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Aproveite para apresentar o seu 
negócio. Troque experiências pro-

fissionais de uma forma 
descontraída.

C O M É R C I O       0 7

CAMPANHA DIA DOS PAIS

AÇÃO ACIAI    |    Comemoração aquece comércio local P.3

Diversos temas de interesse dos empresários locais  tem 
sido abordados nas ações do SEBRAE no auditório da 
ACIAI. Muitos empreeendedores estão participando dos 
eventos em busca de informações, atualizações e ino-
vações que possibilitem se destacar no mercado.  P.6

SERVIÇOS ACIAI                04

SEBRAE AQUI

PALESTRAS E OFICINAS ATRAEM 
EMPREENDEDORES 

‘O NOSSO COMÉRCIO’. Nova coluna trata dos 
problemas e soluções do comércio local  P.7

IRACEMÁPOLIS ARRECADOU DE IMPOSTOS 
MUNICIPAIS 

SAIBA

DE 01/01/2018 À 31/07/2018:

R$ 9.050.792.00
NOVE milhões

Venha tomar café 
com a gente!

foto: Bety koppe

fonte: https://impostometro.com.br/ 

Programação Agosto e Setembro - 2018
 SEBRAEAQUI - ACIAI

Data Horário Tema Valor

21/08 18:30 às 22:30 Começar Bem - Formalização Gratuito

30/08 18:30 às 22:30
Promover e Divulgar para 

vender bem
R$ 80,00

20/09 18:30 às 22:30
Facebook - Como criar uma 

página empresarial
R$ 70,00

25/09 18:30 às 22:30 Oficina Fluxo de Caixa Gratuito

 INSCRIÇÕES: (19) 3456-1933
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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: 
VICENTE AP. DE MELLO

2° SECRETÁRIO: 
MARIA ROSELI BUCK

1° TESOUREIRO: CELSO SIDNEY DOMI-
CIANO

2° TESOUREIRO: VALDO ZANUCCI NETO

JORNALISTARESPONSÁVEL: 
RENATO DE FREITAS

 EVANGELISTA - 

MTB 0078920/SP

DIAGRAMAÇÃO: RENATO DE FREITAS 
EVANGELISTA

TIRAGEM: 1.000 EXEMPLARES

IMPRESSÃO: 
GRÁFICA NAZATTO SANTA BÁRBARA 

D’OESTE SP
 

Vale a pena se associar?

Nesses quase quatro anos à frente da associação comercial fui adquirindo experiência e desco-
brindo o ‘caminho das pedras’. Muitas vezes somos pegos por desafios que parecem impossíveis 
de serem resolvidos. Mas nunca me esquivei e sempre procurei encarar de frente, com calma e 
sensatez, os problemas apresentados, discutidos e debatidos pela diretoria.

Todas as entidades sociais, sem fins lucrativos, vivem de batalhas diárias para sobreviver e se 
manter. A ACIAI não é diferente. Procuramos, ao longo desses anos, elevar não só a quantidade de 
produtos e serviços oferecidos, como também prezamos pela qualidade dos mesmos.

Isso é o que define o título desse texto. Quando me questionam sobre o porque de ser associado, 
retorno com outra pergunta: Você conhece a ACIAI de perto, tudo que oferemos, como funciona 
cada serviço? 

A ACIAI é muito mais complexa do que muitos imaginam. De longe pode até parecer simples or-
ganizar campanhas comerciais em datas comemorativas, cada ano com uma ideia diferente em 
termos visuais, entre outros fatores envolvidos. Mas pensar dessa forma seria diminuir o trabalho 
realizado. Tenho ciência de que tudo que envolve a ACIAI exige um ótimo desempenho da equipe 
de trabalho que aos poucos vamos formando. Diretoria, gerência e colaboradores dão seu máximo 
para fazer a engrenagem rodar. Existe uma gama de atividades e produtos que devem ser geridos. 
Parcerias com faculdades, SEBRAE, SCPC, jornal próprio, planos médicos, Instituto de Talentos 
são algumas das demandas das quais somos responsáveis. Nessa linha aproveito para convidar 
você a destrinchar o nosso trabalho e descobrir que sim, vale a pena fazer parte da Associação 
Comercial de Iracemápolis!

