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Vamos em busca

T
odo novo ano traz um sentimento de esperança. A cada virada as pessoas re-
fletem sobre aquilo que passou na tentativa de mudar algo que não vinha bem. 
Buscamos sempre melhorar. Mas esse sentimento de esperança muitas vezes 
é equivocado. Mário Sergio Cortella resume bem tal situação: ‘Não confunda-

mos esperança do verbo esperançar com esperança do verbo esperar. Violência? O 
que posso fazer? Espero que termine… Desemprego? O que posso fazer? Espero que 
resolvam… Fome? O que posso fazer? Espero que impeçam… Corrupção? O que posso 
fazer? Espero que liquidem… Isso não é esperança, é espera. Esperançar é se levan-
tar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir! Espe-
rançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo’. 

O brasileiro tem cultivado essa cultura de esperar ‘dos outros’ que algo aconteça. 
Obviamente questões da política, que tanto nos decepcionaram até aqui, são execu-
tadas numa esfera onde não temos acesso direto. Mas existem formas de pressionar, 
de questionar, de interagir. Portanto isso não deve ofuscar os nossos anseios, a nossa 
busca diária para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Podemos ‘dar o 
exemplo’ no nosso dia-a-dia, no trabalho, nas relações pessoais. A palavra é partici-
pação, ação. Na associação pregamos essa visão. A crítica é sempre importante, mas 
mostrar caminhos é ainda mais relevante. Que 2019 seja o início de uma nova era, de 
mais busca, de correr atrás, de não deixar passar, e de menos espera! Podemos dessa 
forma construir um país mais justo. Na associação Comercial todo dia é dia de buscar!

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

FRASE DO MÊS

“Objetivos não são sufi-
cientes. Você precisa de 

objetivos e prazos. 
Objetivos grandes o 

suficiente para deixá-lo 
excitado e prazos para
te fazer correr. Um não 
é de muita ajuda sem o 

outro, mas juntos
 podem ser tremendos! 

– Ben Feldman

Carlinhos Fedato
Presidente da ACIAI

NOVIDADE NO SITE: GUIA COMERCIAL ACIAI
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Natal Premiado em números
Associação Comercial divulga os dados da campanha

Foto: Renato Evangelista

Engebag inaugura 
novas instalações. 

A ACIAI  através 
de seu presidente 

participou do 
evento.

No final de 2018 a Engebag inaugurou sua nova 
instalação. A ACIAI através de seu presiden-
te Carlos Fedato se fez presente. Os sócios 

proprietários da empresa Amilton e Emilson An-
dreotti receberam os convidados. O evento contou 
com a participação de autoridades, que foram re-
cepcionados pela banda marcial da escola SENAI 

Luiz Varga. 
A empresa instalada em Iracemápolis desde 2003 
fabrica Big Bags e atende principalmente o setor 
alimentício, atendendo as maiores indústrias do 
Brasil. A Engebag faz parte do Grupo Bag Cleaner 
– Engebag, que além da fabricação, presta serviço 
de logística reversa e manutenção de Big Bags ali-

mentícios reutilizáveis.
O novo prédio é moderno e adequado 100% as boas 
práticas de fabricação de embalagem para a indús-
tria alimentícia. “Estamos entregando oficialmente 
a fase I do nosso projeto de expansão das insta-

lações, um prédio com área construída de 6.000 
m2 em um terreno de 12.000 m2, a fase II prevê a 
ampliação em mais 1.500 m2 de área de produção”, 

explicou Emilson.
Além disso, as novas instalações irão duplicar a ca-
pacidade de produção, que triplicarão quando fina-
lizada a fase II, e permitirão uma melhor distribui-
ção das áreas internas, o que resultará em maior 
produtividade, menores custos de produção, maior 
conforto térmico, sistema de ventilação e exaustão 

naturais e sistema de reuso de água.
Carlos Fedato ficou impressionado com a grandeza 
das novas instalações. Segundo ele  ‘a Associação 
Comercial ficou lisonjeada por participar do evento 
e extremamente feliz em ver o desenvolvimento da 
nossa indústria, pois é sinal de fomento no muni-
cípio’. ‘Todas a certificações, os empregos gerados, 
só beneficiam a cidade e a sociedade como um todo.

