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A ACEIS (Associação Co-
mercial e Empresarial de 
Ilha Solteira) fi rmou parce-
ria com o CEREST/Centro 
de Referencia em Saúde do 
Trabalhador, por meio da 
campanha “Abril Verde”, vi-
sando oferecer atendimento 
especializado à saúde dos 
trabalhadores do comércio 
ilhense.

A coordenadora do CE-
REST Ana Paula Tencarte 
disse que esta adesão da 
ACEIS à campanha vai fa-
vorecer o acesso dos tra-
balhadores do comércio ao 
serviço de saúde, facilitando 
a realização de exames de 
avaliação médica, vacinação 
e incentivando a prevenção 
de diabetes, hipertensão ar-
terial, hepatite, HIV, sífi lis, 
IMC/obesidade.
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Nova diretoria da ACEIS é empossada
Diretoria eleita 
debate rumos 
da ACEIS

ACEIS cobra do 
poder público 
municipal ações 
de combate ao 
comércio 
clandestino

Mulheres empresárias recebem homenagem

Ilha Solteira terá Feira Gastronômica 
de 7 a 9 de maio

ACEIS lança campanha 
de Dia das Mães
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Aneci de Souza Lopes 
mora no Passeio Belo Ho-
rizonte, em Ilha Solteira, 
há mais de quarenta anos. 
“Quando cheguei aqui as 
ruas ainda eram de terra”, 
conta. Dona Aneci, como é 
conhecida, foi enfermeira do 
antigo Hospital e Maternida-
de CESP; hoje, aposentada, 
diz amar a cidade e não ter 
a intenção de se mudar. 
Consumidora fi el do comér-
cio ilhense há décadas, ela 
ressalta que é muito bem re-
cebida por onde passa. “Es-
tão sempre de portas aber-
tas pra receber a gente”, 
comenta a idosa que gosta 
de caminhar para fazer suas 
compras. 

Conversando com a equipe 
da ACEIS, dona Aneci falou 
ainda sobre pontos a serem 
melhorados no comércio lo-
cal. “Conheço muita gente 

das lojas e gosto muito do 
que vejo. Mas acredito que 
sempre podemos melhorar”, 
diz. “Poderia haver um trei-
namento dos colaboradores 
em relação a atendimento 
ao público, por exemplo. É 
perceptível que muitos se 
aventuram nesta área de 
vendas e não possuem a 
qualifi cação necessária para 
abordar um cliente quando 
chegam a uma loja, muitos 
fi cam somente olhando, ou-
tros com celular, outros em 
conversas paralelas sem dar 
atenção ao consumidor... 
Vale a pena o empresário in-
vestir em uma capacitação, 
pois ele vai inicialmente fi -
delizar seu próprio colabora-
dor e com certeza, posterior-
mente, seu cliente”, sugere. 

Dona Aneci também co-
mentou que os preços em 
algumas lojas locais devem 

ser repensados. “Acredi-
to que a prática de preços 
incoerente pode fazer com 
que muitos consumidores 
comprem até mesmo em 
outras cidades. Além dis-
so, a variedade de produ-
tos também deve ser trata-
da com atenção”, destaca. 
Para ela, os serviços de 
delivery também podem ser 
expandidos no município, 
inclusive para outros setores 
além da alimentação fora do 
lar, visto que muitos idosos 
tem difi culdade de loco-
moção. “Também acredito 
que os comerciantes devem 
estar atentos para tornar 
a circulação das pessoas 
melhor em frente aos esta-
belecimentos. No mais, só 
tenho a agradecer a todos 
que nos recebem tão bem 
no comércio local”, fi naliza 
dona Aneci. 

PALAVRA DO CONSUMIDOR:

Aneci de Souza Lopes
“Os comerciantes estão sempre de portas 

abertas para receber a gente”

HOMENAGEM AOS CONSUMIDORES 
DE ILHA SOLTEIRA

DEVEMOS A VOCÊ CONSUMIDOR:
O EMPREGO, A RENDA,
O GIRO DA ECONOMIA,

O BEM ESTAR DA SOCIEDADE.
DEVEMOS MUITO A VOCÊ, CONSUMIDOR

QUE ACREDITA E VALORIZA
O COMÉRCIO DE NOSSA CIDADE.

PARABÉNS CONSUMIDOR!
CONTINUE COMPRANDO NO COMÉRCIO 

DE ILHA SOLTEIRA 

ESPALHE ESSA IDEIA!
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A ACEIS (Associação Co-
mercial e Empresarial de Ilha 
Solteira) fi rmou parceria com 
o CEREST/Centro de Referen-
cia em Saúde do Trabalhador, 
por meio da campanha “Abril 
Verde”, visando oferecer aten-
dimento de especializado à 

saúde dos trabalhadores do 
comércio de ilhense.

A oferta dos serviços de 
saúde de forma gratuita ao 
empregador e empregados 
foi realizada em todos os su-
permercados da cidade e em 
outros 15 pontos comerciais 

de grande concentração de 
trabalhadores. Paralelamente 
aos exames, a parceria entre 
a ACEIS e o CEREST resgatou 
ainda a cultura do café da ma-
nhã com empresários e traba-
lhadores do comércio.