ACIAI DIGITAL
Acompanhe a ACIAI no ambiente digital 

WWW.ACIAIONLINE.COM.BR  

NOVIDADE NO SITE: 
GUIA COMERCIAL ACIAI

Redes Sociais.
Fb: facebook.com/IracemapolisACIAI

Instagram: @aciaiirac
WhatsApp: (19) 99925-9296

Fale com a redacao >>>  comunicacao@aciaionline.com.br

FRASES DO MÊS

“Você não fecha uma ven-
da, você abre as portas de 

um relacionamento se quer 
construir um negócio dura-

douro e de sucesso.  
Patrícia Fripp

“Se você não cuidar do seu 
cliente, o seu concorrente 

irá. 
Bob Hooey

Carlinhos Fedato
Presidente da ACIAI
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CAMPANHA DO DIA DOS PAIS
MOVIMENTA COMÉRCIO

São três semanas de promo-
ções especiais visando a che-
gada de uma das datas mais 
especiais do ano: o dia dos 
pais. Homenagear os pais, 
seja através de um presente, 
de um mimo, ou de um simples 
gesto de carinho é uma forma 
de selar a relação entre pais 
e filhos durante todo o ano. 
A ACIAI sente-se lisonjeada 
em poder cooperar com esses 
momentos tão sublimes das 
famílias. A nossa promoção 
de dia dos pais ACIAI 2018 
realizada de 23/07 à 12/08  
terá sorteio de 1 Vale compra 
no valor de R$ 200,00 por loja 
participante e 5 Vales compra 
no mesmo valor para o con-
sumidor utilizar em qualquer 

estabelecimento participan-
te. O objetivo da entidade é 
movimentar os nossos esta-
belecimentos comerciais e fi-
xar ainda mais datas que sim-
bolizam a boa relação entre 
as pessoas e seus familiares.
No site da ACIAI (www.
aciaionline.com.br) e face-
book (facebook.com/Ira-
cemapolisACIAI) estarão 
disponíveis a lista das lojas 
participantes e o nome de 
cada contemplado por loja.
A ACIAI agradece a todos os 
envolvidos nessa campanha!

Fica a dica de 1 filme 
em homenagem ao 
dia dos Pais que retra-
ta a figura paterna: 

À Procura da Felicidade

 (Estados Unidos, 2006)  
Um filme que vimos Will Smith 

compartilhar a tela com seu filho, 
Jaden Smith. O filme de Gabriel 
Muccino conta a história de Chris 
Gardner, um pai que investiu todo 
seu dinheiro em scanners portá-
teis que não conseguiram o suces-
so que esperava. Ao vê-lo na ruína, 
sua esposa o abandona com o fi-
lho. A história do sonho americano 
cumprido, baseado em fatos reais.
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Enquadramento 
Sindical das 
Categorias 

Profissionais 
Diferenciadas

>ADVOCACIA

O artigo 511 da CLT esclarece que a 
categoria profissional diferenciada é
aquela que se forma dos empregados 
que exercem profissões ou funções
diferenciadas por força de estatuto 
profissional ou em consequência de
condições de vida singulares, ou seja, 
são profissões ou funções que não
estão ligadas diretamente a atividade 
econômica principal da empresa, como
por exemplo, uma indús-
tria ou um comércio que con-
trata um motorista ou um
segurança. Fato comum que ocor-
re em algumas empresas é, no 
momento da contratação de um 
profissional desta categoria (dife-
renciada), o responsável pelo RH
estabelecer contato com o sindicato 
que atende o ramo da atividade do
contratado, objetivando levantar 
dados, como piso salarial e outros
benefícios. 
Contudo, o grande equívo-
co, nestes casos, é que mui-
tas vezes não se constata
se o sindicato patronal do emprega-
dor é signatário, ou seja, se a entidade

