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ACEIS promove passeio ciclístico
para celebrar o Dia das Crianças
pág. 06

Show com Patati Patatá e
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Aceis participa de reunião com o prefeito
No último dia 20 de agosto representantes da Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS)
se reuniram com o prefeito
Bento Carlos Sgarboza, a
primeira-dama, Fátima Sgarboza, o secretário de Governo, Marcos Ferrari e o secretário municipal de Obras e
Serviços, Valentim José Gerlim. A reunião teve como
objetivo firmar parceria entre os dois poderes e garantir o apoio da Prefeitura nas
campanhas promocionais
realizadas pela ACEIS.
De acordo com o vice-presidente da ACEIS, Ariovaldo
de Pádua Lemos (Vadinho),
nos mandatos passados a
Prefeitura sempre apoiou
as campanhas promovidas
pela entidade que objetivam fomentar o comércio.
“É por este motivo que estamos aqui, para buscar maior
participação”, declarou.

Ilha Solteira
disponibiliza
sinal de internet
gratuita
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Aceis realiza
convênio com
médico do trabalho

Morador ganha
desconto ao negociar
dívidas com
a prefeitura

Campanha Natal
Legal pede ajuda
dos moradores para
arrecadação de PET

Para quem ainda não
sabe, o morador de Ilha
Solteira pode ter acesso a
internet Wi-Fi – sinal que
permite a conexão entre
diversos dispositivos sem
fio, como celulares e tablets - em alguns lugares
públicos da cidade.
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Novos Associados
É com grande satisfação,
que nos dirigimos a vocês,
novos sócios da ACEIS (Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira).
Imobiliária Garcia; Focus
Publicidade e Renan Duarte Ramalho de Souza sejam bem vindos!
A ACEIS está a partir

de agora a sua disposição para facilitar sua vida
e a vida de sua empresa,
disponibilizando
gratuitamente diversos serviços
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”.
Aproveite essa oportunidade e adquira mais informações por meio do
telefone (18) 3742-2963 ou
acesse o nosso site:

www.aceis.org.br

Cartão aceite
oferece vantagens
aos comerciantes
Interessados em fazer parte do convênio
podem ligar para (18) 3742-2963 ou
enviar e-mail para cartao@aceis.org.br

www.aceis.org.br

Aceis realiza convênio com médico do trabalho
Desde o mês passado,
a Associação Comercial e
Empresarial de Ilha Solteira
(ACEIS) fechou uma parceria com o clínico geral e
médico do trabalho, Valter
Araújo para a realização
de exames médicos admis-

sional e demissional.
O objetivo principal do
convênio é diminuir o tempo de espera em consultas
para a realização destes
exames e, consequentemente, facilitar o agendamento.

O agendamento dos exames deverá ser realizado
por meio do telefone (18)
3742-2963.
Qualquer associado tem
direito ao serviço. Mais informações podem ser obtidas juntamente a ACEIS.
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PALAVRA DO
PRESIDENTE
É com grande alegria
que escrevo para mais uma
edição do nosso informativo. Estamos trabalhando
em prol do fortalecimento
da nossa classe empresarial. Neste sentido, recentemente, nos reunimos
com o prefeito municipal
e acertamos a parceria entre prefeitura e ACEIS, pois
acreditamos que é importante trabalharmos juntos,
buscando dinamizar a economia do nosso município.
Para o Dia das Crianças,
confeccionamos o material
de divulgação do nosso comércio e estamos organizando um passeio ciclístico
batizado com o nome de
“Pedalada”. Acreditamos
que este é um momento
importante para estreitarmos as relações com as
nossas crianças e incentivarmos a prática esportiva,
além do cuidado com o
meio ambiente.
Nossa campanha de Natal, com apoio da prefeitura, irá ajudar a melhorar as
vendas do comércio, com
isso todos ganham. Os

