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VENDAS PARA O DIA DOS PAIS 
CRESCEM 1,2% EM 2014
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Sede da ACEIS terá espaço 
recreativo para os associados

Está a todo vapor a 
construção do espaço re-
creativo destinado aos as-
sociados da ACEIS. A obra 
que está sendo realizada 
nos fundos da sede da as-
sociação ficará disponível 
para a realização de even-
tos e confraternizações. “É 
mais uma facilidade que a 
Associação Comercial está 
organizando para seus as-
sociados”, afirma Vadinho, 
vice-presidente da ACEIS. 

O projeto que custará 
aproximadamente R$ 150 
mil, é composto de um 
salão com banheiros mas-
culino e feminino, área de 
churrasco com cozinha, 
churrasqueira e comporta-
rá mais de cem pessoas.

Ilha 
receberá 
unidade 
Sebrae 
Móvel
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Diretoria da ACEIS cobra compromisso de
que prefeitura aumente as compras no município pág. 05
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PALAVRA DO 
PRESIDENTE

É com grande satisfação 
e alegria que escrevo mais 
uma vez para o nosso jor-
nal informativo. 

Já passamos da metade 
do ano, um ano especial-
mente difícil para a indús-
tria e comercio brasileiros. 
Percebemos que a copa das 
copas não foi assim como o 
esperado, principalmente 
dentro de campo, graças 
a crise econômica mundial 
potencializada pelos feria-
dos da copa e na sequen-
cia pela campanha eleito-
ral, eventos estes quando a 
economia favorece alguns 
segmentos apenas.

Este ano também tive-
mos a perda de um candi-
dato de muita importân-
cia na política brasileira já 
tão carente de nomes de 
expressão, não é possível 
afirmar o tamanho da per-
da para o país, já que em 
seu estado sempre teve 
uma ótima aceitação pelo 
povo pernambucano.

Vimos também a proli-
feração anormal de quios-
ques de lanches, sem qual-

quer acompanhamento 
sanitário, sem obrigações 
fiscais, trazendo prejuízos 
aos empresários do ramo 
que tem sobre as costas 
o peso do mundo trans-
formado em impostos e 
exigências sanitárias, pra-
ticando assim uma concor-
rência desleal. 

A ASSOCIAÇÃO COMER-
CIAL não é contra qualquer 
tipo de negócio é apenas a 
favor da igualdade de di-
reitos e deveres.

Este ano não tivemos 
somente notícias ruins, 
iniciamos a construção do 
espaço do empresário, um 
espaço feito com todo ca-
rinho para receber nossos 
empresários para um mo-
mento de descontração e 
confraternização.

Desejando a todos um mês 
abençoado assim termino, 
um grande abraço a todos.

Um Grande abraço.

José Cândido Pereira 
Presidente da ACEIS

Cartão ACEITE oferece 
vantagens aos comerciantes

Interessados em fazer 
parte do convênio podem 

ligar para 
(18) 3742-2963 

ou enviar e-mail para 
financeiro@aceis.org.br

www.aceis.org.br

EXPEDIENTE
Jornalista Responsável: Rafael Martins - MTB 70.784/SP
Redação: Rafael Martins / Rodrigo Lopes
Projeto Gráfico: Focus Publicidade & Editora
Tiragem: 1.000 exemplares
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Está a todo vapor a cons-
trução do espaço recreativo 
destinado aos associados 
da ACEIS. A obra que está 
sendo realizada nos fun-
dos da sede da associação 
ficará disponível para a re-
alização de eventos e con-
fraternizações. “É mais uma 
facilidade que a Associação 
Comercial está organizando 
para seus associados”, afir-
ma Vadinho, vice-presiden-
te da ACEIS. 

O projeto que custará 
aproximadamente R$ 150 
mil, é composto de um salão 
com banheiros masculino e 
feminino, área de churrasco 
com cozinha, churrasqueira 
e comportará mais de cem 
pessoas. O terreno conta 
ainda com uma área exter-
na, que poderá ser utilizada 
em eventos de maior porte e 

para futuras ampliações. 
“A obra está a todo vapor, 

a parte estrutural, o alicerce 
já estão prontos, as paredes 

já estão sendo erguidas e a 
cobertura metálica já está 

sendo fabricada. Então rapi-
damente já teremos este es-
paço disponível. Nossa pre-
visão é que já em novembro 
poderemos realizar o evento 
de confraternização de nos-
sas campanhas aqui”, res-
salta Vadinho.