sindical que representa a empresa as-
sinou a convenção coletiva de trabalho
ou firmou acordo com o sindicato que 
representa o empregado da categoria
profissional diferenciada.
A Súmula 374 do Tribunal Su-
perior do Trabalho – TST, 
corte máxima da Justiça
do Trabalho brasileira, é clara ao pres-
crever que “empregado integrante de
categoria profissional diferenciada 
não tem o direito de haver de seu
empregador vantagens pre-
vistas em instrumento cole-
tivo no qual a empresa não
foi representada por órgão 
de classe de sua categoria”.
Portanto, caso o sindicato patronal não 
tenha assinado a convenção coletiva
de trabalho ou firmado acordo com o 
sindicato que representa o trabalhador
da categoria profissional diferenciada, 
o empregador não é obrigado a seguir
as regras da respectiva categoria, ou 
seja, poderá enquadrar o empregado na
convenção coletiva de tra-
balho geral aplicada para os 
empregados que exercem
funções ligadas diretamente a 
atividade principal da empresa.

Fábio Henrique Pejon
Sócio da Greve, Pejon, Rigo 
Sociedade de Advogados 

Ser pai é plantar e criar raízes,
é ensinar segurando a mão

com coragem e determinação.
Uma homenagem da 

Rua João Dadona, 372 (em frente à Av. Pedro Cosenza, ao lado dos Móveis Vergenhassi) 

Iracemápolis / SP
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E-social
 para as micro e 

pequenas 
empresas

O que é e-social?
É um sistema de registro, elabo-
rado pelo Governo Federal, em 
conjunto com o Ministério do Tra-
balho e Caixa Econômica Federal, 
para facilitar o envio das infor-
mações relativas aos trabalhado-
res, com o objetivo de simplificar 
reunindo todas as informações 
em um banco de dados único.

Ele já está em vigor?
Sim, as grandes empresas (com 
faturamento anual superior a 78 
milhões de reais), estão envian-
do suas informações desde 1° de 
janeiro deste ano. As micro e pe-
quenas empresas têm a obriga-
ção de enviar as suas informações 
a partir de 1° de julho deste ano, 
independente do seu faturamento 
anual e número de funcionários. 

Os MEIs (Microempreendedores 
Individuais) com empregados 
também devem enviar o e-social.

Quando e quais informa-
ções deverão ser enviadas?
A partir de julho de 2018 iniciou o 
envio das informações de cadas-
tro de empresas e suas tabelas 
(eventos de folha de pagamento).
A partir de 1° de setembro de 
2018 serão enviadas as infor-
mações dos trabalhadores e 
seus vínculos (não-periódi-
cos), sendo as admissões, des-
ligamentos e afastamentos.
A partir de 1° de novembro de 
2018 serão enviadas as folhas de 
pagamento, que tomarão como 
base todas informações recebi-
das anteriormente, por isso é mui-
to importante o correto envio das 
informações, para que a base do 
e-social possa receber estas infor-
mações sem ocorrência de erros.
Em janeiro de 2019 é prevista a 
extinção da GFIP, declaração uti-
lizada para gerar a guia do FGTS 
e para declarar informações à 
Previdência Social, ou seja, a 
plataforma do e-social irá a par-
tir desta data gerar as guias do 
FGTS e INSS, como já é hoje no 
caso do Empregador Doméstico.
E por último, também em ja-
neiro de 2019, serão enviadas 
as informações relativas à saú-
de e segurança do trabalhador.

RESENHA CONTÁBIL

Ronaldo de Gaspari Sócio-Proprietário da 
Controle Colsultoria - Contabilidade e 

Assessoria Ltda

                 NEGATIVAÇÃO

A importância de realizar a negativação de seu cliente na base 
de dados do SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito)
A negativação é a criação de um registro de débito vinculado ao CPF/
CNPJ do devedor no banco de dados SCPC. Esse serviço o qual a ACIAI 
e a Boa Vista oferecem é utilizado quando um devedor (pessoa física 
ou jurídica) não cumpre as suas obrigações perante seus credores. 

