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Primeiro Feirão do Consumidor movimenta o Comércio local
Promovido pela ACIAI, Feirão é aprovado por empresários. Lojistas e consumidores gostam da experiência e pedem mais.                   Pág 3

Por novas ideias........
Por um novo comércio

 e Indústria.

CONHEÇA OS SERVIÇOS 

DA ACIAI
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Seja um MEI de Sucesso!
Saiba alguns truques para ser dono do próprio nariz!

PÁG. 04



Porque não encararmos a crise de 
frente? ‘As dificuldades são como 
as montanhas. Elas só se aplainam 
quando avançamos sobre elas’, 
diz um provérbio japonês.
No mundo do empreendedorismo, 
na vida do comércio e da indústria, 
é nossa obrigação olhar de frente 
os problemas e aceitar os novos 
desafios. 
“Jamais retroceder” deve ser cons-
tantemente um lema. É necessário 
e urgente que formemos uma nova 
mentalidade. Pessoas que estão à 
frente de um ‘negócio’ devem ser 
preparadas e conscientizadas do 
importante papel que tem perante 
o cenário social e comercial.

2 | JORNAL DA ACIAI

EXPEDIENTE: 

ACIAI - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE IRACEMÁPOLIS
RUA PEDRO CHINELATTO, 490 - CENTRO - IRACEMÁPOLIS/SP
TELEFONES: (19) 3456-5454 | 3456-1933

DIRETORIA ACIAI: 
PRESIDENTE: CARLOS JOSÉ FEDATO
VICE PRESIDENTE: HISSAKI MIYAMOTO NETO
1° SECRETÁRIO: MAURÍCIO PINTO DE LIMA FILHO
1° TESOUREIRO: CELSO SIDNEY DOMICIANO
2° TESOUREIRO: VALDO ZANUCCI NETO

JORNALISTA RESPONSÁVEL: RENATO DE FREITAS EVANGELISTA - MTB 0078920/SP

JORNALISTA / DIAGRAMADOR: GUSTAVO PEREIRA REIS - MTB 0083385/SP

TIRAGEM: 1.000 EXEMPLARES

IMPRESSÃO: GRÁFICA TODO DIA - AMERICANA SP

Procurar soluções viáveis e aper-
feiçoar-se continuamente são ca-
minhos a serem trilhados diaria-
mente. A busca pelo crescimento 
profissional deve estar embutida 
em corações e mentes desse uni-
verso tão dinâmico.
Se algo ou “plano” não esta sur-
tindo efeito, devemos pensar que 
não se trata de crise. Trata-se de 
um momento de transição. Que 
tal atacar esse momento de em-
baraço na marcha regular dos 
negócios com uma bela renova-
ção?Mudar os caminhos. Dar-se 
o direito de inovar. Buscar novas 
resoluções. 
Com esse intuito e com essa men-
sagem a ACIAI (Associação Co-
mercial, Industrial e Agrícola de 
Iracemápolis) inova um de seus 
principais meios de comunicação. 
O nosso jornal agora chamado de 
“Jornal da ACIAI” é apenas o anún-
cio de uma nova etapa. Queremos 
você associado mais perto! Que-
remos uma via de mão dupla. As 
palavras de ordem são: renovação 
e crescimento mútuos! Boa leitura!

Inspire-se:

Empreendedorismo na Prática: Mitos e Ver-
dades do Empreendedor de Sucesso
José Dornelas Elsevier Brasil, 26 
de março de 2013 - 160 páginas