A diretoria da Aassociação Co-
mercial de Ilha Solteira têm feito 
gestão junto ao prefeito Bento Car-
los Sgarboza com intuíto de que a 
prefeitura realize mais compras no 
comércio local. Este compromis-
so teria sido firmado com a dire-
ção da ACEIS, pelo atual prefeito, 
durante a campanha eleitoral de 
2012.

Em entrevista ao jornal Folha 
Cidade, Sgarboza assumiu a ne-

cessidade e seu interesse em for-
talecer esta preferência, mas diz 
que a questão têm esbarrado em 
restrições legais. Bento pediu que 
a diretoria da ACEIS e mesmo os 
empresários, ajudem chegar a 
uma solução que permita à prefei-
tura dar preferência em suas com-
pras às empresas estabelecidas 
no município, mas obedecendo a 
legislação que rege as compras re-
alizadas pelo poder público.

“

”

É mais uma 
facilidade que a 

Associação 
Comercial está 

organizando para 
seus associados

Vadinho
Vice-presidente da ACEIS

Sede da ACEIS terá espaço 
recreativo para os associados

Diretoria da ACEIS cobra compromisso de
que prefeitura aumente as compras no município
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O evento que vêm movi-
mentando a rotina do em-
presariado ilhense já tem 
data e local para acontecer 
novamente. Chegando à 
sua 4ª edição, o “Café da 
Manhã Empresarial”, que 
será realizado no dia 10 
de setembro, a partir das 
8h30, no Mini Shopping 
Norte, tem como principal 
objetivo aproximar o asso-
ciado dos serviços e produ-
tos oferecidos pela ACEIS.

Durante o evento, será 
ministrado aos empresários 
o curso “Gestão de Pesso-
as e Qualidade no Atendi-
mento”, conduzido pela 
consultora do Sebrae (Ser-
viço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empre-
sas) de Araçatuba, Juliana 
Sanches.

O curso ressalta a impor-
tância de valorizar o empre-
endimento, investir na ges-
tão, treinar os funcionários 
e, principalmente, atender 
bem o cliente. “Para ter su-
cesso empresarial é neces-
sário entender de pessoas 
e saber lidar com elas; nem 
tudo passa somente pelo 
entendimento do setor fi-

nanceiro. Sabendo gerir 
pessoas, principalmente 
sabendo gerir as relações 
interpessoais com os fun-
cionários e colaboradores 
do negócio, aumentamos 
expressivamente as chan-
ces de superar as expectati-
vas dos clientes que hoje es-
peram nada menos do que 

um atendimento exclusivo. 
Cliente hoje quer atendi-
mento VIP, independente 
do tamanho da compra. 
Ele quer atenção, se sentir 
respeitado e valorizado”, 
ressalta a consultora. 

“Várias pesquisas indicam 
que hoje, muito mais do 
que um preço em conta, o 

cliente procura em primeiro 
lugar um bom atendimen-
to. Ninguém quer retornar 
em uma loja na qual foi 
mal atendido. Atualmente 
o consumidor se propõe a 
pagar um pouquinho mais 
caro se tiver aquele serviço 
diferenciado”, completa Ju-
liana.

Quarta edição do ‘Café da Manhã 
Empresarial’ acontece em setembro Planos de Saúde: A ACEIS ofe-

rece a seus associados duas opções 
de planos de saúde: Unimed (Andra-
dina) e Ben Saúde. Ambos completos 
e com valores mais baratos do que os 
ofertados pelo mercado.

Plano Odontológico: Além da 
assistência médica em geral, o as-
sociado também pode contar com 
plano odontológico Uniodonto – a 
maior rede de dentistas cooperados 
do mundo – a preço bem acessível.