Desejamos sucesso na nova morada!‘

A ACIAI inovou na Promoção 
Natal Premiado que ocorreu 
de 23 de novembro à 26 de 
dezembro do ano passado. 
Em substituição aos prêmios 
físicos, foram distribuídos 
R$20.000 em prêmios, no 
formato de vale-compras 
nas lojas participantes! Me-
tade desse valor estava em 
forma de premiação instan-
tânea nas raspadinhas que 
viraram mania entre os con-
sumidores de Iracemápolis: 
durante a Promoção 115.000 
delas circularam pela cidade. 
Nelas podiam ser encontra-
dos vale-compras de R$10, 

R$25 ou R$50 para serem 
utilizados no mesmo esta-
belecimento onde a pessoa 
fosse contemplada. Além 
disso, por oferecimento de 
alguns proprietários dentre 
as 30 lojas participantes, 
havia mais 1754 raspadi-
nhas com prêmios variados 
espalhadas pelo comércio! 
Foi a Promoção com o maior 
número de ganhadores da 
história da Associação.
Após o encerramento da dis-
tribuição das raspadinhas, 
todas as urnas foram reco-
lhidas e, no dia 28 de dezem-
bro, houve o grande sorteio 
de mais R$10.000 em vale-
-compras, divididos em 5 va-
les de R$1.000 e 10 de R$500. 
Na Praça da Matriz foram 
anunciados os contempla-
dos que puderam escolher 
qualquer estabelecimen-
to participante da Promo-
ção para utilizar seus vales. 
Com a entrega da premia-

ção, descobrimos algumas 
curiosidades que aconte-
ceram no sorteio: 3 mora-
dores da rua Atílio Broeto 
foram premiados e um dos 
vale-compras de R$1.000 
foi destinado totalmente ao 
Lar São Vicente de Paulo, 
onde a sorte auxiliou uma 
causa social do município. 
Em pesquisa realizada pela 
equipe da ACIAI com os 
participantes da Promoção 
verificou-se que as vendas 
aumentaram em torno de 3% 
durante o período de festas, 
em comparação ao ano de 
2017. Os empresários que 
participaram da campanha, 
no geral, gostaram muito do 
modelo da Promoção e insis-
tiram que campanhas como 
essa são fundamentais em 
datas comemorativas, pois 
incentivam seus clientes a 
consumirem no estabele-
cimento. A divulgação da 
Promoção por parte dos lo-

jistas nas redes sociais de 
seus negócios também foi 
vista como um sucesso e 
um grande fator de diferen-
ciação na hora das compras. 
Como sugestão para aumen-
tar as vendas do comércio 
em dezembro os empreen-
dedores gostariam que a ci-
dade tivesse mais atrações 
e decorações para movi-
mentar o centro da cidade, 
principalmente no horário 
noturno especial de Natal. 
A ACIAI agradece mais 
uma vez aos comércios par-
ticipantes da Promoção Na-
tal Premiado ACIAI 2018 
e enfatiza a importância 
da alteração do modelo da 
campanha: com o novo mé-
todo promocional a Asso-
ciação injetou R$20.000 no 
comércio de Iracemápo-
lis! Muitos clientes foram 
premiados e as empresas 
participantes também ti-
veram um alto retorno. 
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Cobrança de clientes inadimplentes: 
o que o empresário precisa saber.

>ADVOCACIA

As cobranças de clientes ina-
dimplentes fazem parte da ro-
tina da maioria das empresas, 
tornando-se um desafio não só 
evitar que clientes passem a ser 
devedores, como também bus-
car a recuperação do crédito.
Antes de eventuais medidas para 
recuperação do crédito, é impor-
tante a ciência dos tipos de co-
branças existentes e as principais 
características de cada uma delas.
A cobrança extrajudicial é feita de 
forma amigável, na tentativa de ne-
gociação, por meio de ligações te-
lefônicas ou envio de notificações.
Por sua vez, a cobrança judi-
cial é aquela feita no Tribunal de 
Justiça, quando já foram esgo-
tados os meios de soluções ex-
trajudiciais, tornando-se neces-
sária a intervenção do Judiciário.
Manter um bom relacionamento 
com o cliente, propondo acordos 
e buscando uma solução, podem 
evitar desgastes e, por tais razões, 
as cobranças extrajudiciais têm 
sido cada vez mais incentivadas.
A cobrança judicial, possui dois 
tipos de ações mais utiliza-
das, de acordo com os docu-
mentos que a empresa possui.
A primeira delas é a ação de cobrança 
comum, utilizada quando a empre-
sa tem poucas provas e documen-
tos que comprovem seus direitos.
Como, por exemplo, possuir apenas 