empresários vendem mais,
contratam mais, pagam
mais impostos, ou seja,
criamos um círculo virtuoso da economia local.
Também
estamos
apoiando a união das entidades (Observatório Social, Rotary Club, Lions
Clube, Lojas Maçônicas,
Associação dos Aposentados da CESP, AMAIS e
OAB) em prol do trabalho
de fortalecimento da cidadania importante para fomentar os bons valores da
sociedade. Sabemos que a
falta de participação e de
consciência das pessoas,
infelizmente fortalece os
desmandos e a corrupção.
Portanto temos que trabalhar para que possamos
melhorar nossa cidade,
fortalecendo os bons costumes da classe política e
da sociedade.
Abraço a todos.
José Cândido Pereira
Presidente da ACEIS
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Aceis participa de reunião com o prefeito
No último dia 20 de agosto
representantes da Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS)
se reuniram com o prefeito
Bento Carlos Sgarboza, a primeira-dama, Fátima Sgarboza, o secretário de Governo,
Marcos Ferrari e o secretário
municipal de Obras e Serviços, Valentim José Gerlim. A
reunião teve como objetivo
firmar parceria entre os dois
poderes e garantir o apoio
da Prefeitura nas campanhas
promocionais realizadas pela
ACEIS.
De acordo com o vice-presidente da ACEIS, Ariovaldo
de Pádua Lemos (Vadinho),
nos mandatos passados a
Prefeitura sempre apoiou as
campanhas promovidas pela
entidade que objetivam fomentar o comércio. “É por
este motivo que estamos
aqui, para buscar maior participação”, declarou.
Para o prefeito Bento Carlos Sgarboza, se depender
da prefeitura, a ACEIS terá o
suporte necessário nas campanhas, desde que a ajuda
não infrinja nenhuma lei.
“Vamos estudar com cautela
como podemos ajudar e atuar dentro da legalidade. Mas,
já adianto que a associação
pode contar com a gente”,
disse.
Segundo a primeira-dama,

Fártima Sgarboza, além da
ajuda que a prefeitura irá oferecer para a ACEIS em prol da
campanha de Natal, como a
financiamento de um show,
por exemplo, o realização do
Natal Iluminado irá favorecer
diretamente para o bom resultado a ação. “Estamos investindo muito na decoração
natalina, por isso, esperamos

que a cidade receba visitantes de várias regiões. O propósito é movimentar o município e gerar mais renda para
o comércio local”, declarou.

Preocupação com o
comércio ambulante
Na ocasião, os participantes também debateram so-

bre temas que preocupam
tanto a Prefeitura quanto a
ACEIS entre eles estão a preocupação dos vendedores ambulantes e a realização das
feiras livres que prejudicam o
comércio local.
Segundo a primeira-dama,
a Prefeitura intensificou a
fiscalização para coibir a atividades desta natureza. “Nos

preocupamos em proibir a realização das feiras livres que
comercializam produtos de
contra bando e, também, os
que já são vendidos pelos comerciantes da cidade. Neste
sentido, vamos dar prioridade aos artesões e aos organizadores de eventos culturais
locais”, afirmou Fátima.
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Índice de inadimplência com cheques registra queda em agosto
Segundo pesquisa realizada
pela TeleCheque, o índice de
inadimplência com cheques
teve queda de 0,41 ponto percentual, passando de 2,97%
em julho para 2,56% em
agosto. O principal motivo da
queda foram os cheques sem
fundos, com 75% do total,
seguido pelos sustados, 9,5%,
roubados/furtados, com 4,3%,
fraudados, com 1,2%, e outros, com 10%.
O valor médio da transação
desse meio de pagamento no
Brasil foi de R$ 769,36, incremento de 15,66% em relação
ao mesmo período de 2012. Se
comparado a julho deste ano
o aumento foi de 2,03%.
De acordo com o diretor de
Crédito e Risco da TeleCheque
Walter Alfieri, o aumento do ticket médio é um sinal claro de
que esse meio de pagamento
está ampliando a capacidade
de compra da população. “O
cheque é bastante utilizado
por uma parcela da população
que não tem acesso ao finan-

