Formalização de
negócio
Porque enquadrar sua empresa como
MEI?
Quais as vantagens?
Como proceder para a regularização?

O JORNAL DO COMÉRCIO, DA INDÚSTRIA E DA CIDADE

aciaionline.com.br . junho 2018 | 1.000 cópias

SEBRAE

06

A POSSE DE CARLINHOS FEDATO

foto: Bety koppe

DIA DAS MÃES
TRADICIONAL CAMPANHA DA ACIAI NO
COMÉRCIO FOI POSITIVA
Sempre pensando em cooperar e incentivar o consumo
na cidade, a associação comercial promoveu mais uma
campanha perante os estabelecimentos comerciais de
Iracemápolis. O saldo foi satisfatório, tendo um retorno muito bom em termos de aquecimento das vendas P.5

SERVIÇOS ACIAI
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CONHEÇA O WORKSHOP DA ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL DE IRACEMÁPOLIS P.7

SAIBA
BRASILEIRO TRABALHA 153 DIAS POR ANO
PARA PAGAR IMPOSTOS
No mês de Maio/18 o impostômetro da
Associação Comercial de SP atingiu:

R$ 900.000.000.000
Novecentos Bilhões

MUDANÇAS | Carlos Fedato falou sobre os desafios da próxima
gestão P.3
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FRASES DO MÊS

O Associado em primeiro lugar
Carlinhos Fedato
Presidente da ACIAI
Sou daquelas pessoas que quando resolvem assumir um compromisso o faço de corpo e alma. Não
foi diferente quando fui convidado para participar da associação comercial do nosso município,
onde hoje estou presidente. Alio minha vida profissional (particular) com as demandas da ACIAI.
Não é fácil conjugar dois lados profissionais. É importante ter em mente que são problemas diferentes, cada qual com suas caracteristicas e particularidades. Obviamente que muitas vezes eles
são parecidos e as soluções também dialogam.
Depois de passar três anos à frente da entidade, e no momento já estar trabalhando na nova gestão, com pequenas mudanças no corpo da diretoria, sinto-me mais à vontade, claro, pela experiência adquirida no primeiro momento.
Considero positivas as conquistas até aqui alcançadas, e nunca deixo-me influenciar pelos problemas que tivemos. Ao contrário, tento aprender com eles, para que possamos estar preparados para
os novos desafios, que hoje sei, sempre virão.
O mais importante, e quero salientar e enfatizar tal situação, é que muitas vezes me deparo com
pessoas questionando de forma enérgica, a situação do comércio da cidade. Não que a situação seja
ruim, mas, indicam essencialmente o problema da concorrência das cidades vizinhas, shoppings,
entre outros e o que a ACIAI tem feito diante disso.
À essas pessoas afirmo que incessantemente buscamos iniciativas que fortaleçam o comércio local. Buscamos parcerias que venham agregar, consolidar e estimular o consumo dentro da própria
cidade. O pensamento não é diferente quanto a Indústria. Sempre colocamos o associado a frente.
O associado em primeiro lugar! Esse é o nosso lema.

ACIAI DIGITAL

“Tudo parece impossível

Acompanhe a ACIAI no ambiente digital
WWW.ACIAIONLINE.COM.BR

“Você nunca encontrará

NOVIDADE NO SITE:
GUIA COMERCIAL ACIAI

até que seja feito.
Nelson Mandela

tempo para nada. Se você
quer tempo, você deve criá-lo.
Charles Robert Buxton

Redes Sociais.
Fb: facebook.com/IracemapolisACIAI
Instagram: @aciaiirac
WhatsApp: (19) 99925-9296
Fale com a redacao >>> comunicacao@aciaionline.com.br
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NOVA DIRETORIA ASSUME
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
Serão mais 3 anos de mandato à frente da ACIAI
RENATO EVANGELISTA
IRACEMÁPOLIS

No dia 27 de abril de 2018,
sexta-feira, às 20h, no salão de eventos ‘Nova Era’,
aconteceu a cerimônia que
empossou a nova diretoria
da Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Iracemápolis. Na ocasião da recondução ao cargo para um
novo mandato formou-se a
mesa com o presidente da
ACIAI Carlos Fedato, o prefeito municipal Fábio Zuza,
Carlos Eduardo Mercadante
gestor de políticas públicas
do SEBRAE e os deputados
estadual Aldo Demarchi e federal Miguel Lombardi. Todos

explanaram sobre a importância da associação comercial para o município e parabenizaram Carlos Fedato
pela conquista de mais uma
gestão à frente da entidade.
Em sua fala Carlinhos emocionou os presentes dizendo:
‘O nosso legado é o que vai
julgar o nosso trabalho. Mesmo em tempos difíceis, num
cenário nacional de muitas
dúvidas, a minha preocupação é de deixar às próximas
gerações frutos para que
a entidade prossiga forte e
buscando sempre atender
da melhor forma possível os
nossos associados, mesmo
que, muitas vezes, de manei-

foto: Bety Koppe

NOVA DIRETORIA | Valdo Zanucci Neto - Hissaki Miyamoto - Carlos
Fedato - Vicente Ap. de Mello - Rose Buck - Celso Domiciano.