Consultas ao SCPC (Serviço 
Central de Proteção ao Crédito): 
Administrado pela Boa Vista Ser-
viços, o SCPC é o principal aliado 
do empresário para garantir mais 
segurança e melhores resultados no 
negócio. Por meio dele, é possível 
consultar se há restrições em um CPF 
(Cadastro de Pessoa Física) ou CNPJ 
(Cadastro Nacional de Pessoa Jurídi-
ca) e constatar se há risco iminente 
de inadimplência.

Atendimento do Sebrae: A 
ACEIS conta ainda com o PAE (Posto 
de Atendimento ao Empreendedor), 
mantido pelo Sebrae (Serviço Brasi-
leiro de Atendimento às Micro e Pe-
quenas Empresas). Com atendentes 
especializadas, o posto oferece con-
sultoria aos empresários ilhenses, 
informações sobre serviços do Se-
brae, além da promoção de diversas 
ações de capacitação em segmentos 
comerciais.

Cartão Aceite: Conveniado a 
ACEIS, é a opção de cartão de com-
pras com inadimplência zero, aceito 
em mais de 70 estabelecimentos 
comerciais.
Anfiteatro: O local, sempre à dis-

posição dos associados, conta com 
estrutura completa e equipamentos 
para receber eventos, reuniões e pa-
lestras.

Campanhas Promocionais: O 
associado tem ainda a colaboração 
e o apoio de uma equipe especiali-
zada em organização de campanhas 
promocionais durante todo o ano. O 
objetivo: atrair consumidores e me-
lhorar as vendas durante datas im-
portantes para o comércio, como Dia 
das Mães, Dia das Crianças, Natal e 
Ano Novo, entre outras. 

CONHEÇA OS PRINCIPAIS 
PRODUTOS E SERVIÇOS 
PARA OS ASSOCIADOS
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O Sebrae móvel estará em 
Ilha Solteira nesta terça-feira, 
26 de agosto. Os profissionais 
interessados estarão sendo 
orientados gratuitamente na 
abertura do próprio negócio 
ou em sua formalização. O 
veículo atenderá na rua Rio 
Tapajós nº185, em frente à 
Associação Comercial de Ilha 
Solteira (ACEIS).

A equipe tem como objetivo 
tirar dúvidas sobre abertura e 
formalização de Empreende-
dores individuais (MEI) que 
é a pessoa que trabalha por 
conta própria e que se legaliza 
como pequeno empresário.

Quem pode ser MEI?

Para ser um microempre-
endedor individual, é neces-
sário faturar no máximo até 

R$ 60.000,00 por ano e 
não ter participação em outra 
empresa como sócio ou titu-
lar. O MEI também pode ter 
um empregado contratado 
que receba o salário mínimo 
ou o piso da categoria. A Lei 
Complementar nº 128, de 
19/12/2008, criou condições 
especiais para que o trabalha-
dor conhecido como informal 
possa se tornar um MEI lega-
lizado.

Entre as vantagens ofereci-
das por essa lei está o regis-
tro no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ), 
o que facilita a abertura de 
conta bancária, o pedido de 
empréstimos e a emissão de 
notas fiscais.

Além disso, o MEI será en-
quadrado no Simples Nacio-

nal e ficará isento dos tributos 
federais (Imposto de Renda, 
PIS, Cofins, IPI e CSLL). As-

sim, pagará apenas o valor 
fixo mensal de R$ 37,20 
(comércio ou indústria), R$ 

41,20 (prestação de servi-
ços) ou R$ 42,20 (comércio 
e serviços), que será desti-
nado à Previdência Social 
e ao ICMS ou ao ISS. Essas 
quantias serão atualizadas 
anualmente, de acordo com 
o salário mínimo. Com essas 
contribuições, o Microempre-
endedor Individual tem aces-
so a benefícios como auxílio 
maternidade, auxílio doença, 
aposentadoria, entre outros.

No escritório itinerante 
também estão disponíveis a 
agenda de cursos, capacita-
ções, palestras e consulto-
rias. O atendimento gratuito e 
acontecerá das 9hs às 17hs. 