ciamento por causa do baixo
limite do cartão de crédito”,
ressalta.
Entre as regiões brasileiras,
o índice de inadimplência mais
elevado foi no Norte - diferentemente do índice do mês anterior, que apontou a região
Nordeste como a de maior
inadimplência - com 3,76%
dos valores dos cheques não
liquidados, sendo a única região que registrou aumento
(9,94%) na comparação com
o mês anterior. Enquanto o
Sul registrou o menor volume,
2,02% (ante 2,29% de julho).
O Nordeste aparece com a
segunda maior quantidade
de não quitações, com 3,07%
(decréscimo de 25,30% na
comparação com julho). O
Centro-Oeste registrou 2,85%
no índice de inadimplência,
queda de 9,24% ante o mês
anterior, e o Sudeste registrou
2,41%, decréscimo de 12,04%
na comparação com julho.
(Fonte: Brasil Econômico)

Morador ganha desconto ao negociar dívidas com a prefeitura
Os contribuintes de Ilha Solteira que possuem débitos pendentes até dezembro de 2012
poderão quitar ou parcelar suas
dívidas em condições especiais.
A lei do REFIS (Programa de Recuperação Fiscal) permite que
os parcelamentos referente débitos de IPTU, Taxas de Água,

Taxa de Licença, Renegociação
de Dívida não quitadas dos anos
anteriores sejam contemplados
com 95% de descontos nos juros e isenção total de multa.
De acordo com a diretora de
finanças da Prefeitura de Ilha
Solteira, Fátima Bovolenta, o
contribuinte deverá procurar o

Setor de Tributos ou o DAE para
realizar um requerimento. “O
pagamento poderá ser realizado à vista ou em até 24 meses
com parcelas de no mínimo
40.00 reais. Mas é preciso ficar
atento, pois a lei possui validade
até 30 de abril de 2014”, ressaltou.
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Cancelamento e alterações de MEI podem ser feitos pela internet
Com o objetivo de ajudar
a vida do microempreendedor que pretende efetuar o
arquivamento da MEI, o Comitê Gestor da Rede Nacional para a Simplificação do
Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios (REDESIM) instituiu a informatização dos processos. Neste
sentido, os interessados
podem realizar o processo
completo de maneira online, economizando tempo
e gastos com papel. Basta
solicitar seus arquivamentos

diretamente no Portal do
Empreendedor: www.portaldoempreendedor.gov.br.
Antes da mudança, para
alterar ou dar baixa no MEI
era necessário ir pessoalmente a uma das unidades
da Junta Comercial e também na Receita Federal, Secretaria da Fazenda do Estado e prefeitura. Agora, com
as novas regras, é possível
resolver todas essas questões em poucos minutos, somente por meio do portal.

Campanha Natal Legal
pede ajuda dos moradores
para arrecadação de PET
Desde 2008, acontece em Ilha
Solteira (SP) a campanha Natal
Legal que possui o objetivo de fomentar a consciência ambiental
dos munícipes por meio da arrecadação de garrafas PET para
a confecção dos enfeites natalinos. O evento é promovido pela
Secretaria do Bem Estar Social
Cultura e Turismo, Secretaria de
Educação Esporte e Lazer, Secretaria de Obras e Manutenção,
rede de ensino pública e privada,
com apoio da Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira
(ACEIS), da Câmara Municipal e
da sociedade em geral.
Assim como nos outros anos,

a matéria prima principal da decoração natalina são as garrafas
PET. Só na caixa d’água serão
utilizadas entre 40 e 50 mil unidades. Por isso, a organização da
campanha intensificou a parceria
e conta com a ajuda dos comerciantes locais para a arrecadação
do material, além do incentivo
dos alunos das escolas e faculdades pública e privada e, também,
da comunidade ilhense.
De acordo com a primeiradama Fátima Sgarboza, o projeto deste ano está pronto e a
avenida será o foco principal
para disposição da decoração.
“Vamos começar praticamente