Resenha

Empreendedorismo na Prática 
trata do fazer acontecer pela 
ótica dos empreendedores 
brasileiros que já são bem-su-
cedidos. Seu diferencial está 
na aplicabilidade imediata dos 
conceitos e, por isso, é reco-
mendado aos empreendedores 
iniciantes e até aos mais expe-
rientes. O livro está estruturado 
de forma a permitir que o leitor 
entenda por que se busca tanto 
rotular o que é ser empreende-
dor. Logo de início, o Professor 
Dornelas coloca em discussão 
a grande ênfase que se dá na 
definição do perfil do empreen-
dedor de sucesso, mostrando 
argumentos contrários e a favor 
desta linha de pensamento. Em 
seguida, propõe que não existe 
um perfil único de empreende-
dor, apresentando vários tipos 

de empreendedores. A parte 
central do livro é destinada ao 
entendimento do mais comple-
to estudo realizado no país com 
empreendedores de sucesso. 
Vários mitos são derrubados, 
algumas verdades ratificadas, e 
muitas dicas e recomendações 
dos próprios empreendedores 
são apresentadas para tentar fa-
cilitar a jornada dos que preten-
dem ou já estejam engajados no 
dia-a-dia do negócio próprio.

Foto: Divulgação

Palavra do Presidente:           com Carlinhos Fedato 

É Hora de Renovação e Crescimento

SEJAM BEM VINDAS:
NOVAS EMPRESAS ASSOCIADAS
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A novidade ‘Feirão do Consumidor’ agradou Iracemapolenses
Mesmo com as dificuldades do momento o ‘Feirão’ contribuiu para aquecer as vendas..

Promovido e idealizado pela As-
sociação Comercial, Industrial e 
Agrícola de Iracemápolis (ACIAI), 
de 07 a 11 de março aconteceu o 
primeiro “Feirão do Consumidor”. 
Foram vinte e sete (27) lojistas par-
ticipantes que da terça-feira até o 
sábado, em horário comercial, dei-
xaram a disposição do público um 
leque enorme de produtos em pro-
moção. A maior ação conjunta do 
comércio local levou ao público 
uma chance prática de economia. 
Foi um verdadeiro “chega pra lá” 
na crise.
Setores como os de vestuário, dro-
garia, cosmético, fotografia, ferra-
mentaria, elétrica, móveis, ótica, 
papelaria, vidraçaria são alguns 
dos exemplos que estiveram dispo-
níveis nas promoções.
A ACIAI, em nome do seu presi-

dente Carlos Fedato agradece a 
todos os participantes:
Aconchego Roupas Infantis, Be-
ladita Boutique, Calçados São 
João, Camillus Modas, Carisma.
com, Cheiro Doce, Deffinity by 
Suzi, Elétrica Siciliano, Espaço 
Calçados, Farmavip Centro, In-
focus Studios, Irafer Ferramen-
tas, L.R. Energy, Manfredi Kids, 
Maritê Presentes, Mayara Jóias, 
MC Modas, Moça Brasilis, Móveis 
Vergenhassi, Ótica Tintori, Plasti-
pel, Realce Modas, Summer Kais, 
Temper Box, Universal Calçados, 
Vitrine e Ws Modas.
O Feirão teve o apoio do Banco 
SICREDI.
A ACIAI já está pensando no pró-
ximo feirão, para que vire praxe e 
fortaleça ainda mais o comércio 
local.

Foto: Renato F. Evangelista
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6 Dicas para ser um MEI de sucesso.
Num momento de instabilidade 
econômica e altas taxas de desem-
prego, o empreendedorismo se 
torna uma das principais opções 
para as pessoas não deixarem o 
mercado de trabalho. Não por aca-
so, o número de microempreende-
dores individuais vem crescendo 
cada vez mais - somente em 2016, 
foram 1, 22 milhão de novos MEIs 
no país. É nesse momento que a 
capacitação se torna ainda mais 
importante. Para essas pessoas, 
o Sebrae-SP reservou um espaço 
exclusivo para o tema na Feira do 
Empreendedor, que ocorreu de 18 
a 21 de fevereiro no Pavilhão do 
Anhembi, em São Paulo.
Com o objetivo de formalizar e 
orientar os novos empreendedo-
res, o espaço dedicado ao micro-
empreendedor individual esteve à 
disposição dos visitantes ao longo 
de toda a feira. 
Conheça algumas recomendações 
básicas para quem quer obter su-
cesso como MEI. Confira:
1. Obrigações fiscais