Informações pelo telefo-
ne (18) 3742 4918 – Pos-
to SEBRAE/SP – Falar com 
Daisyelle

As vendas do comércio 
para o Dia dos Pais cresce-
ram 1,2% quando compara-
das a 2013, de acordo com 
dados nacionais da Boa Vis-
ta SCPC (Serviço Central de 
Proteção ao Crédito).

Em 2014 o crescimento 
das vendas nesta data foi 
menor do que o observado 
em 2013, quando as ven-
das no comércio superaram 

em 3,0% o mesmo período 
de 2012.

A redução do ritmo do 
crescimento no Dia dos Pais 
em 2014 segue a tendência 
do movimento observado 
nas demais datas comemo-
rativas do ano, assim como 
a desaceleração observada 
no varejo em geral.

O cálculo do volume de 
vendas para esta data é 

baseado em uma amostra 
das consultas realizadas 
no banco de dados da Boa 
Vista SCPC, com abrangên-
cia nacional. Para este Dia 
dos Pais foram considera-
das as consultas realizadas 
no período de 02 a 10 de 
agosto de 2014, compara-
das às consultas realizadas 
entre 03 e 11 de agosto de 
2013.

Movimento agradou 
comerciantes ilhenses

Comerciantes ilhenses 
também ficaram satisfeitos 
com as vendas para o Dia 
dos Pais. Segundo o empre-
sário Manoel Porfírio dos 
Santos, da loja Acalanto, 
o movimento foi dentro do 
esperado. “Movimento foi 
melhor que o ano passado, 

atingiu as expectativas”. Já 
a empresária Suzana Gar-
cia Marques, da boutique 
Mix Multimarcas, come-
morou os resultados. “O 
movimento foi excelente. 
Há dez anos não tínhamos 
um movimento como esse. 
Superou muito as expecta-
tivas. Foi muito bom. Até 
comemoramos, brindamos. 
Valeu a pena ficar aberto”.

Ilha receberá unidade Sebrae Móvel

Vendas para o Dia dos Pais crescem 1,2% em 2014, diz Boa Vista SCPC
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A inadimplência cresceu 5,3% 
em julho de 2014, contra o mês 
anterior, de acordo com dados 
nacionais da Boa VistaSCPC 
(Serviço Central de Proteção 
ao Crédito). No acumulado de 
2014 (janeiro a julho), os regis-
tros de inadimplentes aumenta-
ram 2,7% em relação ao mesmo 
período do ano passado. Em 
2013, o indicador apontava que-
da de 1,7%, na mesma base de 
comparação.

Com o resultado do mês de 
julho, a variação do valor acu-
mulado em 12 meses (ago/13 
a jul/14) foi de 2,2% quando 
comparada ao mesmo período 
de 2013 (ago/12 a jul/13). Na 
comparação interanual (contra 
julho de 2013), o indicador re-
gistrou aumento de 2,6%.

O valor médio das dívidas re-
gistradas – em julho de 2014 foi 
de R$1.128,85, após ajustes 
estatísticos.

A maior parte dos fatores con-
dicionantes da inadimplência 
vem se mantendo sem grandes 
alterações ao longo deste ano, 
dentre eles a seletividade das 
empresas concedentes de crédi-
to, o desaquecimento no merca-
do de trabalho e o aumento nas 
taxas de juros. Com os últimos 
resultados, apesar da desace-
leração na tendência de longo 
prazo (variação acumulada em 
12 meses) observada em julho, 
a expectativa é de que ao final 
de 2014 o número de registros 
de consumidores inadimplentes 
cresça em torno de 3%.

Regiões

Na análise regional, o resul-
tado acumulado no ano desa-

celerou em todas as regiões. 
A região Sul registrou a maior 
elevação no ano (7,3%). Já as 
regiões Centro-Oeste, Nordes-

te e Norte tiveram aumento 
no período de 6,7%, 4,3% e 
3,1%, respectivamente. Man-
tida a base de comparação, a 

região Sudeste apresenta leve 
alta de 0,6%.

Retirados os efeitos sazo-
nais, na avaliação mensal hou-

ve um aumento generalizado 
no indicador, com destaque 
para a região Centro-Oeste, 
com alta de 9,4% no período. 
Nas demais regiões os resul-
tados foram 8,9% na Norte; 
8,8% na região Nordeste; 
5,6% na Sul e 3,1% na Sudeste.

