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EXPEDIENTE:

Estamos orgulhosos. Depois de 
muito empenho da diretoria e 
após conseguirmos o apoio da 
prefeitura municipal, enfi m, o ‘SE-
BRAEAQUI’, hoje é realidade em 
nosso município. Nós estamos 
comemorando muito essa inau-
guração por sermos sabedores 
da importância e da seriedade do 
SEBRAE em todas as suas esferas 
e em cada cidade onde atua. Nós 
estamos festejando, mas o pre-
sente vai para cada pessoa que 
sonha um dia empreender, e, 
para cada empresário já estabe-
lecido em nossas terras. Falo de 
coração aberto porque também 
sou empresário. Sei o quanto é 
penoso ao brasileiro que sonha 
em ter seu próprio negócio não 
ter, na maior parte das vezes, um 
suporte e orientação adequados. 
Na minha gestão sempre deixei 
claro o posicionamento de nor-

tearmos todas as ações visando 
o nosso associado. A peça cha-
ve de toda associação comercial 
são os empreendedores locais. 
É nesse sentido, com esse ob-
jetivo que trouxemos o SEBRAE 
para Iracemápolis. O intuito é re-
almente agregar mais um serviço 
que venha benefi ciar e ajudar es-
sas pessoas. O desejo de assumir 
responsabilidades sendo inde-
pendente, essa motivação para a 
‘autorealização’ segue caminhos 
difíceis e agora podemos dizer 
que os mesmos terão um lugar 
para orientar-se e apoiá-los.
Não tenho dúvidas de que ape-
sar da crise que assolou o país 
nesse ano de 2017, a ACIAI sou-
be contornar, não sem muito tra-
balho e afi nco, todos os percal-
ços. Na contra mão da corrente 
afi rmo que termino essa gestão 
com uma associação renovada. 
Reformulamos sim a parte ma-
terial, o layout da fachada, novo 
logo, recebemos o elevador de 
acessibilidade, mas o que é lou-
vável e acredito piamente que 
vai fi car para a nossa história, é a 
mudança de postura. Uma nova 
mentalidade tem levado a cons-
trução de novos ideais. É com 
esse pensamento que pretende-
mos conduzir por mais três anos 
a associação. Esse momento é 
exclusivo para você, nosso asso-
ciado. Essa é a sua hora. A hora 
do empreendedor. Venha conos-
co nessa caminhada!

Palavra do Presidente:           com Carlinhos Fedato 

A hora do empreendedor de Iracemápolis. “O ano está terminando e os em-
presários brasileiros ainda con-
vivem com as difi culdades e 
apreensões causadas pela mais 
grave crise econômica da nossa 
história. Mesmo diante de tantos 
obstáculos, os empreendedores 
e entidades seguem em frente, 
mostrando sua força e capacida-
de de trabalho e superação. Um 
bom exemplo está na inaugura-
ção do posto de atendimento no 
município, o SEBRAE AQUI  Ira-
cemápolis, um dos temas desta 
edição. Conforme revela a nova 
pesquisa Global Entrepreneur-
ship Monitor (GEM), a taxa de 
empreendedorismo no País é de 
39,3%, o maior índice dos últi-
mos 14 anos e quase o dobro do 
registrado em 2002, quando a 
taxa era de 20,9%. Neste sentido, 
é primordial seguir aperfeiçoan-
do as políticas governamentais, 
bem como ampliar os esforços na 
educação e capacitação destes 
empresários e futuros empreen-
dedores. Por outro  lado, é notável 
que o empreendedorismo está 

no DNA do brasileiro, que prefe-
re ter o próprio negócio do que 
fazer carreira numa empresa, por 
exemplo. Hoje, organizações de 
apoio como o SEBRAE, os even-
tos de empreendedorismo, ações 
de políticas públicas, além de um 
ecossistema empreendedor são 
fatores que favorecem o empre-
endedorismo em nossa socieda-
de. A partir de agora, SEBRAE SP 
amplia a parceria com a Prefeitura 
Municipal e ACIAI, possibilitando 
que através do SEBRAE AQUI pos-
samos orientar os empresários e 
potenciais empreendedores nas 
mais diversas questões, depen-
dendo de sua necessidade. Co-
nhecer o mercado onde vai atuar, 
os clientes, os concorrentes e os 
fornecedores é fundamental em 
qualquer situação. Fazer um bom 
plano de negócio pode garantir o 
bom desempenho e o futuro da 
empresa. Contem conosco, mais 
do que nunca e bons negócios”