Para MarianePrimazelli, consultora 
do SEBRAE-SP, quem está pen-
sando em se formalizar como MEI 
deve saber que manter as obri-
gações fiscais em dia será um de 
seus desafios mais importantes. 
Segundo a consultora, não realizar 
os pagamentos corretos, de im-
postos como ICMS (Imposto sobre 
circulação de mercadorias e pres-
tação de serviços) e ISS (Impos-
to sobre serviços), por exemplo, 
pode custar caro. “Isso pode fazer 
ele perder o seu CNPJ, acabando 
com a possibilidade de vender 
para outras empresas e para o go-
verno”, diz.
2. Controle de caixa
Na opinião da consultora, o peque-
no empresário também precisa to-
mar cuidado com as suas contas, 
registrando tudo que está com-
prando e vendendo, por exemplo. 
“Por mais que seja pouco, é impor-
tante saber quanto está entrando 
e saindo do seu negócio”, afirma 
Mariane.
3. Gastos pessoais

Outra dica da especialista é uma 
das mais importantes na sua opi-
nião. O microempreendedor in-
dividual precisa saber separar os 
gastos pessoais das contas da 
empresa. Para isso, sugere que 
o empreendedor defina um salá-
rio - compatível com o mercado, 
claro - para pagar suas despesas 
pessoais. Já o restante do que a 
empresa fatura deve retornar para 
a empresa.
4. Atendimento
Se o empreendedor se dedicar a 
fazer um bom atendimento para 
o seu cliente, é quase garantido 
que seu negócio se diferencie 
das grandes redes. “O pequeno 
tem essa vantagem em relação ao 
grande. Consegue ser mais próxi-
mo, conhecendo e encantando o 
cliente. O dono de negócio deve 
usar isso a seu favor”, afirma Ma-
riane.
5. Fornecedores
“Não adianta você ser uma gran-
de confeiteira e produtos de baixa 
qualidade”, diz Mariane. Por isso, 

o empreendedor deve escolher os 
fornecedores com muito cuidado. 
Buscando matéria-prima de quali-
dade e negociando prazos e pre-
ços com frequência. “Isso vai refle-
tir diretamente no seu negócio.”
6. Fiado só amanhã?
Parece óbvio, mas não é. Vender 
fiado não é uma boa saída para o 
microempreendedor individual. 
Segundo a consultora do Sebrae-
-SP, a prática é muito mais comum 
do que parece. Para não fazer 
isso, ela sugere que o MEI invista 
em outros meios de pagamento, 
como máquinas de cartão.

Para marcar o dia Internacional da 
Mulher, comemorado no dia 8 de 
março, a ACIAI proporcionou às 
suas associadas, na quinta-feira, 
16, um encontro “descontraído”. As 
19h, o auditório da associação ficou 
elegantemente lotado ao receber 
mulheres empreendedoras de Ira-
cemápolis. Algumas empresárias 
trouxeram também uma convidada 
para participar do evento. Na oca-
sião foi anunciado que a diretoria 
da associação irá formar o ‘Grupo 
de mulheres Empreendedoras’. A 
ideia é promover o debate sobre 
empreendedorismo feminino. Em-
preender não é fácil. Segundo re-
portagem do “Pequenas empresas 
& Grandes Negócios” “ser mulher 
e empreender é mais difícil ainda”. 
A matéria diz que “uma porção de 
estudos aponta que as donas de 
negócio têm mais dificuldade para 
conseguir empréstimos em bancos, 
conciliar a carreira com a vida pes-
soal e, até mesmo, serem levadas a 
sério por investidores, fornecedo-
res ou potenciais parceiros”.Ainda 
comenta que “uma pesquisa feita 