Efeito : falta de negativação no SCPC:

Demora na negativação, gera a dificuldade  na recuperação do crédito 
   

   
* A negativação possui um efeito restritivo mais abrangen-
te, pois é exibido em todos os relatórios utilizados em aná-
lise de crédito, até mesmo os mais simples, sem contar 
que influencia na pontuação do Score, que hoje é uma das 
ferramentas mais importantes na hora de realizar a análise de crédito.

A ACIAI
* A ACIA disponibiliza esse serviço, o qual você realiza dentro do nosso 
sistema, via on-line, utilizando apenas seu código e senha de acesso;
* Se você associado não tem a liberação para realizar as manutenções, é 
só solicitar no departamento SCPC/ACIAI e realizaremos o termo para 
ser assinado assim liberando as inclusões a serem realizadas no sistema.

MAIORES INFORMAÇÕES: 
DANIELA FUZATTO     /   SCPC     ACIAI (19)  3456-5454

*Sem o registro no SCPC , os devedores con-
tinuam buscando crédito em outras institui-
ções que , por não conhecerem a situação, 
irão conceder normalmente. Esse ciclo gera 
prejuízo às empresas e à economia em geral.
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AÇÕES SEBRAE - Oficinas | Palestras | Cursos
FORMALIZAÇÃO - MEI

O SEBRAE trouxe pela terceira 
vez, apenas no primeiro semes-
tre, uma palestra sobre ‘Formali-
zação de empresas’. Maria Ivone 
Rodrigues, analista de negócios 
do SEBRAE, esteve na ACIAI. Foi 
na noite da segunda-feira, 25 de 
junho de 2018, às 18:30h. Ivone 
ministrou a oficina ‘Começar Bem 
– Formalização’. A mesma é dedi-
cada a quem quer abrir uma em-
presa. Por onde começar e como?
Dúvidas são frequentes nesse 
momento de decisão. A oficina 
é gratuita e diversas atividades 

pertinentes ao tema são dis-
cutidos. Como exemplos estão: 
‘Vantagens e benefícios da for-
malização; Obrigações com a 
formalização do negócio; Passos 
para formalização’. Em todas as 
palestras estiveram presentes 
pessoas que já empreendem e 
procuram buscar novas informa-
ções se reciclando e também pre-
tendentes ao empreendedorismo, 
que vislumbram muito em breve 
tocar o próprio negócio. A reali-
zação desse sonho deve seguir 
o fluxo natural da formalização.  

PALESTRA VENDAS: 20% EM 22 DIAS
A Associação Comercial promo-
veu em suas dependências, no 
dia 2 de agosto, as 19h, mais um 
ato que merece aplausos, uma 
palestra beneficiente. Os ingres-
sos foram 2kgs de alimentos não 
perecíveis por pessoa, voltados 
para o Lar São Vicente de Paulo. 
A palestra foi apresentada por 
Reinaldo Lopes, que trabalha di-
retamente com varejo há 18 anos 
e criou a metodologia 20em22. 
Os participantes descobriram 
como centenas de lojistas de 
sucesso fizeram para aumen-
tar seu faturamento em mais 
de 20% em 22 dias. O pales-
trante demonstrou o “cami-
nho das pedras” para que em-
preendedores locais possam 
seguir também estes passos. 
Muita gente já participou de al-
gum congresso, onde durante 
dois ou três dias, os lojistas as-
sistem dezenas de palestras, 
porém, voltam para sua casa 
no dia seguinte e simplesmente 
não conseguem implantar ab-
solutamente nada em sua loja. 
Este foi um evento totalmen-
te baseado em ações práticas, 
para que os negócios tenham 
uma verdadeira transformação! 

