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Gratuito, treinamento atualiza 
empresários em novas 

ferramentas.
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DIA DAS CRIANÇAS: 

AÇÃO ACIAI    |    Lojas aderiram a mais uma campanha P.3

O Sebrae, através da parceria com a ACIAI e Prefei-
tura Municipal, tem promovido diversas oficinas e pa-
lestras no auditório da Associação com o objetivo úni-
co de trazer até a sociedade empresarial o que há 
de mais atual e moderno em empreendedorismo  P.6

SEBRAE AQUI

EMPREENDEDORES PROCURAM 
SE ATUALIZAR 

Serviço 
Central de

Proteção ao Crédito 

Compre nas lojas participantes da campanha 
Compras Premiadas e concorra a 

vales-compra de R$ 200,00

Imagem: Divulgação

imagem:Divulgação

Nasce mais uma Estrela
Inaugurada a única CVC viagens de Iracemápolis

Na última quinta-feira, dia 27 de 
setembro, às 10h, foi inaugurada a 
maior novidade do comércio local – 
a loja CVC Iracemápolis. As pro-
prietárias Francismara Portes e 
Sara Camargo trabalham há mais 
de dez anos no ramo e inicialmente 
gerenciavam a ‘CPtur Iracemápolis’ 
há dois anos. Com o crescimento do 
seguimento resolveram ampliar e 
apostar em uma estrutura inovado-
ra e condizente com a exigência do 
mercado atual de turismo. ‘Agora te-
mos toda a infraestrutura para dis-
ponibilizar desde o atendimento (fe-
chamento de pacotes) até a viagem 
propriamente dita, com o que há de 
melhor, de forma confortável e tran-
quila para os nossos clientes e além 
disso a inauguração da nova loja 
proporcionará diversas promoções 
sendo esse um ótimo momento para 
quem quer aproveitar descansar e 
viajar’, disseram as proprietárias.
Na loja CVC você encontrará uma 
equipe totalmente especializada 
para atendimento em viagens. Ins-
talada em uma ótima localização, na 

Rua José Emídio, 645, quase em fren-
te da Caixa Federal e Lotérica, é uma 
excelente opção para você comprar 
a sua viagem a preços arrasadores.
A CVC possui a  maior oferta de pro-
dutos e serviços de turismo na Améri-
ca Latina, com mais de 1.000 opções 
de roteiros nacionais e internacionais 
em viagens aéreas, terrestres e ma-
rítimas. Além disso, você pode reser-
var diárias em hotéis, comprar passa-
gens aéreas, fazer cruzeiros, alugar 
carros e adquirir ingressos para atra-
ções conhecidas mundialmente.
A CVC ainda oferece a melhor es-
trutura de atendimento aos turistas 
que desembarcam nos principais 
destinos do Brasil e do exterior. Aqui 
você terá à disposição toda a infra-
estrutura que só a CVC tem. Escolha 
seu próximo destino e boa viagem!
A inauguração contou com a presen-
ça do Gerente Regional CVC Brasil, 
Sr. Nathan, com o vereador Pedrão e 
com Marcela Candioto, Master Fran-

queada CVC. 
Contato: 3456-5767

Marcela (Master Franqueada), Pedrão do Noé (verea-
dor), Fran e Sara (proprietárias) inauguram a CVC

 Nathan (Gerente Regional CVC Brasil), Fernanda 
(agente de viagens), Sara, Fran e Marcela Candioto.

SERVIÇOS ACIAI        P.04
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O nosso futuro

Impossível enquanto presidente de uma entidade que representa o Comércio e a Indústria do mu-
nicípio não pensar no futuro. O momento turbulento do país nos remete a reflexão. Sou abordado 
diariamente sobre a situação do mercado. Difícil encontrar empresários otimistas diante de um 
cenário há tempo desestabilizado.

A recente eleição nacional, apesar do descontentamento geral e da população desacreditada nos 
políticos, faz com que tenhamos um fio de esperança na conjuntura econômica da nação.

