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Juntos, estamos enfrentando uma situação sem precedentes. A pandemia do coronavírus está 

afetando todas as nossas famílias, empresas, comunidades e o nosso estilo de vida. Nossos corações estão 

com as pessoas impactadas pelo vírus, direta ou indiretamente. Nossos pensamentos estão direcionados 

àqueles que estão doentes, para os quais estendemos nosso desejo de uma rápida e completa recuperação 

e aos associados a ACEIS, ficamos aqui todos os dias pensando em como podemos ajudá-los, sentimos 

muito a situação pela qual estamos passando e algumas vezes até choramos juntos com alguns que nos 

procuram em busca de uma nova esperança. 

Estávamos acostumados a fazer visitas no comércio e muitos comerciantes estavam a todo vapor 

trabalhando, ganhando o pão de cada dia, queríamos conversar com eles, mas não conseguíamos, pois 

estavam sempre ocupados com toda a logística de vendas, e agora... Estamos tristes vendo que a circulação 

das pessoas está restrita e que o comércio têm que ficar com as portas fechadas atendendo apenas na 

modalidade “delivery”, o desemprego crescendo, muitas contas a pagar e uma tristeza paira no ar. 

Sempre divulgamos nossos produtos e serviços aos associados, porém muitas vezes com o “corre 

corre” de todos os dias, os empresários não possuem oportunidade para analisar um a um e verificar a 

possibilidade de adquiri-los e usufrui-los. Hoje resolvemos fazer algumas sugestões de produtos e serviços 

disponíveis neste momento aos empresários e que acreditamos por experiência de vários que são 

alternativas de ajuda. Entre eles temos: 

 

Linha de crédito rápido 

ACCredito 

Carência de 2 a 6 meses, pagamento em até 36 

meses 

Site: 

https://www.accreditodigital.com.br/ 

Pedidos Delivery 

Serviço gratuito até dezembro de 2021 aos 

associados a ACEIS - através do aplicativo 

ACEIS Ilha Solteira 

Inscrição ACEIS pelo whats (18) 

98123-9832 

Notificação de promoções 

Serviço gratuito até dezembro de 2021 aos 

associados à ACEIS - através do aplicativo 

ACEIS Ilha Solteira 

Inscrição ACEIS pelo whats (18) 

98123-9832 

Gravação de LIVES para 

divulgação do estabelecimento 

Serviço gratuito até dezembro de 2021 aos 

associados à ACEIS  
 

Análise para recuperação de 

créditos tributários 

Serviço gratuito - parceria ACEIS x WHS 

(comissão de pagamento apenas se houver 

efetiva recuperação realizada) 

Converse pelo whats (18) 98123-9832 

Cursos Online gratuitos pelo 

SEBRAE 

(Vendas Online – Turismo de Hospedagem – 

Varejo da Moda, entre outros), os cursos 

ajudarão você e sua equipe a estarem aptos a 

continuarem pós-pandemia, procure por mais 

informações. 

Converse com o SEBRAE 3743-3443 

 

Hoje no aplicativo ACEIS Ilha Solteira temos mais de 3.200 usuários acessando o app para saber mais sobre a 

ACEIS, participar dos SORTEIOS, fazer consultas ao CPF, entre outros, ou seja, são 3200 pessoas que visualizam o 

aplicativo e podem acessar as empresas cadastradas, receber NOTIFICAÇÕES DE SUAS PROMOÇÕES e você ainda 

pode criar um banco de dados de novos clientes no seu celular participando dos PEDIDOS DELIVERY de sua empresa, 

basta se cadastrar na ACEIS e confirmar que você deseja ter estes serviços ao seu alcance até dezembro de 2021 



 
gratuitamente as empresas associadas, manter clientes é importante, porém há também espaço para a captação de 

novos. Aproveite o serviço e continue na luta. Isso fará com que você forme um grupo de clientes com o qual possa 

contar após o fim da pandemia e ainda se posicione à frente dos concorrentes. 

Podemos ajudar você a adaptar os seus serviços à situação atual. 

Muitos impostos são pagos pelo empresário para que ele trabalhe, porém desde 2017 para vários segmentos 

existe a RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS pagos a mais ou indevidamente, você fazendo sua análise tributária pode ser 

que você tenha restituições e possa injetar este dinheiro em sua empresa sem necessitar de linhas de crédito, temos 

parceria com a WHS que pode fazer esta análise para você gratuitamente. 

No momento, uma linha de crédito para sua empresa pode ajudá-lo em várias situações para que você 

continue com suas vendas em movimento, você pode fazer um investimento para pagar obrigações financeiras ou 

mesmo investir em um novo modelo de trabalho, como delivery, vendas virtuais ou continuação de sua produção e 

pagamento de fornecedores. 

