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Bate-papo  entre mulheres 
emocionou e surpreendeu os 

participantes! 

INOVAMOS 
O NATAL PREMIADO 

R$ 20.000 EM PRÊMIOS  P.3

D O NOSSO COMÉRCIO       P.7

Programa 
de Mulher

SERVIÇOS ACIAI        P.4

Foto: Renato
Evangelista

  P A L E S T R A S  /  P . 6

>>> ATENÇÃO <<<
Chegou a chance de você 

limpar o seu nome

A ACIAI, junto da Boa Vista, administrado-
ra do SCPC, está realizando uma campa-
nha especial de renegociação de dívidas. 
Não perca esta chance! Confira! P.5

DISTRIBUIDOS NO COMÉRCIO LOCAL
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O que esperar da ACIAI?

Mais um ano que se finda. Em meio a crise econômica e política do país e à frente da ACIAI 
já por quatro anos, vou acumulando experiência além da vida particular e empresarial.

Serão mais dois anos de desafios, agora com governo nacional “renovado”, porém, ainda com 
muita preocupação da sociedade industrial e comercial no sentido de  vermos como ficará o 
cenário nos próximos anos. 

Como dizem no popular “não está fácil para ninguém”. No nosso município é visível e acre-
dito que nunca estiveram tão explícitas as dificuldades. Alguns comércios importantes nos 
deixaram. Outros chegaram. Alguns encolheram. Outros ampliaram. A dança do mercado 
vai moldando aqui e ali os negócios. A indústria espera ansiosamente uma melhora geral na 
economia. Ainda estamos no campo das promessas. Nem os maiores otimistas estão tão 
empolgados. Especialistas dizem que ainda leva um tempo para a plena recuperação, se 
houver. E nesse rol de particularidades cada um tenta a seu modo driblar as intempéries.

Como venho enfatizando ao longo dos anos, uma característica que tenho e procuro dis-
seminar no ambiente particular e profissional é a esperança. Dessa forma conseguimos 
conquistas relevantes para a associação, eu, junto da diretoria que abraça e acredita no 
trabalho sério e perserverante que temos executado. 

Da minha parte só tenho a agradecer a nossa equipe de profissionais que não medem esfor-
ços para avançarmos em nossas realizações. O que esperar da ACIAI? “Todo o esforço para 
fortalecer cada vez mais os nossos associados e parceiros”. Desejo a todos um Feliz Natal e 

um ótimo Ano Novo!

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

“Sucesso é a combinação 
de fracassos, erros, come-
ços errados, confusão, e da 
determinação de continuar 

tentando mesmo assim.
Nick Gleason

“Muitas pessoas pensam 
que “vender” é o mesmo que 
“falar”. Mas os vendedores 
mais eficazes sabem que 

ouvir é a parte mais impor-
tante do seu trabalho.  

Roy Bartell

Carlinhos Fedato
Presidente da ACIAI

NOVIDADE NO SITE: GUIA COMERCIAL ACIAI
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O COMÉRCIO LOCAL TEM
NOVIDADE: RASPADINHA PREMIADA

A maior campanha do 
Comércio de Iracemá-
polis está a todo vapor! 
A ‘Promoção Natal 
Premiado 2018’ é ide-
alizada, organizada e en-
cabeçada sempre pela 
Associação Comercial. 
E esse ano ela vem cheia 
de novidades e totalmen-
te inovada em seu formato. 
Prêmios instantâne-
os estão sendo ofereci-
dos no ato da compra. 
Trata-se da RASPADI-

NHA, uma espécie de car-
tão da sorte que o consumi-
dor recebe ao efetuar sua 
compra e pode ser premia-
do no mesmo momento.
Confira abaixo os prêmios 
que você pode ganhar ao 
consumir no nosso comércio:

100 vale-compras de R$ 
50,00.

100 vale-compras de R$ 
25,00.

250 vale-compras de R$ 
10,00.

E não para por aí. 
Ainda serão sorteados quin-
ze (15) vale-compras que 
poderão ser trocados em 
qualquer estabelecimento 
participante da Promoção.

Confira os prêmios:

5 vale-compras de  R$ 
1.000,00.

10 vale-compras de R$ 
500,00.