SAIBA MAIS

COMO SER UM MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Podem se formalizar como
microempreendedores individuais (MEI) trabalhadores por
conta própria, com faturamento máximo de R$ 60 mil por
ano e que exerçam alguma das
470 atividades que fazem parte do programa, como vendedores de roupas, cabeleireiros,
pedreiros, esteticistas, manicures, alfaiates, eletricistas, animadores de festas, borracheiros, confeiteiros, marceneiros,
sapateiros, chaveiros, artesãos,
fotógrafos, entre outras.
No Brasil, existem atualmente 2,6 milhões de inscritos no
programa. Deste total, mais
de 640 mil estão registrados
no Estado de São Paulo, o que
corresponde a 24% do total na-

cional.
Para aderir ao programa, o
microempreendedor deve se
cadastrar no Portal do Empreendedor e pagar somente uma
taxa fixa mensal de 5% sobre
o salário mínimo para a Previdência Social (R$ 31,10), mais
R$ 1 de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) para atividades ligadas
a comércio ou indústria, ou R$
5 de Imposto sobre Serviços
(ISS) para prestador de serviços. No caso de atividade mista, contribui com o valor máximo total de R$ 37,10.
Dentre os benefícios, além da
redução da carga tributária, o
MEI tem direito ao registro no
Cadastro Nacional de Pessoa

Jurídica (CNPJ), contratação
de um empregado com menor
custo, emissão de nota fiscal,
acesso a crédito e participação em licitações públicas.
Também conta com cobertura
previdenciária (aposentadoria
por idade ou invalidez, auxíliodoença, pensão por morte ou
reclusão e salário-maternidade), isenção de cobrança para
arquivamento de registros e alvará para funcionamento.
Mais informações sobre o programa MEI podem ser obtidas
juntamente ao PAE/SEBRAE
(Posto de Atendimento ao Empreendedor de Ilha Solteira) localizado na Rua Tapajós, 185,
Zona Norte ou pelo telefone
(18) 3742-4918.

do zero, desde a confecção dos
enfeites até a preparação de toda
instalação elétrica”, contou. Por
esta razão, precisamos da ajuda
dos moradores para a arrecadação das garrafas e, além disso,
a campanha recruta voluntários
que queiram atuar na produção
dos enfeites”, ressaltou Fátima.

além de envolver a comunidade
acadêmica nas apresentações
culturais. Tudo isso, faz parte do
Natal Legal”, contou Fátima.
Segundo a primeira-dama, os
alunos participarão do desfile
que contará a história do natal
de uma forma lúdica e criativa.
“Acreditamos ser uma maneira
de resgatar a cultura natalina nas
escolas e nas famílias que visitarão nossa cidade”, declarou.
Para os envolvidos na promoção do Natal Legal, a expectativa
é que este evento divulgue a cidade e, consequentemente, chame a atenção dos visitantes da
região e de outros municípios. A
prima-dama acredita que quanto

maior for o número de visitantes, maior será a arrecadação
do comércio local. Aumentará a
procura por hotéis e restaurantes, por exemplo. “Esperamos
que os pais dos estudantes da
Unesp venham visitar seus filhos
aproveitando a oportunidade de
conhecer ou rever Ilha Solteira
Iluminada”, disse Fátima.
Para o sucesso do evento Natal Iluminado, a Prefeitura conta
com a ajuda dos munícipes na
arrecadação das garrafas PET e,
também, para a atuação voluntária na produção dos enfeites.
Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone (18) 37436089.