Além dos nossos produtos e serviços ainda podemos destacar o que temos de linhas de crédito disponível, 

atualmente, no município, entre eles: 

Linhas de crédito do Banco do Povo 

Linha emergencial e Linha Mulher – com 

avalista - e Linha empreenda rápido 

pessoa jurídica – sem avalista) 

Ilha Shopping com Rosangêla 

Linha de crédito FAMPE carência de até 9 meses para pagamento 
com Daniela Cristiane de Oliveira (gerente) 

-  Caixa Econômica Federal 

Linha de crédito PRONAMPE e FGI 

(Giro Caixa) 

é uma linha de crédito, instituído pela Lei nº 

13.999, de 18 de maio de 2020, para 

apoiar a micro e pequena empresa, com 

taxas reduzidas, 36 meses para pagar e 

carência de 8 meses para início do 

pagamento. 

com Daniela Cristiane de Oliveira (gerente) 

-  Caixa Econômica Federal 

 

Infelizmente, não temos como cessar a pandemia e com apenas um toque fazer com que tudo volte ao normal, 

mas desejamos ficar próximo dos associados neste momento através dos meios de comunicação possíveis, telefone, 

site, FALE CONOSCO do aplicativo ACEIS Ilha Solteira e whats.  

Se você tiver alguma outra ideia ou sugestão de como a ACEIS pode ajudar sua empresa a passar por este 

momento da melhor forma possível, por favor, entre em contato, salve nosso whats (18) 98123-9832, envie um “OI” e 

converse conosco. Você também passará a receber informações, novidades e oportunidades do comércio local.  

Estamos aqui para você. Este momento nos lembra que estamos todos conectados como nunca estivemos. 

Estamos sendo chamados a sermos a melhor versão de nós mesmos, com paciência, entendimento e compaixão. Em 

nome de todos nós aqui da ACEIS, estamos comprometidos em ser o seu parceiro e em perseverar juntos nos dias e 

anos que estão por vir.  

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES! 

 

“Você não tem o poder de controlar tudo o que acontece, mas pode decidir como tudo te afetará. 

Tranquilize-se neste momento, pare, analise o seu negócio e siga!” 



 

 

 

 

JUNHO, MÊS DE SE AMAR 

 

Feliz Dia dos Namorados 

a todos os casais de Ilha Solteira! 

Junho/2021 

 

  



 

 

JUNHO, MÊS DE SE AMAR 

Junho, mês do Dia dos Namorados. Uma data muito singular se considerarmos os 

meandros da sua origem. Histórias que envolvem uma grande paixão, misturada a simbolismo 

religioso e, por fim, uma grande sacada de marketing.  

Paixão quando um padre, em meados do século 3, chamado São Valentin, é 

condenado à morte por realizar casamentos. Na época os matrimônios estavam banidos pelo 

imperador de Roma, Cláudio II. Na opinião do imperador homens solteiros rendiam mais nas 

guerras. Preso o padre acabou por se apaixonar pela filha cega de um dos carcereiros. À véspera 

de sua sentença, ele enviou a ela uma carta de amor assinada como “seu Valentin”, originando 

aí a prática moderna de se enviar cartas de amor.  

Dois séculos depois o papa Gelásio instituiu o dia 14 de fevereiro como o Dia de São 

Valentin, classificando a data como o Dia dos Namorados. 

No Brasil a celebração acontece a partir de 1948, quando o publicitário João Doria, 

pai do atual governador do Estado, é contratado por uma rede de lojas para melhorar os 

resultados das vendas do mês de junho, consideradas fracas.  

Inspirado no Dia das Mães o publicitário instituiu, então, o dia 12 de junho como o 

Dia dos Namorados, por ser véspera dos festejos de Santo Antônio, o santo casamenteiro. 

E é com esse espirito romântico, de troca de presentes que a ACEIS (Associação 

Comercial e Empresarial de Ilha Solteira), quer celebrar essa data tão simbólica. Compartilhar 

com os namorados as demonstrações de afeto e carinho e, ao mesmo tempo, dividir com todos 

os lojistas do nosso comércio, associados e não associados, a satisfação e expectativa de um 

mês de bons resultados em suas vendas.   

Toda a direção da ACEIS, acredita que tanto para clientes quanto para empresários, o 

mês de junho deve ser o mês de recarregar as forças, de continuar lutando pelo direito que todos 

têm de amar. Porque o mundo fica melhor à medida que as pessoas se amam mais.  

Assim, fica aqui os sinceros votos de um Feliz Dia dos Namorados, seja lá qual for o 

seu amor.  