Varejo

Quando considerado ape-
nas o setor de varejo, subcon-
junto do indicador geral, o 
indicador nacional registrou 
queda de 9,2% no resulta-
do acumulado até julho de 
2014, quando comparado ao 
mesmo período de 2013. Em 
2013, mantida a base de com-
paração, a abertura do varejo 
apontava alta de 1,9% contra 
2012. Dentre as regiões, na 
mesma base de comparação, 
o cenário de queda se inten-
sificou. As regiões Norte, Su-
deste e Centro-Oeste caíram 
7,4%, 8,6% e 9,3%, respecti-
vamente. A região Sul obte-
ve a menor queda, de 5,9%, 
enquanto na região Nordeste 
foi observada a queda mais in-
tensa, de 12,6%.

Metodologia

O indicador de registro de 
inadimplência é elaborado a 
partir da quantidade de novos 
registros de dívidas vencidas e 
não pagas informados à Boa 
Vista SCPC pelas empresas 
credoras. As séries têm como 
ano base a média de 2011 = 
100 e passam por ajuste sazo-
nal para avaliação da variação 
mensal. A partir de janeiro de 
2014, houve atualização dos 
fatores sazonais e reelabora-
ção das séries dessazonaliza-
das, utilizando o filtro sazonal 
X-12 ARIMA, disponibilizado 
pelo US Census Bureau. 

Inadimplência cresce 5,3% em julho e acumula 
aumento de 2,7% em 2014, diz Boa Vista SCPC



PÁG.

O informativo do
Empresário de Ilha SolteiraASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ILHA SOLTEIRA 7AG

OS
TO 

DE
 20

14

É muito comum ouvir-
mos que todos os polí-
ticos são iguais e que o 
voto é apenas uma obri-
gação. Entretanto, muitas 
pessoas desconhecem o 
poder do voto e o signi-
ficado que a política tem 
em suas vidas.

A importância do voto

Em uma democracia, 
como ocorre no Brasil, 
as eleições são de funda-
mental importância, além 
de representar um ato de 
cidadania. Possibilitam a 
escolha de representantes 
e governantes que fazem 
e executam leis que in-
terferem diretamente em 
nossas vidas. Escolher 
um péssimo governan-
te pode representar uma 
queda na qualidade de 
vida. Sem contar que são 
os políticos os gerencia-
dores dos impostos que 
nós pagamos. Desta for-
ma, precisamos dar mais 
valor à política e acom-
panhar com atenção e 
critério tudo que ocorre 
em nossa cidade, estado 
e país.

O voto deve ser valori-
zado e ocorrer de forma 
consciente. Devemos vo-
tar em políticos com um 
passado limpo e com 
propostas voltadas para a 
melhoria de vida da cole-

tividade.

Como votar 
conscientemente

Em primeiro lugar temos 
que aceitar a ideia de que 
os políticos não são todos 
iguais. Existem políticos 
corruptos e incompeten-
tes, porém muitos são 
dedicados e procuram fa-

zer um bom trabalho no 
cargo que exercem. Mas 
como identificar um bom 
político?

É importante acompa-
nhar os noticiários, com 
atenção e critério, para 
saber o que nosso repre-
sentante anda fazendo. 
Pode-se ligar ou enviar 
e-mails perguntando ou 

sugerindo ideias para o 
seu representante. Caso 
verifiquemos que aquele 
político ou governante fez 
um bom trabalho e não se 
envolveu em coisas erra-
das, vale a pena repetir o 
voto. A cobrança também 
é um direito que o eleitor 
tem dentro de um siste-
ma democrático.

Durante a 
campanha eleitoral

Nesta época é difícil to-
mar uma decisão, pois os 
programas eleitorais nas 
emissoras de rádio e tv 
parecem ser todos iguais. 
Procure entender os pro-
jetos e ideias do candida-
to que você pretende vo-
tar. Será que há recursos 
disponíveis para que ele 
execute aquele projeto, 
caso chegue ao poder? 
Nos mandatos anteriores 
ele cumpriu o que pro-
meteu? O partido político 
que ele pertence merece 
seu voto? Estes questio-
namentos ajudam muito 
na hora de escolher seu 
candidato. 

