
Bicicleta”.
Secretaria Municipal de Cultura

Calendário de Eventos Sebrae
SEBRAE PROMOVE PALESTRA COM O TEMA CONTROLE SEU ESTOQUE E NÃO PERCA DINHEIRO
No próximo dia 09 de agosto, a partir das 9 horas, o PAE/SEBRAE (Posto de Atendimento ao Empreendedor de Ilha Solteira) promoverá gratuitamente a palestra “Controle seu estoque e não perca dinheiro”. O evento acontecerá no anfiteatro da ACEIS (Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira) Paulo Rodrigo de Munõz, localizado na Rua Tapajós, 185, Zona Norte.
Informações sobre os eventos e inscrições podem ser obtidas pelos telefones (18) 3742-4918 e (18) 3622-4426.
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