 Para a entidade, o atendi-

mento de centenas de pes-
soas “reforça o empenho que 
a diretoria da ACEIS tem nos 
trabalhos de representação da 
classe empresarial de Ilha Sol-
teira”.

A ACEIS agradece a secre-
taria municipal de saúde na 

pessoa da Sra. Eliana Covre, a 
coordenadora Ana Paula Ten-
carte e toda a equipe de saúde 
do município, que possibilita-
ram a realização de exames de 
avaliação médica aos trabalha-
dores veinculado ao Comércio 
e Serviço de Ilha Solteira.

Associação Comercial estabelece 
parceria com CEREST

Por meio da campanha “Abril Verde”, trabalhadores 
do comércio local receberam atendimento de saúde
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Foi realizada no dia 6 de 
março, no auditório nobre 
da ACEIS (Associação Co-
mercial e Empresarial de 
Ilha Solteira) a cerimônia de 
posse da nova diretoria elei-
ta para o biênio 2015/2016. 
O ato contou com a presen-
ça do então presidente José 
Candido Pereira e do então 
vice-presidente Ariovaldo de 
Pádua Lemos que, durante 
a solenidade, transferiram 
os respectivos cargos para 
Osmar Martins de Oliveira e 
Manoel Porfírio dos Santos. 
A ACEIS contou com a pre-
sença do deputado estadual 
Itamar Borges (PMDB) e do 
prefeito Bento Carlos Sgarbo-
sa (DEM), além de diversas 
autoridades de Ilha Solteira e 
região.

No uso da palavra, José 
Cândido retratou as ações 
desempenhadas durante o 
seu mandato, ressaltando a 
construção e inauguração do 
Salão de Festas da ACEIS, 
com capacidade para 300 
pessoas. Desejou ainda à 
nova diretoria muito sucesso 
na empreitada assumida. O 
prefeito municipal, em seu 
discurso, manifestou sua pre-

ocupação quanto à queda de 
receita no município e prová-
veis transtornos orçamentá-
rios ao Executivo. 

O deputado Itamar Borges 
agradeceu o convite para 
participar da cerimônia, des-
tacando a importância que 
uma entidade de classe em-
presarial tem para o desen-
volvimento do município. Em 
seu discurso, o parlamentar 
recordou suas ações quando 

foi prefeito do município de 
Santa Fé do Sul – quando 
deu amplo apoio à Associa-
ção Comercial da cidade, es-
tabelecendo uma feliz parce-
ria que resultou em melhorias 
para toda a classe empresa-
rial, possibilitando criação e 
geração de emprego e renda. 

“Com o apoio do poder 
público municipal, através 
de meu mandato enquan-
to prefeito, foi substancial 

o fortalecimento da classe 
empresarial de Santa Fé do 
Sul, traduzindo na oferta de 
mais emprego, fomentação 
de mais renda no município. 
Consequentemente, a arre-
cadação pública do municí-
pio aumentou. A Associação 
Comercial foi de grande im-
portância para o desenvolvi-
mento sócio econômico do 
município”, ressaltou Borges. 

Lisonjeado, o novo presi-

dente Osmar Martins de Oli-
veira agradeceu a presença 
das autoridades e da classe 
empresarial, relembrando a 
importância que as diretorias 
anteriores tiveram na conso-
lidação da ACEIS como enti-
dade representativa da classe 
empresarial. Osmar ressaltou 
estar “muito animado e orgu-
lhoso pelo cargo ocupado” e 
reafi rmou que “cuidará muito 
bem da ACEIS”. 

“A diretoria eleita sabe da 
responsabilidade do mandato 
perante o meio empresarial e 
toda a sociedade. Pedimos a 
todos os empresários de Ilha 
Solteira a união como forma 
de fortalecimento da clas-
se, para que isso se traduza 
em segurança e qualidade 
nas ações que irão nortear o 
futuro da ACEIS”, ressaltou 
Oliveira que deu ainda os pa-
rabéns a todos os diretores 
que já passaram pela ACEIS 
em razão do desempenho e 
desenvoltura à frente de seus 
mandatos. Os parabéns tam-
bém foram efusivos ao corpo 
funcional da ACEIS. “Vocês 
funcionários são muito im-
portantes para a caminhada 
da ACEIS”, reiterou.

Nova diretoria da ACEIS é empossada
Cerimônia contou com a presença de 
autoridades de Ilha Solteira e região
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Solenidade de posse da diretoria

PREFEITO MUNICIPAL DR. BENTO CARLOS SGARBOZA

DEPUTADO ESTADUAL ITAMAR BORGES, JOSÉ CANDIDO PEREIRA E OSMAR MARTINS DE OLIVEIRA

OSMAR MARTINS DE OLIVEIRA - PRESIDENTE DA ACEIS
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A diretoria da ACEIS reuniu-
-se com os vereadores de Ilha 
Solteira, no dia 23 de março, 
na Câmara Municipal, a fi m de 
debater temas relevantes para 
a entidade e para a cidade em 
um contexto geral. O encontro 
contou com a presença dos ve-
readores Ailton Vieira de Lima 
(Baixinho da Isakar), Kleber 
Rogério Barufi , Nilson Trinda-
de Júnior, Thereza Alves da 
Rocha Oliveira e Alberto dos 
Santos Júnior (Beto), além de 
representante do vereador To-
ninho do PT, comerciantes e 
associados da entidade.