pelo Fórum Econômico Mundial 
aponta que a igualdade de gêne-
ros no mundo corporativo e de ne-
gócios só será alcançada em 2095, 
caso o ritmo das transformações 
continue o mesmo nesse sentido”. 
Dessa forma a ACIAI pretende con-
tribuir para que esse cenário se mo-
difique radicalmente, abrindo suas 
portas para fomentar a participação 
feminina no empreendedorismo.
O evento ainda contou com o 
“Workshop”Prazer – sou mulher, 
apresentado por “Vítor Michel”, 
que através de “causos” familiares 
discorreu sobre a importância das 
mulheres no meio social, salientan-
do a forma “guerreira” que o sexo 
feminino encara a luta do dia-a-dia. 
Uma homenagem foi prestada a 
Sra. Eliane A. de Oliveira Fedato, es-
posa do atual presidente da ACIAI 
Carlinho Fedato para marcar o “Dia 
das Mulheres”. Vários brindes fo-
ram sorteados entre os presentes 
que após o “workshop” participa-
ram de um delicioso coquetel. A 
Associação agradece a todas pela 
participação!

Foto: Bety Koppe
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WORKSHOP: PRAZER, SOU MULHER.
ACIAI ANUNCIA QUE VAI CRIAR O “GRUPO DE MULHERES EMPREENDEDORAS”
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Um ‘boom’ EMPREENDEDOR
Nos últimos anos novos comércios e indústrias instalaram-se em Irace-
mápolis movidos pelo fomento de uma cidade em desenvolvimento.

Estimulada por empresas de gran-
de e médio porte, essencialmente 
pela tradicional Usina Iracema (Gru-
po São Martinho) do ramo sucroal-
cooleiro, Starplast consolidada no 
mercado das grandes marcas de 
capacete ,e pela chegada da mon-
tadora Alemã Mercedes Bens, Irace-
mápolis, hoje com aproximadamen-
te 23.000 habitantes, vem sofrendo 
um ‘boom’ na procura do município 
para empreender.
Acreditando que as empresas su-
pracitadas possa puxar a economia 
da cidade, muitos empresários acre-
ditam, apesar da crise instaurada 
no país, que esse é o momento de 
pensar em novos negócios e inves-
timentos na cidade.
Os números ainda não são exatos, 
não existe uma estatística para sa-
bermos em porcentagem qual o 
crescimento de estabelecimentos 
novos, no entanto basta uma volta 
pelo comércio local para perceber 
que empreendimentos recentes 
estão sendo inaugurados dentro de 
pequenos períodos de tempo.
Setores como os de alimentação, 
vestuário, calçados, saúde, entre 
outros, estão entre os que mais so-
freram investimentos.
É notório também verificar e pontuar 
as mudançasde atitude por partede 
empresários já estabelecidos com 
‘anos e anos de casa’. Experientes e 
percebendo a movimentação eco-
nômica e o crescimento da cidade, 
bem como a procura da mesma por 
pessoas de fora, resolveram dar um 
‘upgrade’ em suas lojas. Ambientes 

climatizados, design moderno e in-
formatização são os carros chefes 
de lojistas que procuram estar sem-
pre a par das novidades e ‘moder-
nismos’ muitas vezes só vistos em 
shoppings e ou em comércios de 
grandes cidades. Tal atitude se tor-
na primordial para que o comércio 
local se fortaleça e dispute de igual 
para igual com outros centros de ne-
gócios. É importante estar sempre à 
frente e condizente com novas lin-
guagens nesse mundo tão dinâmi-
co chamado comércio.
Dentro desse cenário a indústria 
não ficou de fora. Com um novolote-
amento a disposição a expectativa é 
a mesma do comércio: Crescimen-
to. 
Vários ramos industriais estão che-
gando para se estabelecer no muni-
cípio. Empresários que já trabalham 
e atuam no mercado local e da re-
gião por muito tempo percebem 
que o momento é único e aprovei-
tam para se modernizar e se atuali-
zar. 
O Pq. Industrial e Empresarial Ca-
tharina Biázio Ometto, o 1° Distrito 
Industrial, o Distrito Industrial II e IV 
e o Park Empresarial contribuem no-
toriamente com o desenvolvimento 
da cidade como um todo.
É necessário e urgente que se for-
taleça o vínculo entre os setores 
Comércio e Indústria. Esse é o mo-
mento.
A palavra é progredir!

