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    MAIS HORAS? MAIS DIAS? 

Agosto é considerado o mês mais demorado 

do ano por várias pessoas. Primeiro, porque 

tem 31 dias e, segundo, por não ter feriados. 

Se isso tem um lado bom, é que o oitavo 

mês do ano também pode ser considerado 

um mês muito produtivo. 

Para a ACEIS, agosto rendeu grandes 

acontecimentos. Para o comércio local, por 

exemplo, no segundo domingo do mês foi 

comemorado o DIA DOS PAIS. Uma data 

muito bem-vinda para quem estava 

precisando dar uma alavancada nas vendas. 

E, felizmente, foi o que aconteceu segundo 

foi observado pela Associação Comercial e 

Empresarial de Ilha Solteira, que realizou 

mais de 660 consultas ao SCPC (Boa Vista), 

significando uma boa movimentação de 

crédito na cidade, considerando, é claro, o 

período pós pandemia. TODOS OS 

ASSOCIADOS AGRADECEM A DATA. 

Várias mudanças foram realizadas na 

ACEIS, incluindo uma reforma no 

ANFITEATRO, espaço para reuniões, 

treinamentos e eventos da ACEIS, que 

comporta mais de 100 pessoas sentadas, 

disponibilizando multimídia, mesa para 

reunião, copa e muito mais para empresários 

que desejam locar. Agende uma visita pelo 

site  www.aceis.org.br, no link SERVIÇOS e 

venha nos conhecer. Estamos esperando 

VOCÊ, empresário da região. 

 

 VEM VOCÊ TAMBÉM... 

A ACEIS está objetivando estreitar laços com o 

empresário de Ilha Solteira, pensando nisto 

estamos com as portas abertas para sua 

sugestão. Vários projetos estão sendo 

analisados e implantados na entidade para 

melhor atender o empresário. Estamos 

preparando pacotes de serviços que irão apoiar 

ainda mais o empresariado local. Acompanhe-

nos nas mídias sociais, entre em contato, dê 

sua sugestão que faremos o possível para 

colaborar com você. 

 

http://www.aceis.org.br/


 

 

    

 

 
Liziane – Jumara Móveis 
“Através da ACEIS FOI POSSÍVEL conhecer 
muita gente EMPREENDEDORA E isso foi 
muito importante, FEZ A DIFERENÇA NA 
MINHA VIDA DE EMPRESÁRIA, para que eu 
refletisse sobre novos caminhos e uma 
VISÃO diferenciada para a minha empresa. 
A ACEIS tem CONDIÇÃO de nos 
representar.” 
 
 
Indalécio – Good Net 
“É muito bom fazer parte da ACEIS porque 
nos abre as portas. ESSA PARCERIA É uma 
ferramenta importante para mantermos bom 
relacionamento NA CIDADE E com os 
fornecedores.” 
 
 
Karine – Bendita 
“Gosto muito da ACEIS, porque propicia um 
networking que pode te ajudar em 
necessidades específicas, como foi comigo. 
Além de ter eventos que nos permitem 
conhecer e conversar com outras pessoas 
que também estão empreendendo.” 

 

 

 

  

QUEM FAZ PARTE DA ACEIS FALA 

LIZIANE - JUMARA MÓVEIS 

INDALÉCIO – GOOD NET 

EIS 

KARINE - BENDITA 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

“Somos tão fortes 

quando estamos 

unidos e tão 

fracos quando 

estamos 

divididos.” 

 

 SERVIÇOS DISPONÍVEIS 

 
A ACEIS está analisando serviços e produtos 
disponíveis em outras associações do estado de 
São Paulo, visando a implantação na cidade 
objetivando melhor atender os associados. 
Atualmente, é possível que todos os associados 
usufruam dos seguintes serviços e produtos:  
 

o SOLUÇÕES PARA AVALIAÇÃO DO 
CONSUMIDOR (CPF) - (Score – Venda 
estimada – histórico de pagamentos – 
capacidade de pagamentos – e 
comprometimento de renda); 
 

o SOLUÇÕES PARA AVALIAR EMPRESAS 
(CNPJ) - (histórico de pagamentos comerciais e 
financeiros – compartilhamento de dados – 
score positivo – indicador de vulnerabilidade e 
pontualidade); 
 

o CAMPANHAS PROMOCIONAIS (para 
interatividade com o consumidor – divulgar 
empresas participantes – acelerar as vendas – 
manter contato direto com o público, valendo-se 
das datas comemorativas anuais); 
 
o Cartões de Crédito (ACCREDITO E ACEITE) 
para empresários e colaboradores; 
 
o Consultorias tributária e previdenciária 
(PARCERIA WHS) 
 
o Certificação Digital com descontos e 
facilidades para pagamento; 
 
 

 

 

  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTROS SERVIÇOS DISPONÍVEIS  

 
o APLICATIVO PARA CELULAR: ACEIS Ilha 
Solteira com um Guia Comercial (que 
apresenta fotos da empresa, endereço 
completo, meios de contato (whatts, disk 
entrega, telefone, e-mail, facebook e site)) onde 
o consumidor pode contatar diretamente e 
imediatamente a empresa, para sugestões, 
pedidos, entre outros; Pontos Turísticos e 
atividades turísticas, onde o usuário poderá se 
localizar melhor para realizar suas visitas, 
Vagas de emprego, as Campanhas 
promocionais e sorteios vigentes no comércio, e 
ainda o empresário pode ter acesso a todas as 
informações da ACEIS, compartilhar as 
informações de sua empresa com seus contatos 
de whats e de e-mail, entre outros  
 
o Parceria de benefícios com o SICREDI 
(Cooperativa de Crédito); 
 
o Planos de Saúde e Odontológico com 
preços acessíveis (BENSAÚDE – UNIMED E 
UNIODONTO) 
 
o Espaço de Anfiteatro para locação  - lugar 
onde é possível realizar treinamentos e 
reuniões; e 
 
o Salão de Festas para locação – lugar onde 
é possível a realização de confraternização, 
aniversários e até mesmo casamentos de 
empresários e colaboradores do comércio. 
 