Forma discutidos os seguin-

tes assuntos: 1.) Código Sa-
nitário e de Posturas de Ilha 
Solteira; 2.) Trânsito Livre; 
3.) Estacionamentos em áre-
as comerciais. O presidente 
da Câmara Municipal verea-
dor Baixinho da Isakar deu os 
parabéns ao novo presidente 
da ACEIS extensivo à toda a 
diretoria, desejando sucesso 
na empreitada frente a enti-
dade representativa da classe 
empresarial de Ilha Solteira. 
Em seguida, o presidente da 
ACEIS, Osmar Martins de Oli-
veira, salientou a importância 
do Código Sanitário e de Pos-
turas de Ilha Solteira como 

“uma ferramenta de grande 
importância para o desenvolvi-
mento da cidade”. 

“Existem muitas ocorrências 
divergentes em relação ao co-
mércio ambulante e trânsito 
público, como ambulantes de 
outras cidades comercializan-
do nas ruas de Ilha Solteira, 
quiosques irregulares nas cal-
çadas públicas, sem sanitá-
rios e condições mínimas de 
higiene, venda irregular de 
aves, concorrência desleal, 
entre outros”, citou Olivei-
ra. Segundo os diretores da 
ACEIS, o setor de tributos ao 
ser comunicado sobre as irre-

gularidades, diz ser necessário 
fazer uma denúncia para que 
a fi scalização possa interferir. 
Porém, na prática, segundo o 
presidente da ACEIS, não fun-
ciona desta forma. “Se existe 
lei a mesma deve ser cumpri-
da integralmente, não haven-
do necessidade de denúncias. 
É evidente a todos a presença 
destes agentes clandestinos e 
que não são reprimidos pela 
fi scalização pública”, afi rmou.

O diretor Ariovaldo de Pádua 
Lemos afi rmou que durante a 
gestão anterior da ACEIS levou 
à promotoria pública algu-
mas questões relacionadas à 

ocupação do espaço público 
por empresas irregulares. “No 
entanto a ACEIS não possui 
poder para resolver essa situ-
ação, pois é uma questão de 
fi scalização da administração 
pública. Como o Executivo não 
resolve, estamos mais uma 
vez buscando apoio da Câ-
mara Municipal”, pontuou. O 
presidente da ACEIS reafi rmou 
que a fi nalidade da reunião era 
de buscar apoio da casa de 
leis de forma harmoniosa para 
o bem geral, a fi m de construir 
uma relação que possa trans-
mitir confi ança e segurança 
nas ações de caráter público.

Em reunião realizada no 
início do mês de março, 
a nova diretoria eleita da 
ACEIS desenvolveu traba-
lhos para criar propostas e 
ações efetivas que possam 
promover a atuação da en-
tidade junto a seus associa-
dos, de forma extensiva às 
atividades empresariais de-
senvolvidas de Ilha Solteira.

Os diretores exerceram a 
palavra aberta retratando o 
atual cenário do comércio 
local, ressaltando a neces-
sidade da ACEIS “promover 
mecanismos que alimentem 
as atividades comerciais”. 

Sugestões e propostas di-
versas foram apresentadas 
e amplamente discutidas, 
entre elas: realizar campa-

nhas e eventos em todas as 
datas comemorativas; reali-
zar a FEIRISA; melhorar a 
comunicação da ACEIS com 
os associados; realizar ges-
tões para operações dos as-
sociados para com o Banco 
do Povo; procurar fontes de 
fi nanciamento para os asso-
ciados (BNDES, Banco de 
Fomento Paulista); levanta-
mento geral da situação só-
cio-econômica do Comércio 
e Serviços; divulgação com 
melhor qualidade das da-
tas dos eventos; aproximar 
e incentivar os associados 
juntos à ACEIS; desenvolver 
mecanismos para melhorar 
o atendimento de Comér-
cio e Serviços; criar uma 
taxa de contribuição mensal 

para as Campanhas/Even-
tos da ACEIS; realizar uma 
campanha de conscientiza-
ção junto aos comerciantes 
visando o fortalecimento da 
ACEIS como órgão repre-
sentativo do comércio e ser-
viços de Ilha Solteira; pro-
mover a união e integração 
de todo o comércio quanto 
à questão de consultas e 
negativação do mau consu-
midor; incentivar o compro-
metimento da Diretoria em 
todas as ações promovidas 
pela ACEIS, e desenvolver 
plano de trabalho visando o 
comprometimento também 
de todos os associados-co-
merciantes de Ilha Solteira.