Jardel José Busarello. Gerente Regio-
nal do SEBRAE (ER Piracicaba-SP)
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1º DE DEZEMBRO, UM MARCO NA HISTÓRIA DA ACIAI!

Na década de 80, quando a Asso-
ciação Comercial deu seus primei-
ros passos, era inimaginável pensar 
na sua estrutura que hoje cresce 
diante dos olhos do ‘cidadão em-
presário’ de Iracemápolis. Obvia-
mente que são tempos remotos e a 
cidade ainda não comportava nem 
em termos de população e nem em 
nível de comércio uma sustentação 
que oferecesse condições para 
uma entidade mais robusta. Mas o 
tempo passa, a evolução e o desen-
volvimento vão se tornando cres-
centes e acompanham o progresso 
da cidade. Novos investimentos 
chegam ao município, empresas 
vão incrementando oportunidades 
e a população segue o ritmo numa 
ascendente. Claro que o comércio 
vai acompanhando todo esse trâ-
mite, todo esse desenrolar, e po-
demos dizer que hoje Iracemápo-
lis respira a plenos pulmões numa 
marcha ou movimento para diante. 
A Associação Comercial segue fir-
me, de mãos dadas com essa mar-
cha. 
A manhã do dia 1 de dezembro foi 
de celebração. Diante de inúmeros 
associados, lojistas, empresários e 
autoridades municipais, Carlos Fe-

dato, presidente da ACIAI, expos a 
felicidade de estar fazendo parte 
de um dia histórico para a cidade, 
com a inauguração do SebraeAqui: 
‘O sentimento é um só, de alegria. 
Sabemos da importância e do pas-
so enorme que Iracemápolis con-
segue nessa manhã memorável. 
Agradecemos a todos que de for-
ma direta ou indireta participaram 
dessa conquista’.
O ‘SebraeAqui’ é uma parceria da 

Associação conta com o posto fixo do SEBRAE!

ACIAI junto da prefeitura Munici-
pal. O prefeito Fábio Zuza, presente 
no evento de inauguração comen-
tou que ‘a importância dessa data 
é única, tal a relevância do Sebrae 
nas questões de apoio ao peque-
no e médio empresário. Antes, era 
necessário aguardar a visita do ‘Se-
brae Móvel’, hoje conquistamos o 
posto fixo para melhor atender os 
anseios dos empreendedores do 
município. Só podemos aplaudir a 

Momento do descerramento da placa de inauguração do SEBRAEAQUI

iniciativa da diretoria e presidente 
da Associação’. 
Representando o Sebrae de Piraci-
caba, o gerente regional (ER Piraci-
caba-SP) Sr. Jardel José Busarello 
salientou que ‘o Sebrae faz votos 
para que o escritório local tenha 
movimentação condizente com os 
anseios dos empresários locais e 
desejou muitos anos de serviços 
do Sebrae aos empresários de Ira-
cemápolis’.
O gerente da associação, Luis 
Marrafon, comentou que ‘a ACIAI 
inaugura na verdade uma nova 
etapa de sua gestão. A chegada 
do posto fixo do Sebrae é um mar-
co na história da entidade. Nunca 
existiu um apoio de tal enverga-
dura aos empresários da cidade. 
Estamos lisonjeados e ansiosos 
para que os trabalhos se iniciem. 
Eles vão melhorar potencialmente 
o auxílio aos empreendedores. Es-
tamos inaugurando uma nova eta-
pa. Que o Sebrae seja bem vindo e 
que essa parceria se preserve por 
muitos anos’.
Após a cerimônia houve um co-
quetel comemorativo na área des-
tinada a confraternizações no pró-
prio prédio da associação.
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O tema é bastante pertinente. To-
dos querem saber quais serão os 
impactos da reforma trabalhista. 
Tanto contratantes, no caso as 
empresas, bem como os empre-
gados, estão atentos às novas 
leis. José Darciso Rui, executivo e 
consultor de recursos humanos, 
palestrou no auditório da ACIAI 
no dia 24 de outubro último às 
19:30h. O intuito da palestra foi de 
dirimir as dúvidas de ambos os la-
dos. É sabido que muitas questões 
ainda levantam receio por parte da 
sociedade envolvida nos tramites 
do trabalhador/empresa. Rui sa-
lientou na sua explanação, de que 