 

O sorteio acontecerá na Praça 
da Matriz no dia 28/12/2018, 
por volta das 19:30h.
A ACIAI ofereceu R$ 
20.000,00 em premiação. O 
intuito é realmente incentivar 
as vendas em nossa cidade. 

Consumidor, compre 
em nossas lojas!! For-
taleça o comércio lo-

cal e saia ganhando!!  
CONFIRA AS LOJAS 

PARTICIPANTE S E BOAS 
COMPRAS!

Aconchego / Açougue do 
Renato / Agro Central 
/ Auto Elétrico Japão / 
Balão Mágico / Beladita 
Boutique / Calçados São 
João / Camillus / Caris-
ma.com / Cheiro Doce / 
Farmavip Centro / Itália 
Confecções / KM Moda 
Feminina / Lilás Cos-
méticos / Loja da Lola 
/ Manfredi Kids / Mania 
Presentes / Maria Boni-
ta / Maritê Presentes / 
O Boticário / Ótica Tin-
tori / Óticas Ipanema / 
Plastipel / Realce Mo-
das / Super Lajes / Su-
permercado Camargo 
/ Supermercado Vare-
jão Popular / Temper-
box / The Secret Gar-
den Bistrô / WS Modas

Foto: Renato Evangelista



João P. Baxega falou sobre as 
dificuldades de comunicação 
das pessoas, essencialmente 
‘quando em público’. Eles são Só-
cios proprietários da Dínamus. 
Por volta de 30 pessoas participa-
ram do evento buscando mais co-
nhecimento e desenvoltura na ta-
refa de comunicar-se. Ser objetivo 
e claro nem sempre é fácil. A pa-
lestra mostrou os caminhos para 
buscar melhorias nesses quesitos.
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CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

>ADVOCACIA

Está chegando a época de maior 
movimento do comércio em geral e 
de alguns ramos da indústria em de-
corrência das festas de final de ano, 
principalmente do Natal, razão pela 
qual se faz necessário a contrata-
ção de mão de obra suplementar.
 Mas você sabia que não é a qual-
quer momento que uma empresa 
ou comércio pode contratar um 
trabalhador temporário? A legis-
lação trabalhista autoriza a con-
tratação dos chamados “temporá-
rios”, mas somente é possível para 
substituição transitória de pessoal 
permanente ou para atender de-
manda suplementar de serviços, 
como é o caso da época Natalina. 
A contratação deve ocorrer, obri-
gatoriamente, por escrito por 
meio de contrato e registro na 
C.T.P.S. do trabalhador temporário. 
O prazo do contrato temporário, 
com relação ao mesmo emprega-
dor, não poderá exceder ao prazo 
de 180 dias, consecutivos ou não, 
podendo, contudo, ser prorrogado 
por até 90 dias, consecutivos ou 
não, quando comprovada a ma-
nutenção das condições que o en-
sejaram, podendo ser colocado à 
disposição do mesmo contratante 
somente após 90 dias, contados 
do término do contrato anterior. 
A legislação vigente garante ao tra-
balhador temporário as mesmas 
condições relativas a alimentação, 
transporte, atendimento médico, 
treinamentos, além das condições 

de segurança, higiene e salubri-
dade de um empregado regular.
Vale destacar que a empresa ou 
comércio contratante é subsi-
diariamente responsável pelas 
obrigações trabalhistas referen-
tes ao período em que  ocorrer 
a  prestação dos serviços. 
Ressalta-se ainda que não pode 
figurar como contratada a pessoa 
jurídica cujos titulares ou sócios 
tenham, nos últimos 18 meses, 
prestado serviços à contratan-
te na qualidade de empregado ou 
trabalhador sem vínculo emprega-
tício, exceto se os referidos titula-
res ou sócios forem aposentados. 
 Da mesma forma, o emprega-
do que for demitido não poderá 
prestar serviços para esta mes-
ma empresa na qualidade de em-
pregado de empresa prestadora 
de serviços antes do decurso de 
prazo de 18 meses, contados a 
partir da demissão do empregado.