Parcerias e novidades
A nova diretoria quer 

ainda buscar desenvolver 
parcerias com todas as en-
tidades ilhenses; combater 
o comércio clandestino; 
buscar a valorização dos 
associados da ACEIS; pro-
mover a visitação da ACEIS 
aos seus associados; fazer 
exposição de Arte e Cultura 
para divulgação dos talen-
tos locais; resgatar a credi-
bilidade junto ao Comércio 
e Serviços; buscar e atrair 
a admissão de novos asso-
ciados; e resgatar a cultura 
do Café da Manhã com o 
empresariado através de ro-
dízios em locais de concen-
tração de lojas.

Associação quer criar 
‘Dia Mensal do Consu-
midor’

Neste biênio, a Associa-
ção deve ainda desenvolver 
mecanismos que possibili-
tem melhorar o atendimen-
to do Comércio e Serviços. 

A diretoria pretende criar 
o “Dia Mensal do Consumi-
dor” para todos os estabele-
cimentos, criando mecanis-
mos de ofertas/promoções/
descontos como forma de 
melhorar o consumo e pos-
sibilitar fl uxo de caixa para 
os empresários. Em eventos 
locais, a Associação Co-
mercial também pretende 
estar presente, por meio do 
“Quiosque da ACEIS” – um 
ponto para fornecer infor-
mações sobre os estabeleci-
mentos aos visitantes/turis-
tas em Ilha Solteira.

Diretoria eleita debate rumos da ACEIS

ACEIS cobra do poder público municipal 
ações de combate ao comércio clandestino

Em reunião realizada em março foram discutidas propostas e ações para 
promover a atuação da Associação Comercial junto à seus associados
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O mês de março é dedicado 
internacionalmente à fi gura 
da mulher, às suas lutas, seus 
obstáculos históricos enfren-
tados, suas ambições pesso-
ais, seus desejos. E a ACEIS 
(Associação Comercial e Em-
presarial de Ilha Solteira) não 
poderia deixar de homenageá-
-las, em menção ao seu Dia In-
ternacional, celebrado em 8 de 
março - visto que conta com 
mais de 150 empresárias as-
sociadas. No dia 30 de março, 
a entidade realizou um evento 
totalmente dedicado a elas. A 
ação teve sua programação 
voltada para o desenvolvimen-
to profi ssional e pessoal da 
mulher, com atividades que 
trabalharam motivação, ofer-
taram informações e cuidados 
de beleza.

Vários empresários e pro-
fi ssionais da cidade partici-
param do evento e prestaram 
sua homenagem pessoal às 
mulheres. Após um coffee bre-
ak, a abertura do evento foi 
marcada pela participação do 
consultor empresarial e psicó-
logo Marcos Dias da empresa 
MAD - Consultoria, apresen-
tando a palestra “Motivação 
Profi ssional ao Sucesso Femi-
nino”. Em sua fala, o consultor 
deixou clara a importância da 
participação das mulheres em 
eventos desta natureza, pois 
são “oportunidades de dar 
continuidade ao seu desenvol-
vimento pessoal e enquanto 
empreendedoras”. 

Dias destacou ainda que 
uma forma de alavancar o 

sucesso profi ssional é “não 
perder as chances de trocar 
conhecimentos, experiências 
e ideias com outros profi ssio-
nais”. Citou ainda a importân-
cia da tecnologia no meio pro-
fi ssional e da necessidade de 
adaptação. “Estamos em um 
momento onde acreditamos 
estar próximos, devido à faci-
lidade de comunicação. Mas 
muitos de nós, na verdade, se 
encontram distantes em seus 
relacionamentos interpessoais 
- fundamentais para o sucesso 
profi ssional”, explicou. 

Vida mais segura
A empresa Mazotti Seguros 

participou do evento com seu 
parceiro de negócios, Leandro 
Martins, gerente da empresa 
Porto Seguros da cidade de 
Araçatuba. Ambas apresenta-

ram bons motivos para a mu-
lher contar com um seguro de 
vida. Entre os benefícios estão 
descontos em farmácias, aca-
demias, clínicas, assistência 
24 horas em viagens, assis-
tência emergencial à residên-
cia e sorteio mensal de 12 mil 
reais em títulos de capitaliza-
ção.

Cuidados de Beleza
Houve também exposição 

de produtos Mary Kay, com 
a diretora de qualifi cação Tá-
cia Lemos acompanhada da 
diretora executiva regional, 
Aline Viudes, de Dracena. Re-
cém chegado de Dallas, Aline 
pôde conferir de perto todo o 
sucesso da Mary Kay e com-
partilhar suas experiências 
com as empresárias associa-
das da entidade.

No evento da ACEIS, O Bo-
ticário, representado por Mile-
ne Fornazari, supervisora de 
campo de Votuporanga, tam-
bém esteve presente. Suas 
pontuações obtidas em por 
meio de catálogos mostraram 
que o trabalho dá resultados 
e que o profi ssionalismo e o 
comprometimento com a em-
presa onde se trabalha só têm 
um resultado: o sucesso. 

Neste evento em homena-
gem à mulher empresária, a 
ACEIS contou também com a 
presença do cabeleireiro Hugo 
do salão de beleza Gabanas, 
que compartilhou um pouco 
de seu conhecimento adquiri-
do em sete anos de formação 
no Rio de Janeiro. 