Renato Evangelista
MTB 0078920/SP

ACIAI, o CIESP Limeira e a ADM Estratégia e Gestão trazem parceria inédita. 

Como profissionalizar a gestão da empresa.
O grande desafio das organizações, 
principalmente das micro e pequenas 
empresas (MPE’s) está em estruturar 
sua forma de atuar, principalmente in-
ternamente, com o objetivo de prepa-
rar-se para o crescimento.
Neste sentido, a ACIAI, o CIESP Limeira 
e a ADM Estratégia e Gestão formaram 
uma parceria que tem como objetivo 
inicial oferecer informação para que 
o empresário possa tomar ações com 
foco em profissionalizar o seu negócio, 
independentemente do tamanho ou 
ramo de atuação.
Para iniciarmos este processo de in-
formação, uma questão que deve ser 
colocada na agenda do empresário é 
como ele conduz o seu negócio, ou 
seja, como é o exercício dele como lí-
der da organização. Pode parecer uma 
questão simples, porém a nossa práti-
ca em desenvolver e aplicar projetos 
de gestão nas organizações mostra 

que muitos empresários necessitam de 
um suporte mais técnico nesta questão. 
Um dos pontos que orientamos para o 
exercício da liderança é como o líder 
interage com seus clientes, seus forne-
cedores, sua equipe, o governo e com 
a comunidade. Estabelecer um padrão 
estruturado e formal para esta ação 
contribui para iniciar a profissionaliza-
ção da gestão.
Para concluir este primeiro bate-papo, 
gostaria de convidá-los a participar do 
Check-Up Organizacional, que é uma 
oferta gratuita da parceria entre as três 
organizações para auxiliar o empresá-
rio a melhorar o seu negócio. 
Para ter acesso, entre no site da ACIAI 
(www.aciaionline.com.br) e clique no 
banner do Check-up Organizacional. 
Inscreva a sua empresa agora mesmo! 
A ACIAI entrará em contato em breve! 
Se preferir, maiores informações pelo 
telefone: (19) 3456-5454.
Rumo a resultados superiores!

Foto: Renato F. Evangelista

Check-Up de sua Empresa Gratuito!
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+ SERVIÇOS:
BANCO DE CURRICULOS ATENDE POPULAÇÃO E EMPRESÁRIOS.

Você está procurando emprego 
e não sabe por onde começar?
A sua empresa necessita de um 
profi ssional qualifi cado?
A Associação Comercial dis-
ponibiliza em seu site (www.
aciaionline.com.br) o Banco de 

Currículos.
Acesse o site e clique no link 
ACIAI - Banco de Currículo.
O objetivo é centralizar os currí-
culos entregues nas empresas
e também disponibilizar as va-
gas dos empregadores.

COMO FUNCIONA?
As empresas cadastradas no 
Banco de Currículos podem dis-
ponibilizar vagas de emprego e 
fazer buscas por um profi ssional
de acordo com suas necessida-
des e qualifi cações exigidas.
As pessoas (candidatos) podem 
cadastrar seus currículos e se 
candidatar as vagas de empre-
gos disponibilizadas pelas em-
presas.
O acesso ao sistema é feito após 
o preenchimento de cadastro e 
criação de usuário/senha .
Todo o processo de contato entre 
empresa e candidato é estabele-
cido de forma direta, facilitando 
o processo de contratação.
Não perca tempo. Procure hoje 
mesmo fazer o seu cadastro.

ACIAI E SCPC (SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO)
OSCPC (Serviço Central de Prote-
ção ao Crédito) é uma das melho-
res ferramentas disponibilizadas 
para o empresário utilizar na hora 
de analisar e liberar o crédito a 
um cliente. Hoje não basta ape-
nas realizar a consulta e aguar-
dar o “consta” e ”nada consta”, 
é preciso ter uma segurança a 
mais. AACIAI sempre em busca 
de novos produtos de linha de 
crédito tem um ‘menu’ completo 
de consultas, onde um deles é o 
Score (modelo de pontuação por 
meio do qual se pode calcular o 

risco de inadimplência apresenta-
do pelo consumidor cadastrado, 
ele é mutável, pois é calculado 
de acordo com variáveis basea-
das em informações pertinentes 
ao comportamento de crédito do 
consumidor).
Basta o associado acessar o nosso 
site www.aciaionline.com.br e terá 
disponível o ‘menu’ completo de 
consultas intermediárias e avan-
çadas tanto para PF (pessoa física) 
como paraPJ (pessoa jurídica).
Maiores informações: (19)3456-5454 
3456-1933