ra simples, ao nosso modo’.
Após as falas a cerimonialista Graziela Félix convidou o Gerente da ACIAI
Luis Marrafon e as colaboradoras Daniela Zambom
Isabelle Domiciano e Maria L. Granso Alves para
entregarem um mimo aos
Conselheiros empossados.
HOMENAGEM ESPECIAL

Com décadas de existência, nunca na história da entidade houve uma mulher
no corpo da diretoria da
ACIAI. Maria Roseli Buck,
empresária, marcou época
sendo empossada como segunda secretária da entidade para a próxima gestão.
Uma singela e merecida

homenagem foi feita à Rose
Buck que deixou algumas
palavras aos convidados:
‘Estou muito feliz em fazer
parte da diretoria da ACIAI.
Em tempos onde a mulher
procura o seu espaço na sociedade, me sinto honrada de
talvez servir de exemplo e
de inspiração para que mais
mulheres participem ativamente dessa ou de outras
entidades da nossa cidade’.
Na continuidade do evento os convidados confraternizaram-se através de
um delicioso coquetel com
música ambiente. A nova
diretoria agradece a todos
que compareceram para
prestigiar mais esse importante momento da ACIAI .
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>ADVOCACIA
Redes sociais e a
relação de
trabalho
e palavras consideradas indevidas.

No mundo que vivemos as redes sociais se tornaram algo indispensável
em nossa vida pessoal e profissional. As empresas cada vez mais vêm
utilizando redes sociais das mais
diversas formas, seja na busca por
talentos, atendimento ao consumidor, marketing e até mesmo como
forma de comunicação entre patrão
e empregado, ou colegas de trabalho.
A geração atual e o mundo dos negócios em si estão cada vez mais
ágeis, e tem ânsia por soluções.
Assim, a facilidade que estas ferramentas eletrônicas nos geram para
comunicação, dão a sensação de que
empregado bom ou prestador de serviço eficiente é aquele “online”, ou
seja, sempre disponível e rápido nas
respostas. Porém, é importante que
empregado e empregador saibam
balancear o uso e as restrições referente as redes sociais, uma vez que
o uso dessas tecnologias seja pela
facilidade, agilidade e até mesmo
pela falta de regulamentação específica, nos gera uma sensação de liberdade ampla, o que não é verdade.
Embora a legislação não regulamente os limites do uso das redes
sociais no ambiente de trabalho,
é recomendado que as empresas
estipulem, no contrato de trabalho, condutas e posturas relativas
ao uso das tecnologias – se aquele tipo de canal pode ser utilizado,
qual ferramenta e como. Tais regulamentações podem ser inseridas
em cartilhas ou manuais de redação
corporativo, orientando os empregados sobre a linguagem apropriada

As implicações do mau uso das redes sociais para um empregador
vão desde o risco de uma demanda requerendo horas extras pelas
mensagens com ordens ou solicitações para empregados fora do horário habitual de serviço, até uma
rescisão indireta pela repreensão
inadequada realizada por um superior por whattsapp, o qual pode ter
até conotação de ofensa moral se
realizado em conversas de grupos.
No mesmo viés, empregados também precisam ser responsáveis ao
utilizarem as redes sociais para o desenvolvimento do trabalho, mas também fora dele. Isto porque, a Consolidação das Leis do Trabalho prevê a
possibilidade de dispensa por justa
causa para o empregado que praticar
ato lesivo da honra ou da boa fama
no serviço contra qualquer pessoa;
bem como pune o ato lesivo da honra
ou da boa fama praticadas contra o
empregador e superiores hierárquicos, mesmo que tais atos tenham
sido praticados em redes sociais.
Assim, em que pese o direito a liberdade de expressão seja constitucionalmente garantido a todos os indivíduos de uma sociedade, o abuso
deste direito pode ocorrer sanções,
sobretudo ao participar dessa gi-