Natal com
Atividades Culturais
Durante a semana que antecede o Natal acontecerá apresentações de dança, teatro e coral
natalino entre outras atividades
culturais. “Nossa proposta é
valorizar os talentos da cidade
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PAZ NO TRÂNSITO, SAÚDE E SUSTENTABILIDADE

ACEIS promove passeio ciclístico
para celebrar o Dia das Crianças
A ACEIS (Associação Comercial e Empresarial de Ilha
Solteira) promoverá no próximo sábado (12) um passeio ciclístico batizado com o
nome de “Pedala” em comemoração ao Dia das Crianças.
O evento tem como objetivo
conscientizar a população sobre a prática de boa conduta

no trânsito, sobre os cuidados com o meio ambiente e
incentivar o uso da bicicleta
como meio de transporte.
O ponto de partida acontecerá às 8h30, na Praça dos
Paiáguas e o circuito passará
pelas Avenidas Brasil e Atlântica, terminando no Ilha Shopping.

De acordo com o presidente da ACEIS, José Candido
Pereira, quem participar do
passeio concorrerá ao sorteio
de bicicletas. “Os interessados devem retirar o cupom
de participação no ponto de
partida do evento”, informou.
Para simbolizar a paz no
trânsito, a consciência am-

biental e celebrar o aniversário da cidade, José Cândido
pede para os ciclistas irem
vestidos com camiseta branca ou azul. “A ideia da primeira Pedalada é unir num
só evento toda a família e
fomentar a importância do
transporte sustentável para
a saúde do meio ambiente

e, também, para a saúde dos
participantes. Além disso, a
cor azul que simboliza a água
como recurso renovável está
presente na bandeira do nosso município, explicou o presidente.
Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone (13)
3742-2963.

Ilha Solteira disponibiliza sinal de internet gratuita
Para quem ainda não sabe,
o morador de Ilha Solteira
pode ter acesso a internet WiFi – sinal que permite a conexão entre diversos dispositivos sem fio, como celulares
e tablets - em alguns lugares
públicos da cidade.
Atualmente, são quatro
pontos que possuem o sinal
aberto entre eles estão a Área
de Lazer “Ley Leite Bueno”,
as Praias Catarina e Marina,
o Terminal Rodoviário, as
Praças dos Paiaguás e da Integração. Os interessados em
utilizar o sinal nos locais que
o serviço ainda não abrange
precisam realizar um cadastro na prefeitura.
De acordo com informações da Prefeitura, o sinal
Wi-Fi público funciona 24
horas por dia e a velocidade
do serviço não é diferente ou
inferior à de outros serviços

Terminal Rodoviário é um dos pontos com internet livre no município.

privados, por exemplo.
Há poucos meses, duas
novas torres foram instaladas
na cidade com o objetivo de
ampliar a cobertura do sinal.
Portanto, moradores da zona
rural, Jardim Aeroporto e do
bairro Nova Ilha já possuem
acesso ao serviço.
Como utilizar internet gratuita
Os interessados em receber
gratuitamente o sinal da internet devem procurar a sala
17 da Prefeitura das 8h às
12h e das 14h às 17h provido dos documentos pessoais
e comprovante de residência.
Após preencher a ficha de
inscrição do benefício, o usuário será responsável pela
aquisição da antena receptora de sinal via rádio e de
outros equipamentos necessários para o processo de instalação.
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ACEIS em parceria com entidades que apoiam o Observatório Social
realizaram reunião para traçar ações contra corrupção e cidadania
No dia 19 de setembro
aconteceu mais um encontro
organizado pelas entidades
da sociedade civil organizada
de Ilha Solteira, que apoiam
o Observatório Social. O
evento realizado no anfiteatro da ACEIS (Associação
Comercial e Empresarial de
Ilha Solteira) Paulo Rodrigo
de Munõz teve como objetivo
dar continuidade aos trabalhos de cidadania que serão
brevemente implementados
na comunidade ilhense.
Entre as entidades participantes estavam representantes da ACEIS, do Observatório Social de Ilha Solteira, das
lojas maçônicas Luz e Trabalho, Estrela de Ilha Solteira e
Arquitetos da Pirâmide, do
Lions Clube, da Associação
dos Aposentados da Cesp,
da AMAIS (Associação dos
Moradores Amigos de Ilha
Solteira) e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Na ocasião, uma comissão composta por três representantes das entidades
citadas entre eles Euler Barreto Júnior, José Gomes da
Silva e Luiz Antonio Tonon,
foi formada com o intuito de
preparar uma carta informa-