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

meio do qual se pode calcular o 3456-1933

Estatística de consulta SCPC refe-
rente ao mês de janeiro e fevereiro 
(1.170 consultas) realizadas por as-
sociados e empresários da ACIAI.

356

814

Constam infor-
mações

Não Constam 
Informações 0 1000675 - Baixo Risco

SCORE
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Na semana de 06 a 10 de março o SEBRAE móvel esteve presente, em frente à sede da ACIAI, onde realizou dezenas de atendimentos ao público em 
geral. Na oportunidade entrevistamos o Analista de Atendimento Sênior e Gestor do Sebrae Móvel, Renan Benedito D Aragone

1. Como funciona o atendimento 
do SEBRAE Móvel?
Existe uma agenda do Sebrae Móvel 
para o ano de 2017 e a metodologia 
de trabalho foi baseada em diagnós-
tico do cliente. Todas as ações são 
realizadas baseadas no diagnóstico 
que os clientes preenchem. São qua-
tro tipos de diagnóstico: A. Potencial 
empresário sem negócio. B. Empre-
sário com negócio (pessoa física que 
tem negócio mas não está formaliza-
do). C. Para MEI (Micro empreende-
dor individual).D. Para ME (Micro Em-
presa) e EPP (Empresa de Pequeno 
porte). 
Todo diagnóstico tem como intuito 
identificar o nível de conhecimen-
to da pessoa perante várias áreas 
como: empreendedorismo, planeja-
mento, mercado e vendas, finanças 
e inovação. Para o MEI adiciona-se 
Cooperativas.

Quando o diagnóstico é lançado no 
sistema do Sebrae ele tem uma de-
volutiva que vem em forma de ‘trilha 
de ações’ que a gente monta. Nessa 
trilha vem o EAD (Ensino a Distância), 
Oficinas, Consultorias, Cursos espe-
cíficos, Missões, Feiras, Crédito. En-
fim, uma gama de coisas que depen-
dendo do nível de conhecimento do 
cliente vai ajudar ele a elevar esses 
conhecimentos nessas áreas.

2. Quais fatores a pessoa tem que 
se atentar quando ela vai abrir um 
empreendimento?
O mercado aceita o produto? Tem 
entrada no mercado? Tem recepti-
vidade para o Cliente? Se o produto 
é adequado e tem entrada para o 
mercado. Pode existirbarreiras que 
o empreendedor não conheça. Por 
exemplo, o local onde a pessoa quer 
abrir o empreendimento não aceita a 

atividade por zoneamento municipal 
ou por alguma outra característica 
que o local ponto não tenha.
3. Os cursos, palestras, entre ou-
tros serviçossão todos realizados 
em Piracicaba? 
Não necessariamente. A matriz fica 
em Brasília. A sede em São Paulo. O 

escritórioregional fica em Piracicaba 
onde são concentradas as ações. 
Mas esse escritório atende e é res-
ponsável  por uma micro região que 
no nosso caso engloba Santa Maria 
da Serra, São Pedro, Águas de São 
Pedro, Charqueada, Ipeúna, Irace-
mápolis entre outras.