Ao invés de convidar palestran-
tes que trazem as novidades 
de Nova York, com ações total-
mente distantes da realidade, 
do que os empresários vivem em 
seu dia a dia, neste evento os 
empreendedores tiveram bons 
exemplos de lojistas que tam-
bém estão buscando melhorar 
os seus negócios diariamente. 
E, melhor ainda, descobriram 
o que eles estão fazendo de 
prático e que poderão aplicar 
em sua loja imediatamente!
A adesão foi grande e os em-
presários que participaram 
saíram satisfeitos com os no-
vos conhecimentos adquiri-
dos. Mais de 30 quilos de ali-
mentos foram arrecadados. 
A ACIAI agradece a todos os 
participantes que além de ga-
nhar mais experiência em seus 
negócios ainda colaboraram com 
mais uma campanha solidária.

foto: Renato Evangelista

foto: Renato Evangelista



EDIÇÃO 10 | AGOSTO DE 2018 | 7

+ O NOSSO COMÉRCIO
6° e 7° Café com Estratégia

O Networking da ACIAI só 
cresce. Em junho e julho tive-
mos a sexta e sétima edição do 
Café com Estratégia. O evento 
que acontece uma vez por mês, 
tem atraído o interesse de em-
presários. A cada edição novos 
empreendedores participam.  É 
mais um canal criado pela asso-
ciação para que comércio e in-
dústria possam trocar informa-
ções, demonstrar experiências 
de mercado, e obviamente ven-
der seus produtos e serviços.
Sempre às 8h da manhã, os 
participantes comparecem nas 
dependências da ACIAI onde 
é oferecido um café da ma-
nhã repleto de deliciosos bolos, 

pães, sucos entre outros itens. 
Cada participante apresenta a 
sua empresa aos demais pre-
sentes e oferece material de 
divulgação como cartões de 
visita, flayers, folders, entre 
outros materiais que possam 
dar visibilidade ao negócio, As 
apresentações são sucintas, 
informais e descontraídas dan-
do ao encontro um momen-
to que une negócio e prazer.
Os participantes ainda rece-
bem um número para concorrer 
a sorteio de livros com temas 
pertinentes aos negócios. Fi-
que atento. Não perca o pró-
ximo Café com Estratégia. O 
evento é totalmente gratuito.

Limpeza das ruas

Infelizmente não é uma prá-
tica habitual o exercício da 
cidadania em nossas esco-
las e educação familiar. E se 
é, algo não tem dado certo 
ou o resultado não tem sur-
tido efeito. É comum, e para 
isso basta um passeio pelas 
vias principais do comércio, 
tanto no centro como nos 
localizados em bairros mais 
afastados, encontrarmos 
calçadas e sarjetas cheias 
de lixos, dos mais variados. 
Entre papéis de bala, saco-
linhas de supermercados, 
embalagens diversas, ainda 
somam dejetos de cachor-
ros de toda sorte. Muitos 
comerciantes se esforçam 

para manter a frente do es-
tabelecimento limpo, var-
rendo e recolhendo a sujeira 
antes de abrir para o horário 
comercial. No entanto, a bri-
ga é ingrata já que as pes-
soas durante o dia voltam a 
prática de deixar o seu lixo 
em vias públicas. Algumas 
pessoas se defendem dizen-
do que não tem onde descar-
tar. É urgente a necessidade 
de uma junção de esforços, 
do poder público, comer-
ciantes, população, para 
equipar as ruas com lixei-
ras seguras e conscientizar 
a população de que a cida-
de é a nossa casa, e é nosso 
dever manter a casa limpa.

foto: Renato Evangelista
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SEJA VOCÊ 
TAMBÉM 

UM ASSOCIADO

Solicite uma visita: (19) 3456-5454

CLUBE 
 DE 

VANTAGENS 

ACIAI:

PARA

ASSOCIADOS,

FUNCIONÁRIOS 

E

DEPENDENTES