Grupo já conseguiu a instituição do Dia Municipal Contra a Corrupção.
tiva apresentando aos outros
integrantes o objetivo principal das ações inspiradas nos
projetos já desenvolvidos pelo
Observatório Social do Brasil.
De acordo com presidente
do Observatório Social de Ilha
Solteira, Euler Barreto Júnior,
na oportunidade também ficou estabelecido que as entidades deverão sugerir ideias
de ações no próximo encontro que será realizado no dia
17 de outubro. “As sugestões

devem fomentar projetos sobre cidadania, controle social
e contra corrupção que futuramente serão colocados em
prática”, afirmou.
Euler Barreto ressaltou ainda a importância da população estar bem informada
sobre o objetivo dos projetos
desenvolvidos pelo Observatório. “O bom engajamento
da comunidade nestas ações
depende muito do esclarecimento. Infelizmente, falta

conscientização da população sobre a força deste apoio
no controle social e para inibir
a corrupção no município”,
disse.
Já o representante do Lions
Clube de Ilha Solteira José
Gomes da Silva afirmou que
as entidades estão estudando
as ações que serão desenvolvidas juntamente as escolas,
autoridades, comerciantes e,
também, a comunidade rural.
“A intenção do nosso trabalho

é conscientizar o cidadão de
modo que ele ao se deparar
com um ato de corrupção saiba como agir. E que este conhecimento permaneça com
eles”, declarou.
Para o presidente da ACEIS,
José Cândido Pereira, a união
das entidades irá fortalecer
as ações sobre cidadania e o
espaço cedido no veículo de
comunicação da ACEIS vai
de encontro aos objetivos do
projeto.

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

39° Festival de Mpb de Ilha Solteira

A segunda etapa do 39° Festival de MPB de Ilha
Solteira reúne a 2ª Eliminatória da Noite Ilhense que
acontece no dia 23 de outubro e as Eliminatórias da
Fase Nacional que acontecerão nos dias 24 e 25. Já
no dia 26 acontecerá a Final do Festival.
Os participantes farão suas apresentações no palco
da Praça da Integração e para fechar o evento com
chave de outro, no dia 26 de outubro, o público terá
oportunidade de assistir ao show da cantora Ana Carolina.
Lembrando que a primeira etapa do Festival aconteceu nos dias 20 e 21 de setembro, com a realização
da 1ª Eliminatória da Noite Ilhense.
De acordo com a organização do evento, neste ano,
a premiação está maior. Serão mais de 37 mil reais
em prêmios, sendo que o prêmio principal será de 10
mil reais. Outra novidade, foi a realização gratuita do
Workshop de Guitarra cujo aconteceu no último dia 21
de setembro, na Casa da Cultura.

Show com Patati Patatá e Munhoz e Mariano
celebra 45° aniversário de Ilha Solteira
Para celebrar o 45°
aniversário de Ilha
Solteira a Secretaria
do Bem Estar Social,
Cultura e Turismo promoverá no dia 12 de
outubro, o show dos
palhaços Patati Patatá.
Já no dia 15 de outubro, será a vez da dupla sertaneja Munhoz
e Mariano realizar sua
apresentação.
Segundo a primeiradama Fátima Sgarboza, a Prefeitura contratou o show com
a dupla de palhaços
mais famosa do Brasil
para celebrar o Dia das
Crianças e, neste mesmo dia, após a reforma dos brinquedos, os
portões da Cidade da
Criança serão abertos
para visitação do público.
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