Cada empreendedor, cada gestor e todos os trabalhadores devem pensar que de cada um de nós 
virá a força para produzirmos uma reviravolta na situação mais difícil.

Quem sabe, rogamos por isso, os novos comandantes, independente de quem for, tenham a sagaci-
dade de saber conduzir com destreza e compromisso as questões que envolvem todo o desenvolvi-
mento econômico do país?

Vejo a dificuldade que todos têm para conduzir seus negócios. Eu mesmo sofro na pele já que 
também sou empresário. Os impostos, muitas vezes leis que mais prejudicam do que normatizam, 
burocracias, entre outros empecilhos, que vão cansando o empreendedor no dia a dia. 

Novos tempos estão chegando. Quero acreditar, por mais que achemos difícil, em uma mudança. 
Atitude diferente, bom senso e principalmente comprometimento para com o país. 

Tenho maturidade profissional para entender que não é simples, que muito deve ser corrigido. Mas 
ainda quero crer que a nossa hora está chegando. Que o nosso trabalho irá surtir efeito. Que esse 
é o nosso futuro.  

ACIAI DIGITAL
Acompanhe a ACIAI no ambiente digital 

WWW.ACIAIONLINE.COM.BR  
Redes Sociais.

Fb: facebook.com/IracemapolisACIAI
Instagram: @aciaiirac

WhatsApp: (19) 99925-9296

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

FRASES DO MÊS

“Eu gosto do impossível 
porque lá a concorrência é 

menor 
Walt Disney

“Ser empreendedor é exe-
cutar os projetos, mesmo 

que haja riscos. 
Augusto Cury

Carlinhos Fedato
Presidente da ACIAI

NOVIDADE NO SITE: GUIA COMERCIAL ACIAI



Fica a dica de um filme 
para você ver junto do 

seu filho (a): Wall-E
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DIA DAS CRIANÇAS: já comprou? 

estabelecimento participante.
No site da ACIAI (www.
aciaionline.com.br) e facebook 
(facebook.com/Iracemapoli-
sACIAI) está disponível a lista 
das lojas participantes.  O nome 
de cada contemplado por loja 
será disponibilizado nesses 
mesmos canais até o dia 18/10.
A ACIAI agradece a todos os 
envolvidos nessa campanha!

Está em plena execução a cam-
panha comercial promovida  
pela ACIAI em comemoração 
ao Dia  das Crianças!  Co-
meçou em 17/09 e será fina-
lizada no dia 13/10 de 2018. 
Comprando  no comércio de 
Iracemápolis você concorrerá  
ao 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 

Wall-E é um filme apaixonante. Um tanto pela beleza das 
imagens incríveis para um desenho animado, e muito pela 
mensagem. O planeta terra foi abandonado pelos seres hu-
manos de tanto lixo que aqui acumulou. Agora os mesmos 
vivem em uma nave (no espaço) onde a vida é totalmente ar-
tificial e sedentária. Na terra vive apenas um robôzinho (Wall-
-E), que se apaixona por uma sonda (Eva) enviada pelos ho-
mens para rastrear o estado do planeta. Lindo e educativo!

foto: Divulgação

9,90
Sua última 

chance 
para o verão! no 1º mês

*

Concorra a Vales-Compra de R$ 200,00.
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A UBERIZAÇÃO E A 
RELAÇÃO DE EMPREGO

>ADVOCACIA

Uma homenagem da 

Rua João Dadona, 372

Iracemápolis / SP

Quando vejo uma criança, ela inspira-me dois sentimentos:
ternura, pelo que é, e respeito pelo que pode vir a ser.