conversas por e-mail, notas fiscais 
ou ordens de compra, necessitan-
do provar na Justiça seu direito.
A segunda é a ação de execução, 
que poderá ser utilizada apenas nos 
casos que existam títulos executi-
vos, documentos elencados pelo 
Código de Processo Civil, podendo 
já buscar a satisfação do crédito 
com a penhora de bens do devedor.
Ressalta-se que, é extremamen-
te importante estar acompanha-
do de profissionais especializados 
na área, já que o Código de Defe-
sa do Consumidor veda qualquer 
tipo de conduta que gere cons-
trangimento ou ameace o devedor.
A empresa deve procurar ter 
controles eficientes e ser cui-
dadosa ao cobrar dívidas a fim 
de ter tempo, recursos e dispo-
sição para se concentrar no seu 
negócio e na atividade principal.

RAFAEL RIGO
Sócio da GPR 

Sociedade de Advogados



E eu posso formular perguntas? Isso mesmo. A palestra sobre LEIS TRABALHISTAS E 
CONTRATOS COMERCIAIS do SEBRAE chega com este propósito, tirar as dúvidas dos 

participantes. O ministrante explana sobre os temas e em seguida a plateia faz perguntas em 
fichas, as quais serão respondidas pelo mesmo. O evento é para pessoa jurídica. 

Evento gratuito!!
Maiores informações ligue no SEBRAEAQUI - 3456-1933.
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RESENHA CONTÁBIL
Ronaldo de Gaspari Sócio-
Proprietário da Controle 

Colsultoria - Contabilidade e 
Assessoria Ltda

EMPREENDEDOR
VOCÊ NÃO PODE PERDER!

TREINAMENTO SCPC GRATUITO

- CONSELHO DE CON-
TROLE DE ATIVIDA-
DES FINANCEIRAS 

(COAF): 
esta unidade de inteligência 
do governo federal visa pre-
venir e combater crimes de 
lavagem de dinheiro, este 
conselho foi criado em 1998 
e vêm ganhando maior no-
toriedade nos dias a t u a i s . 
Várias instituições e profis-
sionais, entre eles os con-
tabilistas, devem informar 
ao COAF, anualmente, ope-
rações suspeitas, as quais 
poderão ser investigadas 
pelo COAF. Este conselho 
estará neste novo governo 
subordinado ao Ministério 
da Justiça, antes fazia par-
te do Ministério da Fazenda.

- MINISTRO DA 
ECONOMIA PRETEN-
DE REDUZIR CARGA 
TRIBUTÁRIA E TA-
XAR DIVIDENDOS:

 o ministro da Economia, 

Paulo Guedes, afirmou, em 
Davos, a intenção em reduzir 
a carga tributária das empre-
sas de 34% para 15%. Para 
que isso ocorra será necessá-
ria a taxação de Juros Sobre 
Capital Próprio e Dividendos. 
A intenção desta mudança é, 
além de atender às expecta-
tivas dos empresários bra-
sileiros, atrair investidores 
estrangeiros, pois a alta car-
ga tributária assusta estes 
investidores. Atualmente as 
empresas pagam aproxima-
damente 34% de impostos 
e distribui seus lucros sem a 
incidência de impostos, com 
a mudança a empresa paga-
ria aproximadamente 15% e 
novos impostos apenas caso 
a mesma faça a distribuição 
aos seus sócios. É um grande 
incentivo ao investimento nos 
negócios, pois se a empresa 
permanecer com este dinhei-
ro em caixa poderá fazê-lo 
com baixa carga tributária.