A ACEIS ofereceu das 
11h00 até às 14h00 ofi ci-

nas de maquiagem com os 
produtos de beleza das em-
presas Mary Kay e O Boticá-
rio, destacando a presença e 
o trabalho das maquiadoras 
presentes. 

Alimentação Funcional
O dia de homenagem às 

mulheres ainda contou com 
a palestra e demonstração 
de Carlos Magnotti, advoga-
do por profi ssão e cozinheiro 
por vocação, especialista em 
Alimentação Funcional, que 
palestrou sobre os conceitos 
da Alimentação Funcional e 
ensinou o preparo de um Sor-
bet Energizante.

Agradecimentos
Em nota, a ACEIS parabe-

niza a todas as mulheres que 
prestigiaram o evento, e em 
especial a empresária Jus-
sara (Bem Estar Natural), a 
empresária Liziane (Jumara 
Móveis) e a empresária Ana 
Luiza (Talento Consultoria) 
pelo trabalho e acompanha-
mento até o último momento 
do evento. 

A entidade também agra-
dece e parabeniza “a todas 
as mulheres empreendedoras 
ou não, manifestando o reco-
nhecimento pela sua bravura, 
pelo inconfundível toque de 
charme e sensibilidade que 
as mulheres emprestam a 
todas as coisas, pela perspi-
cácia sem igual, e, principal-
mente, por ajudarem, com o 
seu amor sincero, a fazer da 
realidade do dia-a-dia o com-
bustível de um amanhã rico 
de potencial e de alegrias”.

Mulheres empresárias 
recebem homenagem

ACEIS promoveu série de atrações em menção ao Dia Internacional da Mulher
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A ACEIS (Associação Comer-
cial e Empresarial de Ilha Sol-
teira) com o intuito de presti-
giar novos empresários que se 
instalam no município realizou 
visita de cortesia à nova fi lial 
das LOJAS ZEMA. Segundo 
a gerente administrativa da 
unidade, Adriana Cristina Do-
mingos – que é formada em 
Administração com ênfase em 
Logística - a loja foi inaugu-
rada há apenas dois meses e 
apresenta bons resultados até 
o momento, “pois se encaixa 
dentro do padrão esperado 
pelo grupo”. 

Fundada em 1976 pelo em-
presário Ricardo Zema, a ma-
triz das LOJAS ZEMA está na 
cidade de Araxá (MG),  Desde 
então possui um crescimento 
contínuo e seguro. Atualmen-
te possui mais de 500 lojas 
no varejo de móveis, eletroe-
letrônicos, confecções, ferra-
mentas, pneus e brinquedos. 
Atua nos estados de Minas 
Gerais, Bahia, Goiás, Espírito 
Santo, São Paulo e Mato Gros-
so do Sul. Possui um Centro 
de Distribuição e Apoio em 

Araxá, que agiliza a recepção, 
armazenagem e distribuição 
de produtos, além de abrigar 
as principais áreas adminis-
trativas do GRUPO ZEMA, 
como compras, tecnologia da 
informação, recursos huma-
nos, entre outros. A logística 
do grupo assegura alto padrão 
de atendimento às lojas. Além 
do centro instalado em Araxá, 
possui outros dois Centros de 
Distribuição um em Montes 
Claros e outro em construção 
na região da Zona da Mata, 
também em Minas Gerais.

A loja faz parte do GRUPO 
ZEMA que possui vários ne-
gócios além de eletrodomésti-
cos, como Consórcios, Postos 
de Gasolina, Vestuário, Auto 
Peças, Locadora de Veículos, 
entre outros. Destes, Adriana 
destaca que em Ilha Solteira o 
grupo oferece os consórcios de 
móveis e de veículos.

Adriana conta que a fi lial 
das LOJAS ZEMA se instalou 
em Ilha Solteira diante de um 
convite do empresário Valmir 
Júlio Dias, proprietário dos Su-
permercados Bom Preço, que 

expressou “sua satisfação com 
a cidade e convidou o geren-
te regional do GRUPO ZEMA 
para uma visita e conhecimen-
to da realidade local”. Com a 
visita, puderam constatou que 
Ilha Solteira estaria apta para 
receber o empreendimento.  

Em Ilha Solteira a equipe 
Zema, atualmente conta com 
doze colaboradores. Adriana 
pontua que a loja “valoriza a 
mão de obra, oferecendo sa-
lário justo, treinamento e torna 
possível que cada colabora-
dor complemente seu salário 

através das comissões com as 
vendas”.

Projeto Esperança
As Lojas Zema desenvolvem 

uma ação social chamada Pro-
jeto Esperança. O lixo reciclá-
vel da loja é transformado em 
um fundo que irá gerar benefí-
cio para uma entidade carente 
local. O lixo reciclável retorna 
para a matriz, que vende para 
suas empresas parceiras e dis-
ponibiliza o fundo gerado para 
a loja de origem do lixo, que 
pode ajudar uma entidade ca-
rente da cidade de origem do 
reciclável, por meio de doação 
de utensílios existentes na loja.