Louis Pasteur

(em frente à Av. Pedro Cosenza,
ao lado dos Móveis Vergenhassi) 

12 de outubro - Dia das Crianças

Os avanços tecnológicos, as novas 
modalidades de economia, e a forma 
com que a sociedade se organiza fa-
zem com que a exploração da mão de 
obra siga a tendência de cada época. 
A internet e as plataformas digitais, 
impulsionaram o trabalho indepen-
dente. As novas tecnologias possi-
bilitam que o profissional encontre e 
seja encontrado por clientes de qual-
quer lugar do mundo e preste o ser-
viço por intermédio dessa mediação 
que a plataforma digital faz entre 
profissional e cliente/consumidor.
Pesquisas com dados divulgados 
pela Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
apontam que o Brasil é o terceiro país 
com mais profissionais autônomos 
do mundo. São mais de 1,3 milhão de 
pessoas, que representam 32,9% da 
força de trabalho remoto nacional.
Com isso, ainda que seja notório o 
desemprego que assola o país, tal 
fator não é o único responsável por 
esse número crescente, mas tam-
bém a tendência de uma nova ge-
ração, que anseia por liberdade no 
mercado de trabalho, seja com fle-
xibilidade de horários, mobilidade, 
e a possibilidade de desenvolver 
mais de um projeto ao mesmo tem-
po que fortalecem esse cenário.
No mesmo compasso, em que pese 
a legislação trabalhista tenha so-
frido recentes alterações pela Lei 
13467/2017, conhecida como refor-
ma trabalhista, a qual teve dentre 
outras situações o objetivo de regu-
lamentar modalidades alternativas 
de trabalho. É patente que ainda 
assim as novas relações de trabalho 
que surgem com a utilização cada 
vez mais intensa das novidades tec-

nológicas gerem dúvidas sobre qual a 
relação do profissional com a empre-
sa de tecnologia/plataforma digital.
Assim, considerando que normal-
mente nos trabalhos por intermédio 
de plataforma digital o profissional 
assume os riscos da atividade por ele 
desenvolvida, gerindo o seu cotidiano 
laboral conforme sua conveniência, 
pois possui autonomia para exercer a 
atividade no horário e da forma como 
melhor lhe convier, difícil se estabele-
cer uma subordinação com a empresa 
intermediadora, o que faz desse pro-
fissional um verdadeiro autônomo.
Portanto, a priori, nesses tipos de 
contratação não há como se estabe-
lecer vínculo de emprego, haja vista 
a disposição do artigo 442-B da CLT, 
no sentido de que a contratação do 
autônomo, cumpridas por este todas 
as formalidades legais, com ou sem 
exclusividade, de forma contínua ou 
não, afasta a qualidade de empregado.
TALITA GARCEZ BRIGATTO 
Advogada Trabalhista – sócia da Greve, 
Pejon, Rigo Sociedade de Advogados
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RESENHA CONTÁBIL

Ronaldo de Gaspari Sócio-
Proprietário da Controle 

Colsultoria - Contabilidade e 
Assessoria Ltda

TREINAMENTO SCPC
foto: Renato Evangelista

Simples 
Nacional - 
Exclusão

As empresas optantes pelo regi-
me de apuração Simples Nacio-
nal devem ficar atentas às pos-
sibilidades de exclusão do regime 
simplificado, existem várias pos-
sibilidades que ocasionam esta 
e uma delas pode ocorrer por 
conta da não regularidade de pa-
gamento dos impostos mensais.
Recentemente, de 10 a 12/09, 
a Receita Federal do Brasil dis-
ponibilizou no DTE (Domicílio 
Tributário Eletrônico) os ADE 
(Atos Declaratórios de Exclu-
são) informando aos contribuin-
tes os débitos previdenciários 
e não previdenciários em aber-
to junto à RFB (Receita Federal 
do Brasil) e PGFN (Procurado-
ria Geral da Fazenda Nacional).
Foram emitidos 716.948 co-
municados com dívidas que 
totalizam R$19,5 bilhões.
O acesso ao ADE pode ser fei-
to através do Portal do Simples 
Nacional ou e-CAC no site da Re-
ceita Federal através do uso de 
código de acesso ou certificado 
digital. Após a consulta ao ADE 
as empresas terão 30 dias para 
sanar as irregularidades, caso o 