REFORMA TRABALHISTA 
José D. Rui divagou sobre as mudanças da reforma

Foto: Renato Evangelista

“2° e 3° CAFÉ COM ESTRATÉGIA”

saberemos realmente como vai fi-
car a situação, após a mesma ser 
validada. A nova lei passou a vigo-
rar no dia 12 de novembro.
Muitos temas foram abordados 
na palestra como negociação co-
letiva, jornada de trabalho, banco 
de horas, demissão, férias, contri-
buição sindical, reclamações tra-
balhistas, entre outros. A plateia 
mesclada entre empreendedores 
e funcionários participou com per-
guntas e discussões. A ACIAI agra-
dece a todos os envolvidos pelo 
evento e fica orgulhosa de contri-
buir para o crescimento e conheci-
mento de seus associados. 

No primeiro semestre Thiago de Camar-
go fez uma apresentação na ACIAI, com 
o tema “A arte de encantar” e ainda mi-
nistrou um curso denominado ‘Atender 
bem e vender mais’. 
Engenheiro formado pela Escola de 
Engenharia de Piracicaba – EEP, o pales-
trante e consultor voltou no último dia 31 
de outubro, as 19:30h, para apresentar a 
palestra ‘Os caminhos para a excelência 
no atendimento ao cliente’. A palestra 
que aconteceu no auditório da entidade 
foi gratuita, no entanto a ACIAI aprovei-
tou a oportunidade para fazer mais uma 
campanha social. Os associados que 
vieram prestigiar a palestra contribuíram 
com um pacote de fraldas geriátricas. As 

THIAGO DE CAMARGO EM NOVA PALESTRA 
Pela segunda vez o profissional marcou presença na ACIAI

Foto: Renato Evangelista

mesmas foram revertidas para o Lar São 
Vicente de Paula, o Lar dos velhinhos.
Na apresentação Thiago discorreu so-
bre a importância da manutenção de 
um ‘diário’ sobre quem é quem e as 
maneiras de abordagem e de fideliza-
ção do cliente. Apresentou também as 
maneiras como a nossa mente trabalha 
em ‘slow’e ‘fast’ e como esses processos 
são fundamentais no comportamento 
de nossos clientes e como devemos uti-
lizá-los a nosso favor. As mídias sociais 
também foram abordadas.
A ACIAI sente-se presente e mais perto 
dos seus associados os apoiando e dis-
ponibilizando mais conhecimento, trei-
namentos e novas visões de negócios.

O “NetWorking” da ACIAI tem sido prestigiado pelos empresários

Conheça os participantes do Segundo e Terceiro Café com Estraté-
gia e junte-se a esse time:

Auto Viação Fedato – Beladita Boutique – Biofarmus – Café Cereja – Ce-
seg Seguros - Cooperativa Sicredi – EC Casimiro – Flip Gráfica Rápida 
– Futtura Informática – KM Moda Feminina – Usecred - Mercadão dos 
Óculos - Metal Pelosi – Plastipel – Aprenda a Aprender – Dínamus – Fa-
zanaro Assessoria – Gaseo – GPR Sociedade de Advogados – Imobiliária 
Salvino – Instituto Mix – Morro Azul – Secret Garden Bistrô – Think Far 
Idiomas.