“Estamos contentes com os 
resultados da fi lial das LOJAS 
ZEMA, com a estrutura da ci-
dade e com os colaboradores. 
Garantimos ótimas promo-
ções, brindes e premiações, in-
clusive para a Campanha Cul-
tural Dia das Mães promovida 
pela ACEIS”, pontua Adriana. 
“Queremos crescer e evoluir 
sempre, junto com Ilha Soltei-
ra”, completa.

A Zema está instalada na 
Avenida Brasil Sul nº 642.

Foi inaugurada recente-
mente, na avenida Brasil 
Sul em Ilha Solteira, a loja 
de confecções e acessórios 
Shekinah Modas. Os pro-
prietários José Brito da Silva 
e Marlene Queirós Garcia 
Brito receberam represen-
tantes da ACEIS e ressalta-

ram o otimismo e a confi an-
ça no novo empreendimento 
no município. O diferencial 
da Shekinah, segundo os 
proprietários, é ofertar mar-
cas conhecidas e de quali-
dade, com um atendimento 
especializado. 

De acordo com os proprie-

tários, a sugestão de abrirem 
uma fi lial em Ilha Solteira 
veio por meio de contatos 
no Banco Bradesco. “Somos 
clientes e correspondentes da 
casa bancária na cidade de 
Selvíria/MS e temos ótimos 
resultados. Pesquisamos 
amplamente o mercado, o 

ponto e as possibilidades de 
nos instalarmos aqui. Após 
uma análise profunda e por 
consenso resolvemos acredi-
tar nessa nova empreitada”, 
pontua Silva. “Não esperem 
que as coisas aconteçam, 
façam, acreditem e confi em. 
Para nós esse é o segredo do 

sucesso”.
Atualmente, a loja SHEKI-

NAH MODAS também é 
correspondente bancária do 
Banco Bradesco. No local é 
possível realizar depósitos, 
abertura de contas e paga-
mentos, entre outros servi-
ços bancários.

Lojas Zema inaugura fi lial em Ilha Solteira

Shekinah Modas: bom 
atendimento e qualidade
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A ACEIS (Associação Co-
mercial e Empresarial de Ilha 
Solteira) promove neste mês 
a Campanha Cultural de Dia 
das Mães. A ação que conta 
com apoio do comércio lo-
cal – entre associados e não 
associados – sorteará vários 
brindes. “Este ano todos os 

comerciantes poderão parti-
cipar, pois a fi nalidade desta 
campanha é homenagear 
nossos consumidores, e em 
especial todas as mães”, co-
menta o presidente da As-
sociação Comercial, Osmar 
Martins de Oliveira.

Segundo a assessoria da 

ACEIS, os cupons para sorteio 
estão circulando na cidade 
desde o dia 6 de abril e de-
vem ser distribuídos nas lojas 
até 13 de maio. O regulamen-
to para participação pode ser 
conferido no verso do cupom. 

O sorteio será realizado no 
dia 14 de maio no salão de 

festas da ACEIS, às 19h. O 
evento será aberto à popula-
ção. “Contamos com brindes 
super especiais de todas as 
empresas de Ilha Solteira, 
além dos prêmios oferecidos 
pela ACEIS, que são 12 va-
les compras, 2 no valor de 
R$500,00 e 10 no valor de 

R$200,00”, adianta Olveira. 
A expectativa é que sejam 
sorteados mais de 150 brin-
des durante o evento.

Nos dias 8 e 9 de maio o 
comércio funcionará até às 
22h e 18h, respectivamente, 
segundo a Associação Comer-
cial.

ACEIS lança Campanha 
Cultural “Dia das Mães”

Comércio em Ilha Solteira funcionará em horário 
estendido nos dias 8 e 9 de maio
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Tema discutido entre repre-
sentantes da ACEIS e os ve-
readores de Ilha Solteira, no 
dia 23 de março, o tráfego e 
estacionamento irregular de 
motocicletas e bicicletas vêm 
sendo combatidos pela en-
tidade por meio de diversas 
ações. A Associação Comer-
cial cobrou atitudes do poder 
público municipal em relação 
às situações consideradas 
“prejudiciais à cidade e ao co-
mércio”, além de ter exigido 
medidas de fi scalização em 
diversas áreas.

“Existem as regras no Códi-
go de Posturas do município 
sobre o trânsito irregular de 
bicicletas nas calçadas. Re-

gras estas que estabelecem a 
atuação do poder público mu-
nicipal”, explica o presidente 
da ACEIS, Osmar Martins de 
Oliveira. “Porém não existe 
a fi scalização e cobrança no 
sentido de se cumprir a pos-
tura adequada”, completa. Os 
diretores presentes na reunião 
argumentaram sobre vários 
ângulos as incidências e ocor-
rências nos calçamentos pú-
blicos, citando acidentes que 
vitimam os pedestres nas cal-
çadas. “Esta prática é nociva 
ao comércio face a circulação 
e o estacionamento irregular 
das bicicletas, principalmente 
em horário comercial”, pon-
tua Oliveira.

Apesar da reunião e da 
promessa de providências do 
Legislativo para atuar junto ao 
Executivo para solucionar esta 
questão, a ACEIS encami-
nhou ofício cobrando atitudes 
do poder público municipal 
para se fazer cumprir a lei. 