acesso não ocorra em um prazo 
de 45 dias após a sua publicação 
as empresas serão automatica-
mente consideradas notificadas.
Os débitos podem ser regulari-
zados através de pagamento à 
vista ou mediante parcelamento, 
caso a empresa opte pelo parce-
lamento e faça o recolhimento 
da primeira parcela dentro dos 
30 dias, a mesma será automa-
ticamente considerada regular 
e não será excluída do regime.
A empresa que não regulari-
zar seus débitos dentro do pra-
zo será automaticamente ex-
cluída do regime a partir de 
1°/01/2019, e poderá tentar a 
sua reinclusão no sistema até 
a data máxima de 31/01/2019.
Recomendamos às empresas noti-
ficadas, mesmo cumprindo o pra-
zo de regularização, que acompa-
nhem a sua situação de opção no 
decorrer do mês de janeiro, para 
evitar surpresas indesejadas, 
pois após o prazo de 31/01/2019 
o retorno ao regime somente po-
derá ocorrer, em alguns casos, 
mediante requerimento de ofício, 
o que pode gerar muitos trans-
tornos à atividade da empresa.

A Associação Comercial, Industrial e 
Agrícola de Iracemápolis – ACIAI, em 
parceria com a BOA VISTA, realizou na 
manhã de 18 de setembro, o treinamen-
to dos novos produtos de Pessoa Jurídi-
ca na sede da ACIAI. O evento foi gra-
tuito. A Diretora Comercial da Boa Vista 
Sra. Renata N. Serezino falou sobre a 
Família Define, três novos produtos 
de PJ que a Boa Vista SCPC lançou.
Além das informações cadastrais, res-
tritivas, quadro societário, participações 
em empresas e hábitos de pagamento, 
o Define possui inteligência analítica 
e agregada aos seus relatórios o que 
permite analisar o cliente, recomendar 
o melhor negócio e facilitar sua ven-
da. Todos os produtos do novo portfó-
lio PJ trazem a ferramenta do SCORE 
(avalia o comportamento do cliente 
perante o mercado), ferramenta utili-
zada para analisar créditos em grandes 
empresas, bancos e financiadoras.
Participaram do evento empre-

sários associados à entidade. 
O Serviço Central de Proteção ao Cré-
dito –SCPC- foi criado em 1955 e tem 
o objetivo de auxiliar as empresas em 
suas operações de crédito e promover 
mais segurança nas transações comer-
ciais. Quando uma empresa vende um 
bem ou serviço precisa receber no prazo 
para continuar a produzir e gerar em-
pregos. Esse ciclo saudável da econo-
mia beneficia empresas e consumidores. 

Conte com a credibilidade da Boa 
Vista SCPC para maximizar seus 
resultados nas operações de cré-
dito e evitar a inadimplência. 
Solicite uma visita no (19) 3456-
5454 – ACIAI e saiba mais sobre 
este serviço. – Daniela Z. Fuzatto
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AÇÕES SEBRAE - Oficinas | Palestras | Cursos

Evento sobre Inteligência Emocional reuniu 
35 pessoas no auditório da ACIAI 

nan D’ Aragone, gestor do SEBRAE, 
discorreu sobre a compreensão do 
Fluxo de Caixa como uma ferramen-
ta de apoio à gestão e  importância 
da elaboração correta do mesmo.
Mais de vinte pessoas acompanha-
ram o treinamento entre empre-
sários e empreendedores, que ti-
veram a oportunidade de atualizar 
seus conhecimentos e ainda rece-
ber uma planilha pré-pronta para 
utilizar em seus próprios fluxos. 
Toda a programação dos eventos da 
parceria ACIAI/SEBRAE são divul-
dados neste Jornal e também on-line 
no site e redes sociais. Fique atento e 
não perca a chance de se atualizar!