Já virou praxe. O Networking da 
ACIAI acontece mensalmente e 
tem atraído o empresariado que 
‘percebeu positivamente’ este im-
portante e prazeroso canal de divul-
gação de seus produtos. O evento 
é bastante simples em seu formato, 
e um tanto informal. A associação 
oferece um delicioso café da ma-
nhã gratuito aos participantes que 
em contrapartida apenas tem que 

apresentar aos demais convidados 
o seu empreendimento. É uma for-
ma fácil e descontraída de troca de 
informações entre empresários e 
lojistas. Esse canal fomenta as ne-
gociações e esse é exatamente o 
intuito da ACIAI.
Fique atento. Os convites são en-
viados por e-mail e por contato te-
lefônico todos os meses aos asso-
ciados. 
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O QUE É E COMO PODE “TE SERVIR” O CEJUSC
Braço do judiciário atende causas cíveis, de família e também de crédito. Confi ra a entrevista com o Chefe de Seção Judiciária do Tribunal de 
Justiça - Maurício José Massaro.

Maurício é responsável pelo Ce-
jusc (Centro Judiciário de Solu-
ções de Confl itos e Cidadania da 
Comarca de Limeira) desde 2012, 
e pelo posto do Cejusc de Limeira 
em Iracemápolis, posto que fun-
ciona desde 5 de junho de 2017.
 
 1. Como foi criado o Ce-
jusc?
 Maurício:  O Cejusc foi cria-
do por uma resolução do Conse-
lho Nacional de justiça, resolução 
125 de 2010, pra facilitar o acesso 
do cidadão à justiça. Ele é dividido 
basicamente em 3 setores: 
 A. Setor Processual – onde 
os juízes analisando os processos, 
perceberam que existe possibili-
dade de se resolver pelos métodos 
alternativos de conciliação e me-
diação, ele encaminha o proces-
so para o Cejusc e nós tentamos 
essa conciliação. Hoje com o novo 
CPC, todos os processos  deve-
riam passar pela tentativa de con-
ciliação e mediação antes de ter 
continuidade. Todos os processos 
cíveis e especialmente os de famí-
lia. Hoje nós não temos capacida-
de de atender todos os processos 
mas isso tem aumentado.
 B. Setor Pré-processual: 
Trata-se de uma novidade. Nesse 
caso as partes nos procuram e nar-
ram o que esta acontecendo infor-
mando nome e endereço da outra 
parte. Assim nós abrimos uma ‘re-
clamação’ pré-processual e envia-
mos uma carta convite para essa 

outra parte. Quem reclama já sai 
daqui do Cejusc com a data para 
voltar. Nós vamos convidar a outra 
pessoa para sentar e com o auxi-
lio do conciliador tentar resolver o 
problema dela. Se o problema for 
acordado, se as partes chegarem 
a um acordo o juiz homologa esse 
acordo e ele passa a ter valor de 
título executivo judiciário, ele pas-
sa a valer como uma sentença. É o 
mesmo valor de um processo que 
correu por anos na justiça, ele vai 
ter o mesmo valor. 
 C. Setor de Cidadania: nes-
se caso as pessoas que nos pro-
curam não saem sem resposta. Se 
não for o caso de mediação e con-
ciliação nós vamos orientar essa 
pessoa. Existe hoje muita procura 
por casos trabalhistas, então nós 
vamos orientar a pessoa a procu-
rar um advogado, o seu sindicato, 
ou a justiça do trabalho para resol-
ver o caso.

 2. O Cejusc é um ‘facili-
tador’ pra que se resolvam mais 
facilmente os problemas ou pro-
cessos?
 Maurício: Exatamente. Fa-
cilitador de uma forma que não 
chega a ser informal,  mas é mui-
to mais simples de se resolver. O 
interessante do Cejusc é a gente 
tirar essa cultura de que um juiz 
precisa resolver os casos. O juiz 
não causou aquele problema. Te-
mos que disseminar a cultura de 
que as próprias partes resolvam os 

seus confl itos sem a interferência 
de um juiz. 