FÁBIO HENRIQUE PEJON
Sócio da GPR 

Sociedade de Advogados

Palestra ‘A arte de falar em público’ 
lotou o auditório

No dia 13 de novembro, às 
19:30h, a ACIAI, junto da ‘Dí-
namus Assessoria de Impren-
sa’, promoveu uma palestra com 
um tema bastante diferencia-
do: ‘A arte de falar em público’.
Graziela Félix abriu a palestra e 

Foto: Renato Evangelista
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RESENHA CONTÁBIL

Ronaldo de Gaspari Sócio-
Proprietário da Controle 

Colsultoria - Contabilidade e 
Assessoria Ltda IMPERDÍVEL: 

ACERTE SUAS CONTAS 
DE 20 DE NOV  À 20 DE DEZ- SIMPLES NACIONAL 

- NOVO MODELO DA 
GUIA DE PAGAMENTO, 
a Receita Federal alterou,
desde 12 de novembro, o Docu-
mento de Arrecadação do Sim-
ples Nacional (DAS). Este novo
modelo possui a mesma com-
posição no código de barras, al-
terando apenas os elementos
visuais. Em alguns casos o do-
cumento será emitido em mais 
de uma página, dependendo da
quantidade de informa-
ções constantes no mesmo.
- SIMPLES NACIONAL - 
AGENDAMENTO DE OP-
ÇÃO, desde o dia 1° de no-
vembro, até o dia 28 de
dezembro de 2018, as em-
presas que desejarem 
ser incluídas na apura-
ção de impostos baseada
no Simples Nacional po-
dem realizar o agenda-
mento de sua opção. Esta 
medida visa antecipar a
análise de eventuais pendên-

cias em nome da empresa, que 
podem ser sanadas com maior
tempo hábil. Caso a empresa 
esteja em dia com suas obri-
gações a opção será deferida
automaticamente a par-
tir de 1° de janeiro de 2019. 
Para realizar o agen-
damento acesse Portal
do Simples Nacional, Simples, 
Serviços, Opção, Agendamen-
to da Solicitação de Opção pelo
Simples Nacional.
- SEGURO DESEMPRE-
GO, a partir de 21 de no-
vembro o trabalhador po-
derá realizar o pedido do
mesmo através da internet, o 
prazo para contagem do recebi-
mento do benefício é de 30 dias
após a sua solicitação. 
Após esta solicitação o 
trabalhador ainda deve-
rá se dirigir a um Posto de
Atendimento para confirmar 
o pedido. A solicitação deve-
rá ser feita através do site
https://empregabrasil.mte.gov.br

Porque esta campanha foi 
idealizada?

Com base em dados coletados do cadas-
tro do SCPC, através da ACIAI e seus as-
sociados, em torno de 350 mil reais estão 
em aberto no comércio Iracemapolense. 
Tal situação compromete tanto o lojis-
ta que fica com o prejuízo como o con-
sumidor que não tem crédito na praça. 

Qual a intenção da campanha?
O objetivo é ajudar o consumidor que 
está inadimplente, permitindo que o 
mesmo renegocie suas dívidas, poden-
do voltar às compras de final de ano e  
em contrapartida reduzir a inandim-
plência nos estabelecimentos locais.

Como o consumidor pode
 participar?

Neste período a ACIAI estará rea-
lizando gratuitamente consultas de 
CPF no banco de dados do SCPC. Se 
houverem registros de débito nas em-
presas participantes da campanha, o 
consumidor receberá um Voucher para 
obter desconto na negociação do débi-
to, onde terá que se dirigir até o esta-

belecimento em que consta a restrição.

Qual vai ser o desconto?
O desconto é determinado por cada esta-
belecimento, mas pode chega até a 50%.

Quais estabelecimentos estão 
participando?

Quanto custou para as empresas 
participarem da campanha?

Não houve custo. A ACIAI faz toda a 
divulgação e encaminhamento, basta 
que a empresa tenha feito os registros 
de débito em nosso banco de dados.

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

Consulte no site os 
estabelecimentos participantes: 

www.aciaionline.com.br

Gestora do SCPC na ACIAI, 
Daniela Z. Fuzatto explica 
a importâcia da campanha 
que proporciona um acor-
do entre empresas e con-
sumidores inadimplentes.