Fluxo de Caixa - Oficina orientou empresários

Palestra faz parte do 
projeto IBE Conveniada 

FGV Promove

A ACIAI recebeu, na quar-
ta-feira, 12 de setembro, 
cerca de 35 pessoas na pa-
lestra “Inteligência Emocio-
nal: Como melhorar seus re-
sultados”, com a professora 
Rita Ritz da IBE Conveniada 
FGV na sede da Associação.
O evento foi realizado pela 
IBE Conveniada FGV em par-
ceria com a Associação Co-
mercial, Industrial e Agríco-
la de Iracemápolis – ACIAI, 
e faz parte do projeto IBE 

Conveniada FGV Promove, 
que tem o objetivo de reali-
zar encontros que colabo-
rem com o desenvolvimento 
econômico, social e ambien-
tal das cidades da região.
A professora ressaltou du-
rante o evento que estudar 
sobre competências emo-
cionais é importante em 
qualquer momento da vida. 
“Falar sobre esse assunto 
é extremamente raro. Aca-
bamos dando sempre mais 
importância para as compe-
tências técnicas e acabamos 
não dando importância para 
o lado emocional”, completa.

foto: Renato Evangelista

Treinamento em Vendas

A Associação comercial pro-
moveu nos dias 4 e 5 de se-
tembro, no auditório da enti-
dade, às 19h, o treinamento 
em vendas que abordou dois 
temas: Metodologia Spin 
Selling e Marketing Estra-
tégico. O evento foi uma par-
ceria com a Integra – empresa 
Júnior da Unicamp. Estiveram 
palestrando Daniel Bustaman-
te e Alex Ribeiro, dia 4, sobre 

Como anda o controle dos recursos fi-
nanceiros da sua empresa? Você tem 
um planejamento de fluxo de caixa 
adequado? Na terça-feira, 25 de se-
tembro, as 18:30h, pela segunda vez 
nesse ano, a ACIAI recebeu mais 
um evento em parceria com o SE-
BRAE sobre o tema em questão. Re-

foto: Renato Evangelista

foto: Renato Evangelistafoto: Renato Evangelista

as reais questões negociais do 
cliente, a importância dessas 
questões, planejamento de 
visitas mais efetivas que re-
duzam o ciclo de vendas, su-
peração do dilema da falta de 
decisão, a conquista de negó-
cios sem conceder descontos, 
entre outros assuntos. Camila 
Lorenzato Rinaldi palestrou 
no dia 5, e tratou da definição 
do público alvo, campanhas de 
marketing estratégicas, a im-
portância da identidade visual 
em campanhas e as possibi-
lidades do marketing digital. 
Essa foi mais uma oportunida-
de criada pela ACIAI para atu-
alizar os associados sobre as 
discussões na área de vendas. 
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+ O NOSSO COMÉRCIO
  A segurança no comércio

cercas elétricas, cadeados, 
muros de alturas desto-
antes das demais, cães de 
guarda, seguranças a paisa-
na, entre outros apetrechos 
que dão a sensação de me-
nos vulnerabilidade quan-
to a possíveis invasores.
Mesmo menor, mas rodeada 
por cidades grandes como 
Limeira, Piracicaba, Rio Cla-
ro e Santa Bárbara D’Oeste, 
a nossa cidade vem há algum 
tempo sendo vítima da falta 
de segurança. Dificilmente 
você não tem em seu círcu-
lo de amizade uma vítima 
de assalto, invasão domici-
liar, ou pelo menos não co-

nheça uma história ocorrida 
na cidade sobre esse tema.
No comércio local, infe-
lizmente, são inúmeras 
histórias de assaltos, ar-
rombamentos, e por incrí-
vel que pareça explosões 
nos bancos. Fora a ‘guer-
ra’ a céu aberto que acon-
teceu em um dos Bancos 
da cidade há alguns anos.
A solução sabemos que é di-
fícil. O debate é importante. 
Temos o CONSEG ( Conse-
lho de Segurança) para isso, 
que a cada terceira Quarta-
-Feira de cada mês, no pe-
ríodo da noite, se reúne na 
sede da ACIAI. Participe!!

foto: Divulgação Tema recorrente, a segu-
rança passa por momen-
to delicado no país. Basta 
um passeio pelos bairros 
de qualquer cidade e não 
faltarão na paisagem uma 
gama de instrumentos vol-
tados para incrementar a 
segurança de casas, indús-
trias e comércio. Câmeras, 
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