 3.Qual o processo para 
que uma cidade seja contempla-
da com um Posto do Cejusc?
 Maurício: Não existe uma 
escolha. Nós fazemos a propo-
sição procurando parceiros. No 
caso de Iracemápolis foi fechada 
uma parceria com a Prefeitura Mu-
nicipal que cede o prédio, funcio-
nários e equipamentos. O Tribu-
nal entra com a infraestrutura de 
rede, programas de computador 
e com o coordenador do posto. A 
estrutura hoje conta com uma fun-
cionária, que coincidentemente é 
Bacharel em Direito, o que agrega 
bastante, e dois estagiários que 
também estão estudando na área.

 4. Qual a demanda de 
processos diários. Existe um li-
mite de atendimento?
 Maurício: De junho até 
hoje estamos praticamente aten-
dendo o esperado pela proporção 
populacional, uma média de 40 
casos mês. É mais de um caso por 
dia.

 5. Isso prova que Irace-
mápolis tem um movimento ju-
diciário razoável?
 Maurício: Sim. Essa de-
manda, através do Cejusc,  de-
monstra ao Tribunal de Justiça 
que a cidade tem um movimento 
judiciário, que as pessoas preci-
sam desse serviço.
Dessa forma podemos almejar 
transformar o município em uma 
Comarca, deixando de depender 
da cidade de Limeira, onde a ci-
dade contaria com um juiz, um 
promotor, o eleitoral que é muito 
importante. Seria a emancipação 
da cidade nos 3 Poderes. Hoje só 
tem Legislativo e Executivo. Falta 
o Judiciário.

 6. Pode-se dizer que o Ce-
jusc presta um serviço Social?
 Maurício: Não tenha dú-
vida. Essencialmente as camadas 
mais carentes da sociedade. Sabe-
mos de mulheres que sofrem por 
não receber pensão alimentícia e 

não conseguem acionar a justiça 
simplesmente por não ter condi-
ções de se deslocar até Limeira. 
Então é importante que a justiça 
chegue até essas pessoas. Seja de 
fácil acesso. Principalmente para 
os menos favorecidos economica-
mente. 

 7. Qual a porcentagem de 
acordos realizados até então?
 Maurício: Até 30 de setem-
bro tínhamos 192 ajuizamentos, 
146 cíveis e 46 de família. Foram 
realizadas 87 sessões de conci-
liação, 63 cíveis e 24 de família. 
O índice de acordos cíveis foi de 
49,20% e de família atingiu 100%.

 8. Como o Cejusc pode 
cooperar com os Comerciantes 
locais?
 Maurício: Nós estamos à 
disposição para tentarmos fazer 
um trabalho voltado para recupe-
ração de crédito. Comerciantes 
nos procuram com duplicatas, 
promissórias, cheques devolvidos 
ou sustados, com o intuito de ten-
tar receber esses créditos. Então 
fi camos a disposição para que 
tragam esses problemas para que 
façamos uma reclamação de co-
brança com a intenção de recupe-
rar, se não tudo, parte desses pa-
gamentos. 

 9. Os serviços do Cejusc 
tem algum custo?
 Maurício: Não. Tanto para 
a população como para Comer-
ciantes os nossos serviços são to-
talmente gratuitos. 

 10. Em resumo que tipo 
de casos o Cejusc atende?
 Maurício: Atendemos to-
dos os casos cíveis, já falamos da 
cobrança, um problema de vizinho 
(direito de vizinhança), um aciden-
te de trânsito, etc, e também toda a 
parte de família como divórcio, ali-
mentos, regulamentação de visita, 
guarda, entre outros. Só não atu-
amos em causas trabalhistas e de 
estado, contra a Prefeitura e União 
por exemplo, e alguns casos que 
são competência da Justiça Fede-
ral como Correios e Caixa Federal.

