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FRASE DO MÊS

“Motivação é

aquilo que te faz
começar. Hábito
é aquilo que te
faz continuar.”
Jim Ryun, atleta de
atletismo e ex político americano

Q

uem nunca ficou, em dado momento, refletindo sobre o futuro? Por mais
que muitos preguem que devemos viver o hoje e pensar no hoje, é praticamente impossível não se preocupar com o amanhã. Essencialmente para
as pessoas que estão no mundo dos negócios. Planejamento significa você se preparar para o que vem pela frente. Não estou falando de exageros, daqueles que
de forma neurótica ficam doentes de tão estressadas só por visualizar um amanhã idealizado em sua própria mente. Dizem alguns, inclusive, que ‘o amanhã
não nos pertence’. Tirando a conotação religiosa e que foge do nosso plano, essa
é uma verdade, porém, não podemos estagnar por uma idealização do amanhã.
O ‘achar’ é apenas uma suposição. Precisamos agir. Mas não de forma desleixada,
‘trocando os pés pelas mãos’. Quando planejamos, estudamos, nos preparamos,
estamos apenas buscando maior segurança e solidez em nosso empreendimento, seja ele um comércio, uma indústria, ou mesmo na vida particular. É claro que
muitas situações podem alterar o rumo. Aquilo que você planejou pode se desviar.
Mas traçar um norte nunca é ruim, pois, por mais que não saia cem por cento da forma pensada, o eixo, o trilho, ainda estará lá para direcionar o caminho a ser seguido.
A pergunta
‘pra onde vamos?’ é impossível de responder, concordo. Mas é melhor tentar guiar de forma sensata, com os pés no chão do
que falhar e ainda carregar a culpa por não ter tido um mínimo de disposição para sonhar com algo maior! Bom futuro planejado pra você!

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

NOVIDADE NO SITE: GUIA COMERCIAL ACIAI

EDIÇÃO 14 | JUNHO DE 2019 | 3

ACIAI ESTREIA PROGRAMA DE RÁDIO

N

o dia 3 de maio,
aniversário
de
Iracemápolis, a
ACIAI deu um
presente especial
para a cidade e seus empreendedores, e mais um passo adiante. Pela rádio Sucesso FM, 106,3, estreou o

programa ‘ACIAI em foco’.
Apresentado pelo jornalista
Renato Evangelista, o programa tem duração de aproximadamente 30 minutos
e será veiculado pela Rádio
Sucesso uma vez por semana, todas as sextas-feiras às
9h30 da manhã. O ouvinte

também poderá acompanhar
o programa pelo site da associação: www.aciaionline.
com.br e pelo Instagram:
aciaiirac. Estará disponível
também pelo Facebook: Aciai
Iracemapolis e no canal do
You Tube - Aciai em Foco.
Além de muita informação
pertinente ao empreendedorismo as pessoas poderão
acompanhar a programação
de eventos, palestras e oficinas da ACIAI e conhecer
mais profundamente todos
os serviços e produtos da Associação. Como carro chefe,
em todas as edições, será
convidado um empresário
para participar de uma entrevista. O objetivo é bater
um papo descontraído com
pessoas ligadas ao comércio, indústria e prestação de
serviços, para contarem um

pouco da sua experiência profissional e da vida particular
que direcionou-os a partirem para o negócio próprio.
Na primeira edição do programa, Carlinhos Fedato, presidente da ACIAI,
falou um pouco de sua
trajetória
profissional.
A ideia da entidade é abrir
mais um canal de comunicação com seus associados
e sociedade, para levar mais
conhecimento, mais informação, essencialmente sobre empreendedorismo. Não
só para aqueles que já estão
estabelecidos, mas fazendo
inclusive com que esses contribuam com o seu conhecimento e suas histórias para
os que desejam começar um
novo negócio. Então não perca, surpreenda-se, acompanhe, ouça o ‘ACIAI em foco’!

Promoção ACIAI em dose dupla
Dia das mães e Dia dos Namorados

A campanha perante o comércio para as datas comemorativas de ‘Dia das Mães’
e ‘Dia dos Namorados’ juntaram forças e se tornaram
uma única ação. Ambas seguiram os mesmos critérios.