 

 
 

“O que um homem 

sozinho não consegue 

realizar, pode ser feito 

por muitos homens 

juntos.” Friedrich 

Wilhelm 



 

 

  

O QUE A ACEIS QUER FAZER?  

 

Atuar em benefício de nossos associados de diferentes 

formas: 

 Maximizar os tipos de consultas a CPF e CNPJ, 

viabilizando o crédito mais seguro e ampliando as 

vendas na região. 

 Incentivar as vendas e as compras na cidade. 

 Realizar campanhas promocionais que estimulem o 

consumidor a comprar na cidade de Ilha Solteira.  

 Promover networking entre os empreendedores de 

diversos setores estimulando negócios na região. 

 Representar nossos associados ouvindo suas 

demandas, organizando e promovendo ações que 

busquem resolver, junto ao poder público, os 

problemas que afetam as suas empresas. 

 Informar e capacitar os empreendedores e suas 

equipes. 

 Negociar com nossos parceiros comerciais para 

oferecer produtos, serviços e soluções com melhores 

condições e custos menores.  

 Implantar em médio prazo, a Central de Recuperação 

de Crédito para o comércio de Ilha Solteira, Itapura e 

Suzanapólis. 

 Implantar serviços na ACEIS que possam facilitar e 

colaborar com a agilidade de vários segmentos. 

 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES! 

Compre em Ilha Solteira. 

 

 
 

 

 

  



 

 

  
CAMPANHA DIA DOS PAIS 2021  

 

 O Dia dos Pais é comemorado sempre no segundo 

domingo de Agosto, aqui no Brasil é uma data 

extremamente importante o que não é diferente para 

o comércio de Ilha Solteira, afinal estamos falando de 

uma data temática, em que muitas famílias se 

reúnem para comemorar o acontecimento. A data 

vem ganhando cada vez mais espaço como data 

importante para o comércio, tendo o faturamento em 

crescente expansão.  

  

 Números expressivos podem ser conferidos durante 

o período do Dia dos Pais que mostram uma 

oportunidade para as lojas ampliarem suas vendas 

nos meses de Julho e Agosto. Para aproveitar o 

acontecimento especial, vale a pena adotar algumas 

estratégias, para que o seu comércio esteja 

preparado para a data.  

  

 A ACEIS organizou a “Campanha Dia dos Pais” 

convidando o consumidor de Ilha Solteira a prestigiar 

essa data no período de 2 a 8 de agosto.  Contamos 

com a parceria dos associados através de vales 

brindes para serem sorteados através do aplicativo 

ACEIS Ilha Solteira.  

  

 As divulgações nas redes sociais destacaram as lojas 

participantes que acabaram ganhando expansão nas 

vendas, sendo possível conferir através do número 

de consultas realizadas ao SCPC Boa Vista que 

aumentaram em torno de 20%. 

 No período da campanha, os PAIS foram 

homenageados destacando sempre aqueles que 

conseguem ser sinônimo de amor, proteção, força e 

orientação para seus filhos. 



 

 

 
 
As empresas que patrocinaram os VALES PRESENTES 
para a campanha promocional do DIA DOS PAIS foram: 
 

 SUPERMECADO PELACHIM 

 QUIOSQUI DO CHOPP 

 PREDILETA CALÇADOS 

 PANIF. PÃO GOSTOSO SUL 

 PANIF. E CONF. ESTRELA DA ILHA 

 LUIZ MAGAZINE 

 LOJÃO DAS FABRICAS 

 KASANOVA PNEUS E AUTO PEÇAS 

 GRÁFICA EVOLUTION 

 GABRIELLI VIA SUL CHOPERIA 

 FARMÁCIA SATÉLITE 

 CHURRASCARIA ISAGRILL 

 BENETTI CALÇADOS 

 AUTO POSTO WEST 
 
 
Os presentes foram variados desde compras ao 
supermercado, ajustes no veículo, peças para veículo, 
jantar completo, roupas, entre outros. A ACEIS agradece 
imensamente as empresas colaboradoras, que nos 
ajudam a realizar as ações com intuito de melhorar as 
vendas na cidade, sem elas a ACEIS não existe. 
Foi possível presentear mais de 10 famílias na 
CAMPANHA DIA DOS PAIS: 
 

 Valéria Cardoso Alves da Costa 

 Tainá Paiva Daloco dos Santos 

 Silvia Menezes da Silva 

 Rute Cristina Ferreira Lojo 

 Paula Lorrane dos Santos Botacio 

 Nadia Silvia Yassuda 

 María Aparecida dos Santos 

 Diago Vitrio Moisés 

 Dalgiza Lopes Caetano 

 Daiana Ferreira Pereira 

 Beatriz Aparecida Miranda Dourado 

 Ana Luiza Xavier Peral de Souza 

 Ana Carolina Cochito Vicente Guerra 
 
 
Com tanta privação no ano de 2020, a ACEIS fica muito 
feliz em ter estes consumidores participando das ações na 
cidade e tendo um momento de felicidade em ser 
presenteado no mês de AGOSTO. 
O objetivo é presentear todo mês os consumidores da 
cidade. 
 
 
 

Site: www.aceis.org.br 
Face: Aceis Isa 

Insta: #aceisilhasolteira 
App: ACEIS Ilha Solteira 

http://www.aceis.org.br/