gante rede de contatos, temos
que ter a consciência do impacto
sobre a vida pessoal e profissional das pessoas, pois toda exposição em rede social possui elevado potencial de propagação, o
que aumenta a responsabilidade.
Talita Garcez Brigatto – advogada
trabalhista – sócia da Greve, Pejon, Rigo Sociedade de Advogados
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Palestra ACIAI
No dia 9 de maio, às 9h, no auditório da associação, os advogados Dr. Fábio Henrique Pejon
e a Dra. Talita Garcez Brigatto,
ambos da GPR – Sociedade de
Advogados, promoveram a convite da diretoria da ACIAI, uma
palestra sobre os ‘Primeiros Impactos da Reforma Trabalhista’.
O tema tem sido muito discutido
devido às mudanças feitas pelo
governo e diversas dúvidas tem
surgido. Empresários, contadores, advogados e trabalhadores
levantam inúmeras questões sobre o assunto. Pensando nisso, a
ACIAI trouxe pela segunda vez
profissionais diretamente ligados
a essa área para responder aos
questionamentos e dúvidas. A palestra transcorreu dessa forma,
com o auditório quase tomado, e
os participantes interrompendo
os palestrantes para dirimir suas

incertezas. Os advogados deixaram claro que o tema suscita muita atenção e insegurança devido
as mudanças serem constantes.
Como vai ficar a jornada de trabalho, como fica a hora extra e
negociação de folgas, horário de
almoço, férias, demissão, trabalho intermitente, custas judiciais,
gestantes, são alguns dos assuntos que levantam dúvidas. Esses
e outros assuntos puderam ser
discutidos na palestra. Esse é o
intuito da associação, contribuir
para trazer mais conhecimento e
informação aos seus associados.
foto: Renato Evangelista

Campanha
Dia
das Mães

“

Para Sempre

Por que Deus permite
que as mães vão-se embora?
Mãe não tem limite,
é tempo sem hora,
luz que não apaga

quando sopra o vento
e chuva desaba,
veludo escondido
na pele enrugada,
água pura, ar puro,
puro pensamento.
Morrer acontece
com o que é breve e passa
sem deixar vestígio.

Mãe, na sua graça,
é eternidade.
Por que Deus se lembra
- mistério profundo de tirá-la um dia?
Fosse eu Rei do Mundo,
baixava uma lei:
Mãe não morre nunca,
mãe ficará sempre
junto de seu filho
e ele, velho embora,
será pequenino
feito grão de milho.
Carlos Drummond de
Andrade
A promoção de dia das
mães ACIAI 2018 foi realizada de 23/04 à 12/05
e teve sorteio de 1 Vale

compra no valor de R$
200,00 por loja participante e 5 Vales compra
no mesmo valor para o
consumidor utilizar em
qualquer
estabelecimento participante. O
intuito da ACIAI é de
fomentar o consumo
na cidade e fortalecer o nosso comércio.
No site da ACIAI (www.
aciaionline.com.br) e facebook (facebook.com/
IracemapolisACIAI)
estão disponíveis a lista das lojas participantes e o nome de cada
contemplado por loja.
A
ACIAI
agradece
a todos os envolvidos nessa campanha!
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AÇÕES SEBRAE -

Oficinas | Palestras | Cursos

FORMALIZAÇÃO - MEI
Mais uma vez Vivian Lourenço,
gestora do SEBRAEAQUI, esteve na ACIAI. Foi na noite da
terça-feira, 17 de abril de 2018,
às 18:30h. Vivian ministrou novamente a oficina ‘Começar Bem
– Formalização’. A mesma é dedicada a quem quer abrir uma empresa, mas ainda tem dúvidas sobre formalização e planejamento.
A oficina é gratuita e a plateia recebe um ‘Manual do participante’
com 34 páginas que traz diversas
atividades pertinentes ao tema
discutido. Como exemplos des-

sas atividades estão: ‘Vantagens
e benefícios da formalização/
riscos da informalidade/tabela
comparativa; Obrigações com a
formalização do negócio; Passos
para formalização; Definindo um
plano de ação para formalização’.
No mês de junho, dia 20, haverá
mais uma oportunidade para todas as pessoas que estão pensando em empreender e não sabem
por onde começar. Anote na agenda e venha conferir esta palestra
que tem ajudado muitos a começar um negócio da forma correta.