O consumidor que adquiriu
produtos nas lojas participantes, recebeu um cupom
(a cada cinquenta reais) para
participar do sorteio de vale
-compras no valor de cento e
cinquenta reais (em produ-

tos) na loja da compra. O dia
das mães foi na data 12/05 e
o dia dos namorados será comemorado em 12/06. Após
os sorteios locais a ACIAI
ainda irá promover um sorteio geral de 5 vale-compras

no valor de duzentos reais
cada um. Nesse caso o consumidor poderá escolher a
loja para consumir. A ACIAI
agradece a todos o lojistas
que mais
uma vez participaram desta campanha.
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>ADVOCACIA
A IMPORTÂNCIA DE INSTITUIR ALTERNATIVAS
NA REMUNERAÇÃO DO EMPREGADO
Em que pese 2019 esteja sendo
um ano crescente na economia,
muitos empresários ainda passam por dificuldades e outros
estão se recuperando do cenário de crise econômica que assolou o país nos últimos anos.
Assim, não é surpresa que o número de desemprego continua
aumentando e empregadores
ainda buscam cortes ou alternativas em sua folha de pagamento.
A alta carga tributária sobre a
folha de pagamento muitas vezes deixa o empresário “engessado”. Contudo, é necessário lembrar que com o advento da Lei
13467/2017, vulgo reforma trabalhista, os empregadores possuem
ferramentas que possibilitam o
aumento da produtividade e a desoneração da folha de pagamento.
No Brasil, o salário normalmente é
estipulado em valor fixo em decorrência do tempo que o empregado
fica à disposição do empregador,
sem considerar os fatores produção e qualidade, no qual o empregado mais capacitado e rápido
recebe o mesmo que os demais.
Com isso, é necessário que os
empresários comecem a pensar em formas de remuneração
variáveis para estimulação da
produtividade e qualidade, na
medida em que tal situação gera
benefícios ao empregador, pois

a produção mais célere e com
qualidade, gera uma redução
no preço de custo do produto.
A lei 13467/2017 alterou o parágrafo 2º do artigo 457 da CLT,
dispondo que os prêmios não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem
base de incidência de qualquer
encargo trabalhista e previdenciário. Assim, o prêmio é uma
importante ferramenta para que
os empregadores desonerem a
folha de pagamento e ao mesmo
tempo recompensem os empregados qualificados e ágeis, motivando no geral a sua a equipe.
Talita Garcez Brigatto
advogada trabalhista
Sócia de Greve, Pejon, Rigo
Sociedade de Advogados
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RESENHA CONTÁBIL

CONSULTORIA EM MARKETING

Ronaldo de Gaspari
Sócio-Proprietário
da Controle Colsultoria Contabilidade e
Assessoria Ltda
- QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS - MOTORISTAS DE APLICAPREVIDENCIÁRIOS DO MEI? TIVOS – OBRIGATORIEDADE DE INSCRIÇÃO NO INSS
Os microempreendedores individuais (MEIs) contribuem mensal- Os motoristas de aplicamente com a alíquota de 5% sobre tivos são segurados obrigatórios
o salário mínimo resultando em do INSS, os mesmos devem insum valor de R$49,90. Esta con- crever-se como contribuintes
tribuição dá o direito às seguin- individuais nas alíquotas de 11
tes coberturas previdenciárias: ou 20% ou podem optar por ins*
Ao
empreendedor: creverem-se como MEI (Micro1. Aposentadoria por idade, empreendedor individual) com a
no valor de um sa-l á r i o alíquota de 5%, lembrando que na
mínimo, exigindo 180 contri- modalidade de MEI a sua receita
buições, contando a partir do anual não pode ultrapassar o vaprimeiro pagamento em dia. lor de R$81.000,00. As empre2. Auxílio doença e aposentadoria sas contratantes poderão exigir
por invalidez, exigindo no mínimo esta inscrição para que os mes12 contribuições como carência, mos possam exercer a atividade.
contando a partir do primeiro pa- - E-SOCIAL – RECOLHIMENgamento em dia. Lembrando que TO DO FGTS - EMPRESAS
nos casos de acidentes de tra- COM FATURAMENTO DE
balho ou doenças especificadas R$78.000.000,00 EM 2016 –
em lei não é exigida a carência.
3. Licença maternidade, exigindo Estas empresas já se encontram
10 contribuições, contando a par- na 3ª fase do e-social , ou seja, já
tir do primeiro pagamento em dia. estão enviando as folhas de paga* Aos dependentes terá o di- mento e as guias de recolhimenreito à pensão por morte e ao tos já foram substituídas. Porém
auxílio
reclusão,
lembrando o recolhimento do FGTS e multa
que os dois benefícios têm du- do FGTS ainda poderá ser feito peração variável de acordo com las guias geradas pelo aplicativo
a idade e tipo do beneficiário. Sefip até a competência 10/2019.

A ACIAI, buscando beneficiar seus associados, promoveu, no mês de maio, várias oficinas de ‘Consultoria em Marketing’ aos associados. As orientações
foram feitas pela Isabelle Domiciano,
que apresentou para diversos empresários, lojistas e funcionários ferramentas atuais como Instagram, Facebook,
WhatsApp, entre outros. Com que frequência você posta e com que frequência
seu público interage no Face? Você conhece as ferramentas analíticas do fa-

cebook para sua página? Como conseguir
mais curtidas? Você conhece todas as
funcionalidades do WhatsApp Business?
Perguntas como essas foram abordadas
e esclarecidas aos participantes que puderam exercitar os conhecimentos teoricamente e também na prática através
de seus próprios telefones celulares. Se
você tem interesse em se atualizar,

de conhecer melhor as novidades
desses aplicativos entre em contato com a ACIAI - Tel: 3456-5454.