Entrevista:

Maurício José Massaro
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RETROSPECTIVA ACIAI 2017 –FAZENDO PELO ASSOCIADO
Conheça as realizações da associação neste ano que se finda

Mais um ano está terminando e com ele muito trabalho e esforço para 
fazer o melhor pelo associado:

FEIRÃO DO CONSUMIDOR
Promovido e idealizado pela Associação Comercial, Industrial e Agrícola 
de Iracemápolis (ACIAI), de 07 a 11 de março aconteceu o primeiro ‘Fei-
rão do Consumidor’. Foram vinte e sete (27) lojistas participantes que 
da terça-feira até o sábado, em horário comercial, deixaram a disposição 
do público um leque enorme de produtos em promoção. A maior ação 
conjunta do comércio local levou ao público consumidor uma chance 
prática de economia.

PROMOÇÃO DIA DAS MÃES
Como de praxe, para deixar marcado o dia especial para todas as ma-
mães, a ACIAI promoveu junto ao comércio a já conhecida ‘PROMOÇÃO 
DIA DAS MÃES’. 
Os lojistas deram o apoio necessário e prepararam os seus estabeleci-
mentos para mais este evento que aconteceu entre 24 de abril a 14 de 

maio. Os consumidores receberam através de suas compras cupons de 
‘VALE COMPRA’ conforme critério de cada loja.
No dia 16 de Maio, na sede da Associação Comercial, houve o sorteio 
onde mais de 30 consumidores foram beneficiados.

ENCONTRO COM GERENTE SCPC
A ACIAI promoveu, gratuitamente, no dia 11 de abril, as 19:00h, em seu 
auditório, o encontro de Associados com Denys Cordeiro (Gerente Re-
gional Boa Vista SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito). Diver-
sos temas foram abordados no encontro: Cenário econômico, como 
escolher o produto certo na hora de conceder o crédito, novo produto 
para análise de pessoa física, registro de SCPC (Lei AR), a importância 
de alimentar o Banco de Dados do SCPC, o que pode e o que não pode 
ser registrado na base de dados do SCPC.

VISITA A EMPRESAS
Buscando um contato mais estreito com parceiros da indústria local, a 
ACIAI promoveu diversas matérias que levaram aos associados informa-
ções e detalhes de empresas locais reconhecidas e estabelecidas no 
mercado. O intuito é que as histórias desses empreendedores sirvam de 
exemplo para quem está na luta do dia a dia pelo mercado e que incen-
tive pessoas que pensam um dia em ter um negócio próprio. 

PALESTRAS
O conhecimento sempre aprimora, e dessa forma a ACIAI promove du-
rante o ano diversas palestras aos associados. Inúmeros temas são apre-
sentados por profissionais experientes que fomentam o debate com 
seus interlocutores. Estes assimilam as orientações, refletem o aprendi-
zado e com certeza aplicam em seus negócios aquilo que acham impor-
tante para avançar e melhorar o empreendimento. 
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POR DENTRO DA ACIAI
No dia 29 de junho, às 19h, no auditório da ACIAI, lojistas e empre-
sários participaram de um encontro onde o intuito foi esclarecer e 
expor todos os produtos, serviços e parcerias promovidas pela Asso-
ciação Comercial. 

CURSOS
Foram três noites de muito trabalho. O curso ‘Atender Bem e vender 
mais – Um caminho de sucesso’ aconteceu nos dias 20, 21 e 22 de ju-
nho, das 19h ás 22h no auditório da associação. Thiago de Camargo, 
que já tinha apresentado em maio a Palestra ‘A arte de encantar’ voltou 
com um curso para qualificar e aprimorar o atendimento de profissio-
nais da área de vendas.

PROMOÇÃO DIA DOS PAIS
Dez mil Cupons foram distribuídos para sorteio em ‘Vale Compras’. A 
ACIAI promoveu junto ao comércio a ‘PROMOÇÃO DIA DOS PAIS’. 
Foram 23 lojistas que apoiaram o evento. O mesmo aconteceu entre 20 
de julho a 13 de agosto. Os consumidores receberam através de suas 
compras cupons de ‘VALE COMPRA’ conforme critério de cada loja.