SEBRAE E ACIAI PROMOVEM PALESTRA EM NOVO FORMATO

DIA: 14 DE FEVEREIRO  HORÁRIO: 8:30H
LOCAL: AUDITÓRIO DA ACIAI

GARANTA SUA VAGA - INSCRIÇÕES: 3456-5454
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AÇÕES SEBRAE - Oficinas | Palestras | Cursos

Na correria do dia-a-dia, mui-
tas vezes nos esquecemos 
de organizar nossas contas. 

Tanto na vida pessoal quanto na 
profissional é importante prezar-
mos pelo planejamento das finan-
ças. Com esse discurso inicial, de 
conscientização financeira, Alan 
Tanno, Consultor especialista em 
finanças no SEBRAE/SP, abriu o 
primeiro evento de 2019 realiza-
do no auditório da ACIAI. A noite 
de terça-feira, 29 de janeiro, foi 
proveitosa para mais de 30 em-
preendedores e pessoas que dis-

ponibilizaram seu tempo para aprimorar seus conehcimentos. 
A ‘oficina  Fluxo de Caixa’ além de levar aos participantes essa 
tomada de consciência em relação ao dinheiro, também ensina,  
na prática, ferramentas para se organizar  quanto as entradas 
e saídas, pagamentos e recebimentos, enfim,  tudo que está 
relacionado às contas,  essencialmente no campo profissional 
, de empresas,  lojas e comércio em geral. De forma bastante 
descontraída Alan  discorreu sobre os assuntos pertinentes ao 
tema e apresentou uma planilha de Excel reunindo os principais 
controles necessários para um bom planejamento finaceiro. A 
planilha foi disponibilizada posteriormente aos participantes 
que também receberam uma apostila. Tudo sem custo!  O SE-
BRAE promoverá em fevereiro mais dois  eventos voltados a 
empreendedores e também pessoa física. Você é nosso con-
vidado! Venha se atualizar e conhecer o trabalho da ACIAI!

Foto: Renato Evangelista

A tomada de conciência financeira: Oficina Fluxo de Caixa

Que a ACIAI tem um banco de curriculos on-line e gratuito
No mês de janeiro a Associação 

Comercial começou um traba-
lho de divulgação de seus serviços
nas redes sociais e um deles fez 
um grande sucesso: a platafor-
ma online e gratuita do Banco de
C u r r í c u l o s !
Com esse sistema, a ACIAI pos-
sibilita o encontro entre os pro-
fissionais que buscam novas
oportunidades na região e as em-
presas de nossa cidade que pos-
suem vagas em aberto. É possível
fazer o cadastro no site em 
apenas algumas etapas.
Primeiramente é necessário aces-
sar www.aciaionline.com.br e, na 
aba “ACIAI” do menu superior,
clicar em “Banco de currículos”.
Quando estiver nesta tela, basta se-
lecionar a opção em que se enquadra:
Cadastre seu currículo: se você 
está na busca de um novo em-
prego preencha o formulário

disponível com o máximo de infor-
mações possíveis, isto ajudará no 
momento em que um recrutador
estiver procurando pelo currícu-
lo mais adequado à sua empresa. 
Depois de completar a ficha você
terá acesso às vagas em aber-
to não apenas em Iracemápolis, 
mas em todo o país! Basta realizar
a pesquisa de vagas de acor-
do com os critérios que pre-
ferir. Este serviço é gratuito
permanentemente: esteja sem-
pre atento às novas vagas e man-
tenha seus dados atualizados.
Cadastre sua empresa: para se 
manter atualizado no merca-
do é primordial estar sempre
buscando profissionais qualifica-
dos para o seu negócio e monito-
rar o nosso Banco de Currículos é
uma excelente maneira de garan-
tir isso! Cadastrando sua empre-
sa com o máximo de informações

possíveis sua empresa ficará mais 
visível e mais acessível aos pro-
fissionais da região que estão
buscando vagas. Após concluir o 
cadastro, você terá acesso a to-
dos os currículos cadastrados em
Iracemápolis, região e em todo 
o país; podendo realizar buscas 
de acordo com a área, salário e 
cargo pretendidos pelos candi-
datos. Você também pode dei-
xar vagas em aberto para que os
profissionais entrem em contato 
para tentar uma oportunidade: na 
área de vagas é possível colocar
todas as especificações deseja-
das para o cargo e encontrar os 
melhores candidatos para o seu
processo seletivo.
Desde a nossa publicação nas re-
des sociais, 72 currículos fo-
ram cadastrados na plataforma.
Tivemos um alcance de 3.407 pes-
soas e 229 cliques no link para 

o site! São números que nos deixam
felizes e preocupados ao mes-
mo tempo. Ante a taxa de desem-
prego que nosso país enfrenta é
importante, através de ações 
como essa do Banco de Currículos, 
unir forças entre as empresas do
município, a Associação Co-
mercial e a população local.