ENTREVISTA - Parte 1

ACIAI oferece diversos serviços reprográficos para associados
Localizado dentro da sede da As-
sociação, o departamento de Re-
prografia disponibiliza serviços de 
cópia, escaneamento, impressão, 
encadernação e plastificação, to-
dos disponíveis de forma rápida e 
fácil, com ótima qualidade e acessi-
bilidade para os associados. 
Este pode pedir a impressão de seu 
material vindo até a ACIAI portando 
um pen drive ou CD, ou com os do-
cumentos ou folhas a serem copia-
dos. Também é possível que o em-
presário envie o material por e-mail 

para impressão, o que proporciona 
mais conforto ao associado para 
que ele faça todo o trabalho neces-
sário sem que tenha que sair de sua 
loja ou empresa.
O custo para estes serviços é for-
mulado para o associado, sendo 
negociável dependendo da quan-
tia de impressões, cópias, enca-
dernações ou plastificações que 
sejam requisitados. Todo serviço 
prestado é cobrado junto com a 
mensalidade, sendo possível assim 
que um funcionário traga cópias e 

Foto: Renato F. Evangelista

o material para impressão, apresen-
tando apenas uma requisição da 
empresa.
Venha conhecer os serviços ofere-
cidos pela Reprografia da ACIAI, e 
traga seu material para ser produzi-
do com qualidade e a um preço de 
custo baixo. Para mais informações 
o associado pode entrar em conta-
to pelo telefone (19) 3456-5454 ou 
pelo e-mail comercial@aciaionline.
com.br. O horário de funcionamen-
to é o mesmo da Associação, de se-
gunda a sexta-feira das 9h ás 17h.

PALESTRA ISO 9001:2015 com Jairo Ramos
Como de rotina, e pensando no 
aprimoramento de seus associa-
dos, a ACIAI promoveu gratuita-
mente no dia 23 de fevereiro, as 
19:30h,em seu auditório,mais uma 
palestra. Com graduação em Pro-
cessos Gerenciais e MBA em Ges-
tão Estratégica e Gerenc. Projetos, 
Jairo Ramos atua hoje a frente da 
Master Uno Assessoria. Na pales-
tra proferida por ele o assunto tra-
tado foi ‘ABNT NBR ISO 9001:2015 
– Entenda as mudanças e como 

elas afetam o dia a dia da sua em-
presa’.
Entre temas mais específicos Jairo 
lembrou que ‘a ISO9001 não é bu-
rocrática, cheia de procedimentos. 
Segundo o profissional ela era as-
sim na versão de 1987, no entanto 
já estamos em 2017’. Jairo ainda 
pontuou: ‘A norma já passou por 
quatro estágios de evolução, mas 
algumas pessoas não acompa-
nharam a evolução e ainda pen-
sam como há 30 anos atrás.’

Foto: Renato F. Evangelista
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SAIBA DOS BENEFÍCIOS!!
para Associados e funcionários

CONVÊNIOS ACIAI
 Informações: 

(19)3456-5454

Associados da ACIAI tem des-
conto especial de 50% no Cir-
cuito Cinema, Shopping das 
Nações Limeira.

Desconto de 10% a 20% aos as-
sociados, funcionários e depen-
dentes.

Desconto de 10% a 20% aos associa-
dos, funcionários e dependentes.

Desconto no curso de MBA em 
Gestão Ambiental aos associa-
dos, funcionários e dependentes.

Desconto de 10% na mensalida-
de aos associados, funcionários 
e dependentes no plano men-
sal (para ingressantes).

Desconto de 5% aos associados, 
funcionários e dependentes.

Desconto de 10% para ingres-
santes que são associados, fun-
cionários e dependentes.

Desconto de 10% em turmas de in-
glês, Informática e Administração.

Desconto de 10% a 20% aos asso-
ciados, funcionários e dependentes

Desconto de 20% na instalação da 
internet com fi bra ótica para em-
presas associadas e funcionários.

Desconto de 15% para serviços 
de radiologia aos associados, 
funcionários e dependentes.

Desconto de 20% para alguns 
cursos aos associados, funcio-
nários e dependentes.

Desconto de 5% na graduação e 10% 
à 15% na pós graduação aos associa-
dos, funcionários e dependentes. 

Desconto de 10% nas mensali-
dades aos associados, funcio-
nários e dependentes no curso 
de Inglês (para ingressantes).

Desconto de 15% nas mensali-
dades em qualquer curso.