FÓRUM 
O Fórum ‘Desafios do Crescimento’ foi realizado em Limeira no dia 30 
de agosto de 2017, às 18:30h no Espaço Zarzuela Eventos, na cidade 
de Limeira .
O evento foi  uma realização do Sebrae em parceria com a Acil (Asso-
ciação Comercial de Limeira) e contemplou a palestra “Pense fora do 
Negócio” ministrada por Fred Rocha, autor do livro “ManUAU do Novo 

Varejista”; e um talk show com empresários sobre o tema “Eu Inovei. E 
você?”. A oportunidade que foi gratuita para os associados da ACIAI 
permitiu ampliar as visões de negócios dos empreendedores e lojistas 
que participaram do evento.

PROMOÇÃO DIA DAS CRIANÇAS
Foram Doze mil cupons distribuídos para sorteio em ‘Vale Compras’
Superando anos anteriores, contabilizamos 30 lojistas que participaram 
da promoção em comemoração ao dia das crianças.  O evento ocorreu 
de 18 de setembro a 11 de outubro. Os consumidores receberam atra-
vés de suas compras cupons de ‘VALE COMPRA’ para concorrer a 5 bi-
cicletas e 5 tablets oferecidos pela ACIAI. Ainda, das 30 lojas participan-
tes, 12 contribuíram com ‘vales produtos’ no valor de R$ 200,00. 

CAFÉ COM ESTRATÉGIA
A ACIAI ofereceu, no mês de setembro (27), um café da manhã aos seus 
associados denominado ‘Café com Estratégia’. Algumas empresas e lo-
jas que não fazem parte do quadro de associados também foram con-
vidadas a participar do evento. O objetivo da associação é abrir e criar 
mais um canal onde os empresários possam expor e divulgar seus pro-
dutos e serviços. 

CAMPANHA DOAÇÃO DE BRINQUEDOS
Com os slogans ‘Doe seu brinquedo e faça uma criança feliz’ e ‘Troque 
seu brinquedo usado por um sorriso novinho’ a campanha aconteceu 
no final do mês de setembro e finalizou no dia 10 de outubro. A divulga-
ção foi feita através das redes sociais e a população correspondeu. Mais 
de 500 brinquedos foram levados por munícipes até a sede da ACIAI.
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A MAIOR CAMPANHA DE PRÊMIOS DA 
ACIAI CHEGOU!

A Associação contempla os consumidores que incentivam o comércio local

As festividades de dezembro se 
aproximam. O comércio é aque-
cido pela procura dos consu-
midores por presentes para as 
confraternizações de empresas 
e familiares. O final de ano, atra-
vés do Natal, revive momentos 
de harmonia através das brin-
cadeiras de amigo secreto, das 
crianças que ficam ansiosas 
para ver o Papai Noel e pedir 
a ele aquele brinquedo prefe-
rido. A Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de Irace-
mápolis sempre prezou muito 
por essa data especial. Além de 
trazer o bom velhinho para pra-
ça central (Matriz) também pro-
move os ‘Brinquedos na Praça’, 

com a intenção de agitar o co-
mércio e ainda proporcionar 
um momento de lazer para a 
garotada. Não perca tempo! 
Essa é a hora de consumir no 
comércio da nossa cidade. É o 
momento de incentivar a eco-
nomia local. Aproveite para fa-
zer as compras de final de ano 
nas lojas de Iracemápolis. Não 
se esqueça de preencher o seu 
cupom e concorrer aos prêmios 
oferecidos pela ACIAI (Veja car-
taz a cima). Junte-se a nós nes-
sa luta pelo fortalecimento dos 
empreendedores do nosso mu-
nicípio e saia ganhando! Confi-
ra o regulamento no site www.
aciaionline.com.br.