CAMPANHA DO AGASALHO

Sempre colaborando com ações sociais,
a ACIAI, na semana de 27 a 31 de maio,
promoveu, junto da Prefeitura Municipal,
através do Fundo Social, a campanha do
agasalho. Em sua sede, manteve uma
caixa para arrecadação de vestimentas que possam aliviar o frio daqueles
que não tem condições. A ACIAI agradece a todos que colaboraram e exerceram o seu papel solidário, tão necessário.Parabéns a todos pela boa ação!

Confira as lojas parceiras da campanha de Dia das Mães e Namorados
Aconchego - Agrocentral - Antonella Sapatilhas - Beladita Boutique - Calçados São João Carisma.com - Cheiro Doce - Closet - Defﬁnity by Suzi - Escritório Alpha Ômega Estúdio Navarro’s - Farmavip Centro - Itália Confecções - Lilás Cosméticos - Loja da Lola Loja Siciliano - Manfredi Kids - Mania Presentes - O Boticário - Ótica Tintori - Plastipel Realce Modas - Relojoaria Mondayne (Palmiro do centro) - Summer Kais - Super Lajes TemperBox - The Secret Garden Bistrô - Universal Calçados - WS Modas
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AÇÕES SEBRAE -

Oficinas | Palestras | Cursos

11° Café com Estratégia 2019 Caravana para palestra com Fred
Rocha em Piracicaba

Chegando a sua décima primeira edição, o ‘Café com Estratégia’ voltou com novo formato.
Canal de Networking da Associação Comercial, o evento
tem por objetivo proporcionar
o diálogo entre empresários
levando-os a uma troca de experiências. A divulgação do
ramo de atividade, produtos

e serviços também estão no
cardápio do evento. Na quinta-feira, 30 de maio, às 8h , no
piso superior da ACIAI, diversos lojistas e empreendedores
tiveram oportunidade de participar da mais recente edição do café. A ACIAI agradece a todos que prestigiaram!

As equipes da ACIAI e do ‘Sebrae Aqui’
Iracemápolis, organizaram uma caravana para a palestra “A Revolução dos
Negócios” que ocorreu no dia 14/05, no
‘Teatro do Engenho’ em Piracicaba, às
18h. A caravana e o evento foram gratuitos. A realização foi do ‘Sebrae-SP
Piracicaba’ em parceria com ACIPI, SENAC, SENAI e SINCOMÉRCIO. Dentre
os tópicos abordados estiveram: História
Econômica da Humanidade; uma nova

economia se constrói; mudança cultural
do varejo; intangível a palavra da mudança; um novo jeito de vender e montar
negócios; os novos 4p’s do Varejo, apresentação de Case comparativo, como era
e como passa a ser! Fred ainda ensinou
aos participantes sobre: Lojas fechando e todos culpando a crise econômica
brasileira! Mas o que explica o fechamento de lojas tradicionais em todo mundo?
Não vivemos uma crise no varejo, na
verdade vivemos uma forte mudança
na maneira das pessoas comprarem
seus produtos e serviços e os varejistas não conseguiram se adequar a essa
nova realidade devido a barreiras culturais poderosas! Quais são essas barreiras e como fazer para sobreviver ou
melhor surfar nesta mudança. A ACIAI
agradece aos associados participantes!

Pensando em disseminar informações de qualidade, capacitar
e atender os potenciais e atuais
microempreendedores individuais, ofertando soluções para ajudar no planejamento e na gestão
empresarial, o Sebrae organizou a Semana do MEI 2019, que
aconteceu de 20 a 24 de maio
em cidades de todo o Brasil.
Os interessados puderam tirar
dúvidas e participar de palestras, oficinas e várias capacitações com especialistas em pequenos negócios. Vários temas
foram abordados, como: vendas,
plano e modelagem de negócio, ferramentas digitais, comércio exterior, tendências de
mercado entre muitos outros.
Cada regional foi responsável pela
programação, pensada e planejada

para atender aos interesses locais
e aos potenciais de cada cidade.
Este
ano
o
mote
foi
‘Conhecimento para você, sucesso para o seu negócio’.
A ACIAI, junto do ‘Sebraeaqui’,
disponibilizou o link aos inscritos que puderam assistir através
de seus próprios smatphones,
computadores e notebooks, ‘lives’, com diversos temas, durante os cinco dias da semana.
Foram trabalhados assuntos
como:
Empreeendedorismo,
Formalização, Declaração do MEI,
Fluxo de caixa, Ganhe Mercado,
Indicadores e metas,
Plano
de negócios e Redes Sociais.
A Associação Comercial dedica-se e se esforça para levar à sociedade de negócios como um todo mais conhecimento e suporte.