OFICINA GANHE MERCADO

O mercado competitivo de hoje
exige cada vez mais empreendedores atentos e ligados com os
novos acontecimentos. É preciso
conhecer o público alvo da sua
empresa. Saber como preparar
o mix ideal de produtos e serviços se faz essencial. Ampliar
os negócios é uma necessidade.
Nesta oficina pensada pelos gestores do SEBRAE e apresentada
por Vivian Lourenço na ACIAI, no
dia 15 de maio, as 18:30h no auditório de eventos, os participantes
puderam pensar e discutir sobre
as ferramentas de compreensão
e de intervenção no mercado, de
modo a aumentar as chances de
sucesso das empresas nascentes
e das que pensam em se reciclar.
Várias competências foram desenvolvidas como: Marketing e
sua estrutura básica de funcio-

namento e sua importância para
o sucesso de qualquer negócio,
estímulo da visão mercadológica
e atitude de busca da comunicação com os clientes, desenvolvimento dos próprios recursos de
marketing e execução de um plano mínimo de ações que permita
o início (ou revisão) do marketing na empresa do participante.
A oficina com duração de 4 h
foi satisfatória e pode esclarecer diversos pontos de dúvidas segundo os participantes que acompanharam os
trabalhos propostos por Vivian.
A ACIAI, em parceria com o
SEBRAE, tem proporcionado
diversos encontros com a intenção de levar mais conhecimento e deixar nossos empreendedores mais antenados
com as novidades do mercado.

foto: Renato Evangelista

+ eventos...
4° e 5° Café com Estratégia
foto: Renato Evangelista

Cada vez mais o Networking promovido pela ACIAI tem atraído adeptos. Trata-se de um encontro onde
os empreendedores são convidados
para apresentar aos demais participantes o seu trabalho, a sua empresa.
Diversos setores, tanto do comércio
como da indústria, têm participado
deste canal informal, simples e eficiente, onde a troca de informações
já é extremamente importante, isso
sem contar que pode virar negócio.
Tivemos nos meses de abril e
maio a quarta e a quinta edição
do evento. Um delicioso café é
servido aos participantes (oferecimento da Associação), e a impressão é que a cada edição mais
empresários tem a percepção do
quanto é significativo esse contato.
O esforço da diretoria da ACIAI
em promover tal evento é tentar,
além de alavancar negócios, solidificar e unir o comércio e a Indústria de Iracemápolis. O jargão
já bastante batido ‘juntos somos
mais fortes’ se faz verdadeiro num
cenário onde temos que driblar dificuldades. Se um dos obstáculos
é a concorrência das cidades vizinhas por exemplo, com a troca de
experiências no Networking, podemos também chegar a um sen-
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Treinamento E-Social
foto: Renato Evangelista

so comum para unidos fazermos
frente a esse e outros problemas.
Obviamente que o carro chefe do
Café com Estratégia é realmente fazermos contato, ‘trocar figurinhas’
e apresentar e expor os negócios e
serviços. No entanto é importante
criar uma mentalidade de coalisão.
A ACIAI convida a todos que ainda não participaram, associados ou
não, para conhecerem e prestigiarem
mais esse evento da associação, que
só tem crescido e mostrado que comércio e serviço é para ser mostrado!
foto: Renato Evangelista

foto: Isabelle Domiciano

Em poucas palavras, o E-Social é
um programa do governo federal que tenta consolidar o envio
de informações pelo empregador (pessoa física e jurídica) em
relação aos seus empregados. A
ideia inicial é unir todas as obrigações trabalhistas (chamadas de
Obrigações Acessórias) em um
só lugar, agrupando informações.
Objetivando analisar todos os pontos importantes para elaboração do
E-Social reduzindo a possibilidade
do envio de informações incorretas ou a omissão de dados obrigatórios que podem resultar em
fiscalizações ou multas. Assim se
deu o treinamento de 4 horas realizado na manhã de quarta-feira,
dia 19 de abril, às 8h, no auditório
da ACIAI. Participaram do trei-

namento gerentes, encarregados,
analistas, assistentes e auxiliares de ‘Depto. de pessoal’ e RH.
Pessoas da área de contabilidade
e fiscal, jurídico, entre outros,
também estiveram presentes.
Os trabalhos foram conduzidos
por Antônio Sérgio de Oliveira,
pós-graduado em gestão pública
e há 30 anos na área fiscal. Diversos temas foram abordados
no treinamento e muitas dúvidas surgiram e foram debatidas.
Conceitos, objetivos, obrigatoriedade, envio das informações, identificadores, geração
automática das guias, ambiente
do E-Social foram os assuntos
introdutórios do treinamento.
Após essa etapa foram apresentados temas como eventos-ret,
folha de pagamento e segurança e medicina do trabalho.
Obrigatório no país desde
jan/18, o eSocial é a nova for-

ma de prestação de informações do mundo do trabalho e
integrará a rotina de mais de
18 milhões de empregadores e
44 milhões de trabalhadores.
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SEJA VOCÊ
TAMBÉM
UM ASSOCIADO

Solicite uma visita: (19) 3456-5454