Agência AIX e ACIAI promovem palestra 
‘VENDER com  SENTIMENTOS’

A quarta-feira a noite (07/11)
estava chuvosa, e um ‘friozinho’, 
em pleno novembro, dava o ar de 
preguiça. Nem por isso os ins-
critos para a Palestra ‘Vender 
com Sentimentos’ arredaram 
pé. Todos compareceram, e sem 
margem para dúvidas, ninguém 
se arrependeu. Ederson Car-
valho, diretor da Agência Aix, 

localizada na vizinha Limeira, 
usou de toda dinâmica e expe-
riência como ex professor para, 
de uma forma descontraída, en-
treter e informar os presentes.
Tema pertinente entre empre-
endedores de comércios, as 
vendas  são particularmente e 
especificamente um assunto 
com margem de discussões e 

ferramentas infinitos. Ederson 
foge de ensinamentos corriquei-
ros e foca que a venda antes de 
ser uma troca é sim um relacio-
namento. Neste, o sentimento 
de honestidade, o vender com 
o coração, é o que mais con-
ta. A palestra se estendeu por 
duas horas e ainda assim dei-
xou um gostinho de quero mais. 

SIMPLES NACIONAL E 
SEGURO DESEMPREGO

Foto: Renato Evangelista

Foto: Renato Evangelista
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AÇÕES SEBRAE - Oficinas | Palestras | Cursos

Programa de mulher: evento tratou de 

empreendedorismo feminino

Palestra ‘Inove para ganhar mais’ Palestra: Reengenharia Pessoal

Mara, Graziela, Bety e Rose falam no Programa de mulher

Quem viu percebeu que foi uma pa-
lestra diferente. Mara Jaqueline, 
socióloga, Doutora pela Unicamp, 
traça de forma peculiar formas de 
nos reinventarmos e superarmos 
obstáculos profissionais. Segura e  
de conhecimento ímpar, se utiliza 
de inúmeras citações da filosofia, 
sociologia, literatura, comunica-
ção, administração e psicanálise 
para demonstrar formas de nos 
posicionarmos com lideranças, 
diante de si mesmos e de equipes. 
A palestrante ainda apresentou 
ferramentas para o desenvolvi-
mento de habilidades diante de 
crises, obstáculos e travas emo-
cionais. Segundo a Doutora, a Re-
engenharia é utilizada para tor-
nar as empresas competitivas no 
mercado, mantendo-as com foco 
no alcance de objetivos e metas, 

permitindo que elas evoluam 
através da quebra de costumes 
e crenças limitantes. O evento 
aconteceu na noite de quarta-
-feira (24 de outubro, as 19h na 
sede da ACIAI. O ingresso foi 
1kg de alimento não perecível  em 
prol do lar São Vicente de Paulo.

Com a citação de Albert Einstein: 
“Insanidade é continuar fazendo 
sempre a mesma coisa e esperar 
resultados diferentes”, o SEBRAE 
trouxe no auditório da ACIAI, no 
dia 22 de novembro, às 18:30h, a 
palestra ‘Inove para ganhar mais’, 
ministrada por José Eduardo So-
riano, consultor de negócios do SE-
BRAE e especialista em inovação.
A proposta foi de conscientizar 
os empreendedores de que ino-
var é preciso, e muitas vezes não 
exige enormes esforços para fa-

zê-lo. Seja em produtos, experi-
ência do cliente, processos, lo-
gística ou qualquer outra área.
Muitas vezes empresários ficam 
reticentes em investir em inova-
ção, onde acabam deixando seus 
negócios obsoletos e cansativos.
A palestra encorajou os partici-
pantes  a darem luz às suas ideias 
de inovação. Permitiu também 
perceber que nem sempre inova-
ção é sinônimo de grandes inves-
timentos, mas sim de criatividade.
Então mãos a obra,  inove -se!

Apesar do momento político turbu-
lento e da discussão de temas  po-
lêmicos sem data para terminar, 
a ACIAI, sempre há frente de seu 
tempo, abriu espaço para se pen-
sar e dialogar temas que conside-
ra importantes para a sociedade e 
pertinente para o desenvolvimento 
da mentalidade empreendedora.  O 
sexo feminino vem desbravando de 

todas as formas o seu espaço ao 
sol. Infelizmente sofremos um cer-
to retrocesso de parcela da socie-
dade que confunde feminismo com 
certas extravagâncias pontuais de 
grupos que nem sempre represen-
tam a verdadeira luta das mulheres 
por seus direitos. Muito já foi con-
quistado. Mas é preciso empode-
rar ainda mais e de forma igualitá-