Oficina Começar Bem Formalização

Jaqueline Borian, profissional do SEBRAE, esteve na ACIAI no dia 16
de maio, às 18:30h, para apresentar
a oficina ‘Começar Bem - Formalização’. O evento aconteceu no auditório. Desde que a ACIAI fechou
parceria com o SEBRAEAQUI, em
2017, em diversas datas esta oficina tem sido apresentada. A intenção
é de levar às pessoas orientações
para abrir o próprio negócio. O sonho
de empreender, muitas vezes, acaba em frustração devido não existir
uma busca por maior conhecimento de tudo que envolve a situação .
A oficina é dedicada a quem quer

abrir uma empresa, mas ainda tem
dúvidas sobre formalização e planejamento. Ela foi gratuita e a plateia
recebeu um ‘Manual do participante’
com temas como: ‘vantagens e benefícios da formalização, riscos da
informalidade, tabela comparativa,
obrigações com a formalização do
negócio, passos para formalização,
definição de um plano de ação para
formalização’. Fomentar a legali-

zação dos negócios aprimorando dessa forma os mecanismos
econômicos e estruturais dos
mesmos é o objetivo da oficina.
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PALESTRA ABORDA AUTISMO
e independência por meio das
diversas áreas de atendimento.
O TEA conta com uma equipe especializada em seu campo de aplicação, educadora física, serviço
social, psicologia, fonoaudiologia,
terapeuta ocupacional, coordenadora pedagógica, estimulador
pedagógico e cuidador de alunos.
Em comemoração ao Dia Mundial
da Conscientização do Autismo
foi convidada, em nome da Associação e toda a equipe, a palestrante Dra. Raquel Guimarães Del
Monde, pediatra e neuropsiquiatra da infância e adolescência.
A mesma tem vasta experiência
e atuação em desenvolvimento,
aprendizagem e autismo. É autora do livro “Na dose certa o que
mais o pediatra tem a dizer?”.
No dia 2 de abril foi comemorado
o ‘Dia Mundial de Conscientização do Autismo’. A ACIAI, ciente da relevância e importância
do tema, praticou mais uma ação
que merece aplausos: cedeu gratuitamente o espaço do auditório
para o pessoal da Aril de Limeira e Iracemápolis ministrarem
uma palestra sobre o assunto!
A tarde foi muito proveitosa e o
auditório ficou tomado por profissionais da saúde, pais e cidadãos.
A Aril é uma entidade de direito privado, beneficente, de assistência social, tendo sua sede
em Limeira. Com o objetivo de
atender a população de nossa
cidade, no ano de 2007 foi fundada a Aril em Iracemápolis.
A Aril tem como missão promover qualidade de vida às
pessoas com deficiência, estimulando-as,
auxiliando-as
e possibilitando o desenvolvimento de suas potencialidades.
Tem como objetivo geral proporcionar mecanismos para a construção de estratégias de inclusão
das crianças, adolescentes e adultos com deficiência, no atendimen-

to especializado e na comunidade.
A unidade Iracemápolis mantém-se através da Prefeitura Municipal e conta com a parceria do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Educação e CMAS.
Atualmente atende 66 usuários
nos diversos programas: Programa de Reabilitação, Programa de
Apoio às Famílias, Centro de Habilitação e Treinamento Profissional. No ano de 2014 iniciou o
Programa TEA (Transtorno do Espectro do Autismo), em parceria
com a Prefeitura de Iracemápolis.
A entidade conta com especialistas de fonoaudiologia, psicologia,
fisioterapia, terapeuta ocupacional, assistência social, psicopedagogia, professores especialistas, nutricionista e neurologista.
O TEA surgiu com o objetivo de
atender de forma interdisciplinar os usuários que apresentam
o Transtorno do Espectro Autista, através de intervenções
que propiciem sua integração na
família e na comunidade, criando condições para o fortalecimento de seu desenvolvimento

Formada em medicina na FMRPUnicamp, residência em pediatria na FCM- Unicamp e treinamento em psiquiatria infantil e
adolescência na FCM Unicamp.
A palestra propiciou um dia de muito aprendizado onde todos os profissionais e pais presentes puderam de alguma forma esclarecer
dúvidas que tinham em relação ao
Transtorno do Espectro Autista e
em relação a inclusão escolar, que
hoje é a maior angústia dos pais.
A Associação Comercial, em nome
de seu presidente, Carlos Fedato,
acredita que este tipo de evento é
de extrema importância à sociedade como um todo e sempre que
viável apoia este tipo de iniciativa.
Aprendizado nunca é demais!
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