Voto consciente 
vale a pena

Votar conscientemente 
dá um pouco de trabalho, 
porém os resultados são 
positivos. O voto, numa 
democracia, é uma con-
quista do povo e deve ser 
usado com critério e res-
ponsabilidade.  Votar em 
qualquer cadidato, sem 
critério ou em troca de 
favorecimento, pode ter 
conseqüências negativas 
sérias. Então, nestas elei-
ções, pense bem, analise 
e vote certo. Por um Bra-
sil melhor, por uma vida 
melhor.

Eleições e Voto Consciente
Símbolo da democracia, o voto é o instrumento pelo qual 

a sociedade guia seu destino

Fonte: suapesquisa.com
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Fique por dentro: Agenda Cultural 
Neste mês acontecerão diversos eventos em nosso município. 
Dê uma olhadinha no calendário abaixo e fique por dentro. 

CALENDÁRIO DE AÇÕES 
EMPREENDER/SEBRAE

BÁRBARA PAZ ENCENA PEÇA 
“VÊNUS EM VISOM” EM ILHA SOLTEIRA

NOVOS ASSOCIADOS

Agosto / Setembro 2014 05 de Setembro
A atriz Bárbara Paz é a protagonista da peça “Vênus em 

Visom”, atração do mês de setembro do Circuito Cultural 
Paulista em Ilha Solteira. O espetáculo teatral será apresen-
tado no dia 5 de setembro, a partir das 20h30, na Casa da 
Cultura Rachel Dossi. A entrada é gratuita e a classificação 
é 18 anos.

“Vênus em Visom” é a adaptação brasileira para um su-
cesso da Broadway escrito pelo dramaturgo David Ives, e é 
dirigida aqui por Hector Babenco. Conta a história de uma 
jovem atriz determinada a protagonizar  – a qualquer cus-
to – uma peça baseada em um clássico, Venus. Depois de 
passar por alguns contratempos, Wanda (Bárbara) chega 
atrasada no teatro para fazer o teste de atriz e, após muita 
insistência e jogo de cintura, convence o diretor a dar-lhe 
uma chance. O teste para o papel acaba se tornando um 
eletrizante jogo que ultrapassa todos os limites entre fanta-
sia e realidade, sedução e poder.

Para assistir à “Vênus em Visom”, será necessário retirar ingressos antecipadamente. A distribui-
ção começará na quarta-feira, dia 3 de setembro, a partir das 9h, na Casa da Cultura Rachel Dossi.

Padaria Ilha Solteira
End.: R. Rio São Francisco, 155

Telefone: (18) 3743-5915
Filiado em: 05/2014

Auto Duvalle
End.: Alameda Paraná, 23
Telefone: (18) 3742-4111

Filiado em 06/2014

Dlima Engenharia & 
Segurança no Trabalho

End.: R. 7 de Setembro, 675
Telefone:  (18) 99766-3907

Filiado em 06/2014

26/08 (terça-feira) de 10hs à 16hs 
SEBRAE MÓVEL, estará na ACEIS, com atendimen-
to de Consultoria, com VANESSA HELENA (MARKE-
TING). (Gratuito) Agendar atendimento pelo fone (18) 
3742-4918. 

08 à 12/09 - das 18:00hs às 22:00hs
Curso “NA MEDIDA” – FINANCEIRO Ministrado pelo  
consultor SEBRAE Daniel Neves Capossoli
CUSTO DE R$ 260,00 (PARC 2X)
INSCRIÇÕES ATE DIA 25/08/2014.

10/09 – às 08:30hs
CAFÉ DA MANHA EMPRESARIAL – Palestra : Atendi-
mento, Ministrada pela consultora do SEBRAE Araça-
tuba, Juliana Sanches

OBS.: DATAS SUJEITAS Á ALTERAÇÕES.
INFORMAÇÕES.: (18) 3742-2963
PAE.: (18)3742-4918