Diretor da ACEIS fala so-
bre ciclovia

Um dos diretores da ACEIS, 
o empresário Luiz Altimare, 
citou na reunião a questão da 
ciclovia e dos estacionamen-
tos na principal avenida de 
Ilha Solteira, a Avenida Brasil. 
“A falta de retornos tem preju-
dicado o trânsito e a adminis-

tração pública municipal não 
tomou providências sobre a 
questão de estacionamentos, 
principalmente no sentido de 
eixos verticais que possibili-
tem maiores vagas”, afi rmou. 

O presidente da ACEIS dis-
se que “é preciso uma atitu-
de urgente do setor executivo 
municipal para esta questão 
de estacionamentos, pois isto 
muito prejudica o comércio 
local e afeta a economia do 
município pela insatisfação 
do consumidor que não en-
contra locais apropriados para 
estacionar seus veículos”. 
Outra questão levantada é 
“a disciplina de pessoas do 
próprio comércio que esta-

cionam em frente aos seus 
estabelecimentos”. “A medida 
não é ilegal, pois todos têm o 
mesmo direito, porém isto é 
contraproducente e refl ete nos 
anseios e expectativas do con-
sumidor”, esclarece. 

Desta forma, para solucio-
nar de vez a questão o presi-
dente da ACEIS propôs a cria-
ção de um Sistema de Área 
Azul para estacionamentos, 
com fl exibilização de horários 
e locais, vagas para idosos e 
portadores de necessidades 
especiais, vagas para embar-
que/desembarque, vagas para 
descarga de produtos – feita 
mediante ampla discussão 
pública sobre o assunto.

Devido ao forte potencial 
do ramo gastronômico de 
Ilha Solteira, integrantes do 
Núcleo Setorial de Alimen-
tação Fora do Lar – que 
integra o Projeto Empreen-
der (parceria entre ACEIS, 
FACESP e SEBRAE) – tive-
ram a ideia de desenvolver 
um evento diferenciado no 
município. Após meses de 
planejamento, chega à ci-

dade a 1ª edição da FEGIS 
(Feira Gastronômica de Ilha 
Solteira). O evento será rea-
lizado de 7 à 9 de maio, a 
partir das 19h, em um es-
paço cedido pela prefeitura e 
montado na Praça dos Paia-
guás. A APAE irá colaborar 
com empréstimo de mesas 
e cadeiras, enquanto o Colé-
gio Nep Objetivo e a Juma-
ra Móveis patrocinaram os 

aventais que serão usados 
pelos participantes. A rede 
de Supermercados Proença, 
associada da entidade, tam-
bém apoia o evento.

Segundo a ACEIS, a Vigi-
lância Sanitária orientará os 
participantes sobre a im-
portância da higienização e 
manipulação adequada dos 
alimentos. Outro parceiro 
do evento, o SEBRAE/Ara-

çatuba realizará uma pales-
tra sobre “Atendimento ao 
Cliente”.

Patrocinadores, colabo-
radores, parceiros e parti-
cipantes serão divulgados 
por meio de mídias de co-
municação, banners, faixas 
e panfl etos. A FEGIS conta 
com total apoio da ACEIS e 
não visa fi ns lucrativos para 
a entidade. Segundo a asso-

ciação, o grande objetivo é 
movimentar o comércio no 
município e “divulgar o que 
temos de melhor, agitando a 
economia de modo a benefi -
ciar todos os envolvidos”.

Durante a feira serão co-
mercializados doces, pratos 
orientais, pamonha, tapioca, 
lanches, cachorro quente, 
porções de peixe, pasteis, 
além de alimentos naturais.

Associação quer trânsito 
livre nas calçadas

Ilha Solteira terá Feira 
Gastronômica de 7 a 9 de maio

Para entidade, faltam fi scalização e cobrança de posturas 
adequadas por parte do Executivo Municipal em Ilha Solteira

Evento tem objetivo de movimentar comércio 
e divulgar gastronomia da cidade
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O PAE - Posto de Atendi-
mento ao Empreendedor de 
Ilha Solteira é resultado de 
uma grande parceria entre 
a ACEIS (Associação Co-
mercial e Empresarial de 
Ilha Solteira), a FEPISA, a 
prefeitura municipal, o NEP 

Objetivo e o SEBRAE (Ser-
viço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empre-
sas). 

Sua equipe e colabora-
dores têm atuado no mu-
nicípio desde 2011, com o 
objetivo de orientar e apoiar 

micro e pequenas empresas 
em seu desenvolvimento 
pleno - tanto em aspectos 
tecnológicos e gerenciais 
como mercadológicos, ofe-
recendo soluções para o for-
talecimento e melhorias na 
gestão, fomentando assim a 

cultura empreendedora em 
todo o Estado de São Paulo.

O Posto orienta micro e 
pequenos empresários des-
de a abertura e gestão do 
próprio negócio, passando 
por sua capacitação. Os 
atendimentos são feitos in-

dividualmente ou coletiva-
mente aos empresários em 
Consultorias Especializadas. 
E o melhor, gratuitamente.