EDIÇÃO 13 | FEVEREIRO DE 2019 | 7

Usina Iracema expõe as  conquistas da companhia

Que a Usina Iracema é 
motivo de orgulho do 
município todo mundo 

sabe. Pioneira, surgiu no iní-
cio da formação de Iracemá-
polis, e, de lá para cá, esteve 
presente de forma intensa 
no processo de crescimento 
e desenvolvimento da cidade.  
Todo ano, após o término da 
safra, a companhia promove 
um encontro com a impren-
sa da região. Trata-se de 
uma espécie de coletiva de 
imprensa, onde profissionais 
expõe em números as ativi-
dades do ano.  Pelo segunda 
vez consecutiva a Associação 
Comercial se fez presente.

Números

A Usina Iracema conta hoje 
com cerca de 2 mil colabora-
dores.  Junto do Grupo São  
Martinho soma aproximada-
mente 13 mil colaboradores.

Conquistas

Em 2018, de acordo com o 
Guia VOCÊ S/A, a empresa 
foi eleita a Melhor para tra-
balhar do Brasil. Trata-se da 
principal pesquisa sobre ges-
tão de pessoas e ambiente 
organizacional do país, que 
seleciona as 150 melhores 
empresas de diferentes se-
tores da economia que mais 

se destacaram. Essa pes-
quisa é realizada em parce-
ria com a Fundação Institu-
to de Administração (FIA).
Desde 2012, a São Martinho 
figura no ranking da 150 me-
lhores empresas. Além de 
receber pela primeira vez 
o prêmio de   ‘A melhor em-
presa do ano’, foi escolhida 
pelo segundo ano ‘A melhor 
no Setor Agronegócio’. Ain-
da se destacou no quesito 
de ‘Melhor empresa para 
se começar a carreira’ con-
quistando  a quinta posição. 

Inovação

Nas áreas de inovação e pro-
dução de Açúcar e Etanol, 
a São Martinho foi eleita a 
empresa que mais se des-
tacou em 2017 na categoria 
Açúcar e Álcool, segundo 
o anuário Valor 1000, pre-
miação que chegou a sua 
18 edição e é concedida 
pelo jornal Valor Econômico.

Safra 2017/18  

A última safra foi concluída 
com bons resultados opera-
cionais e avanços tecnológi-
cos nas áreas agrícola e in-
dustrial. A moagem de cana 
saltou de 2.638.000 tone-
ladas para 2.873.232 tonel-

das. Produziu 121.373 tone-
ladas de açúcar e 162.941 
metros cúbicos de etanol.
A Usina ainda colhe 100% 
de sua área cultivada atra-
vés da colheita mecanizada. 
Promove a colheita em cana 
própria percorrendo 2,2 mil 
km por dia, um total de 420 
mil km em toda safra. Essa 
cana colhida, transporta-
da por caminhões próprios 
da unidade, percorre cerca 
de 12,1 mil km por dia, um 
total de 2,3 milhões de km 
na temporada. Importante 
destacar também a consoli-
dação do Controle Biológico 
de pragas com uso de tecno-
logia de alta precisão. Para 
isso foram utilizadas ima-

gens e GPS de alta precisão.  
Esse trabalho proporciona a 
conservação dos canteiros 
e longevidade aos canaviais. 

Objetivo safra 
2019/2020

O destaque será o projeto de 
adequação da planta indus-
trial para safra 2019/2020 
para atender o aumento pre-
visto de moer 350 mil tone-
ladas de cana/hora. Essa, é 
uma adequação no balan-
ço térmico, além de outras, 
permitirão cogeração de 
energia em paralelo com a 
concessionária, permitindo a 
venda de energia excedente 
de até 18.000 MWh/safra.
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