ria essas guerreiras da sociedade.
Pense na personagem da mãe. Hoje 
elas são muito diferentes das de ou-
tras épocas. Se desdobram entre tra-
balhos profissionais e caseiros. Daí a 
necessidade de repensar o papel do 
sexo feminino no cenário profissio-
nal, de lhes dar chances e opções 
idênticas as dos homens. Nesse sen-
tido, a associação promoveu, no dia 9 
de outubro, às 8h30, a primeira edi-
ção do Programa de Mulher. O evento 
abriu a programação de atividades 
do Outubro Rosa que visa trabalhar 
a conscientização das mulheres so-
bre a importância do autoexame para 
prevenir câncer de mama. O Pro-
grama de Mulher foi um talk show 
com as participações da empresá-
ria e diretora da Aciai, Rose Buck, 
da socióloga, doutora pela Unicamp 
e terapeuta holística, Mara Jaque-
line e da jornalista e escritora Bety 
Koppe. A mediação do encontro ficou 
a cargo da jornalista Graziela Félix.
Num primeiro momento se pronun-

ciou a esposa do presidente da ACIAI 
Sra. Eliane A. Oliveira Fedato que sa-
lientou a importância do trabalho da 
mulher em todos os aspectos sociais. 
Depois, a terapeuta Mara Jaqueline 
discorreu sobre “Os desafios da mu-
lher do século XXI”. Em seguida a pla-
teia se emocionou e se divertiu com 
as experiências narradas pelas em-
presárias Rose e Bety. Não faltaram 
percalços e histórias engraçadas. A 
persistência e a luta foram fatores 
essenciais que marcam essas mu-
lheres vencedoras por si só. As mu-
lheres que participaram do evento 
disseram ‘sentir-se privilegiadas por 
terem a chance única de ouvir e 
aprender com essas profissionais’.
Após o evento as partici-
pantes foram homenagea-
das com mimos e um  café, 
oferecidos pela Associação.
A ACIAI , através de seus cola-
boradores, gerência e diretoria 
agradece a todos os envolvidos. 

Foto: Renato Evangelista

Foto: Renato Evangelista Foto: Renato Evangelista

Foto: Renato Evangelista
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+ O NOSSO COMÉRCIO
  A música no comércio

prietários de estabelecimentos 
comerciais, até pelo medo de 
serem multados por tal prática.
A lei é motivo de muita polêmi-
ca, e a pergunta é: todos estão 
sujeitos a sanções? Criado pela 
Lei 5.988/73, o Escritório Cen-
tral de Arrecadação e Distri-
buição (Ecad) é uma instituição 
privada com missão tão impor-
tante quanto complexa: reco-
lher direitos autorais de exe-
cuções musicais e distribuí-los 
aos seus titulares. A institui-
ção tem passado por diversas 
polêmicas, como acusações de 
cartelização e até investiga-
ção por Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) do Sena-
do Federal. No Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) há quase 
3 mil processos envolvendo o 
escritório, sendo ele próprio o 

autor de cerca de dois terços 
dessas ações. Muitas das ques-
tões jurídicas sobre direitos 
autorais causaram polêmica. 
Não há dúvidas de que deve se 
respeitar a questão de direitos 
autorais. No entanto é notória 
a não concordância de que na 
maior parte dos estabelecimen-
tos comerciais, a música entra 
apenas como pano de fundo, para 
criar um ambiente descontra-
ído, onde os consumidores mal 
prestam atenção no que está 
tocando. Dessa forma ter que 
pagar mais uma taxa é abusivo 
num país que cobra impostos de 
forma exorbitante. Cada caso é 
um caso, e a própria justiça tem 
deferido a favor do empreende-
dor na maior parte dos casos 
onde a música não tem relação 
com o produto comercializado. 

foto: Divulgação O radinho ligado para distrair 
clientes com músicas e notícias 
nas barbearias. A televisão dos 
salões de beleza sintonizada na 
novela e em canais que mos-
tram a vida das celebridades. 
O rádio sintonizado na estação 
preferida na loja de roupas. De 
tempos em tempos o assunto 
volta a ser discutido e lembrado 
entre os empreendedores e pro-
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