O Posto de Atendimento 
ao Empreendedor está ins-
talado na ACEIS. Faça uma 
visita!

Conheça: PAE – Posto de 
Atendimento ao Empreendedor

NOVOS ASSOCIADOS ACEIS 
PERÍODO DE  02/01/2015  A  31/03/2015

CEFER -  SERV. TECN. ELETROMECÂNICOS                          AV. MARGINAL OESTE    1200
CONVENIENCIA  24  POR  48                                                        AVENIDA BRASIL SUL   111 
EMPORIO DA MODA                                                                         AVENIDA BRASIL SUL  565 
GRAFICA PARIS                                                                      AVENIDA BRASIL NORTE   978 
ISA FLEXO  -  GRÁFICA E EMBALAGENS                                        RUA MANGABEIRA  94 
OTICA VEJA                                                                         AVENIDA BRASIL SUL   181-F  | LOJA 1
REI DO SUCO                                                                       PASSEIO SALVADOR   427  - CASA DO MEIO
LOJAS  ZEMA                                                                                            AVENIDA BRASIL SUL   642 

A ACEIS dá boas vindas aos novos associados, agradece a confi ança e deseja muita posperidade comercial
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Devido à globalização, a 
entrada de novos empre-
endedores no mercado, às 
evoluções extremamente 
rápidas do mundo atual, a 
competitividade se torna 
a cada vez mais acirrada 
no mundo dos negócios. A 
princípio este fator pode pa-
recer preocupante, porém 
ao analisar este contexto de 
modo mais amplo, chega-
-se à conclusão que este 
cenário pode ser uma porta 
de oportunidades - geradas 
através de inovações que se 
pode agregar a produtos ou 
serviços prestados.

A partir de ações inovado-
ras, surpreendentes e ade-
quadas ao padrão de qua-
lidade, certamente a porta 
do mercado competitivo se 
abre. Serviço ou produto de 
qualidade será o diferen-
cial de qualquer empresa 
envolvida. Para isso é ne-
cessário à busca de novas 
informações. O objetivo do 
PROJETO EMPREENDER 
DE ILHA SOLTEIRA é reu-
nir pessoas de um mesmo 
segmento, para interação e 
desenvolvimento de ações 
que tirem os empresários 
do isolamento, pois vive-se 
em um tempo que a união 
faz a força.

Através deste projeto tem-
-se acesso a treinamento, 
capacitação, consultoria, 
feiras do segmento, maior 
apoio do SEBRAE-SP e da 
nossa Associação Comer-

cial. O foco deste projeto é 
tornar as empresas parti-
cipantes competitivas, de 
modo a orientar o empresá-
rio a por em prática aque-
las ideias que sempre exis-
tem, porém muitas vezes 
não saem do pensamento 
ou do papel, e em conjunto 
pode-se colocar em prática 
trazendo cada vez mais SU-
CESSO aos negócios.

Em Ilha Solteira trabalha-
-se com três segmentos: 
Ofi cinas mecânicas, Varejo 
do Vestuário e Alimentação 
fora do lar. A esses grupos 
dá-se o nome de “núcleo 
setorial”, dentro destes nú-
cleos realizam-se reuniões 
quinzenais, ou semanais, 
onde há um apanhado de 
necessidades de cada seg-
mento, para serem traba-

lhados de modo a agregar 
valores aos seus produtos e 
serviços. Lembrando que, o 
objetivo do projeto é traba-
lhar com parcerias, união e 
o mínimo possível de custo.

Interessante que esta 
união faz com que os em-
presários, que na maioria 
dos casos se veem como 
concorrentes, ao partici-
par do projeto em grupo, 

passam a interagir entre 
eles em um clima bastante 
amistoso ocasionando mo-
mentos de descontração e 
troca de informações entre 
eles. Fazendo valer o nosso 
objetivo, que é: EMPREEN-
DER “UNIR PARA CRES-
CER”.

Este ano de 2015, o nú-
cleo de Varejo do Vestuário 
participou da Feira Couro 
e Moda na cidade de São 
Paulo, no mês de janeiro, 
já em fevereiro aconteceu 
a Feira do Empreendedor, 
também em São Paulo, 
onde puderam participar 
empreendedores de diver-
sas áreas, e mais uma vez 
os comerciantes de Ilha Sol-
teira estavam presentes.

As missões empresariais, 
são subsidiadas pelo Se-
brae/ Araçatuba, portanto o 
custo para o empresário se 
torna irrisório em relação a 
oportunidade que é possível 
através do projeto.

Ainda para 2015 o pro-
jeto tem como destaque, 
a primeira Feira Gastronô-
mica da cidade, a qual foi 
idealizada e será realizada 
pelo Núcleo de Alimenta-
ção Fora do Lar, no mês de 
Maio/2015. 

O foco principal do Projeto 
Empreender é promover os 
empresários locais, mostrar 
o que nossa cidade tem de 
melhor, otimizar serviços, 
produtos e atendimento 
com o menor custo possível.

Projeto Empreender: 
objetivos e vantagens do núcleo setorial


