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EXPEDIENTE:

Para quem nasceu em Iracemá-
polis e teve o privilégio de viver 
nas décadas de 70 e 80 em nos-
sas terras, sabe que a cidade na-
quela época era bem diferente. 
Refi ro-me ao tamanho mesmo. 
Nesses tempos éramos por vol-
ta de oito a doze mil habitantes. 
Não que agora crescemos muito, 
ainda somos apenas vinte e dois 
mil habitantes. Pequena diante 
das grandes cidades que nos ro-
deiam como Limeira, Piracicaba 
e Rio Claro, grandes polos indus-
triais e populacionais.
Pensar na Iracemápolis de 30 
ou 40 anos atrás nos remete ins-
tantaneamente a lembranças da 
empresa que praticamente for-
mou o município e desde então 
teve e tem participação única na 
vida da mesma: a Usina Iracema. 
Hoje totalmente modernizada e 
parte do Grupo São Martinho ela 
ainda é para nós, simplesmen-
te a Usina. Essa ‘intimidade’ não 
se criou a toa. A família ‘Ometto’, 

fundadora da empresa, faz parte 
do imaginário de qualquer Irace-
mapolense. Nesses 80 anos em 
nossas terras, completados ago-
ra em 2017, inúmeras famílias ti-
veram passagens pela empresa 
e gerações trabalharam ali. Não 
são poucos os casos de pessoas 
que fi zeram a vida na Usina, tra-
balharam apenas nela, criaram 
seus fi lhos e se aposentaram. 
O mais interessante dessa ‘parce-
ria empresa – sociedade’ é o lega-
do deixado pela companhia. Inú-
meros nomes de ruas, creches, 
comércios, levam o nome dos 
‘Ometto’. O estádio ‘Dr. Dimas 
Cera Ometto’ é praticamente um 
cartão postal da cidade. A escola 
‘João Ometto’ sempre foi muito 
referenciada. O auditório na sede 
da ACIAI foi denominado de ‘Au-
ditório Dr. João Guilherme Sabi-
no Ometto’.
A empresa também sempre deu 
o seu respaldo social ajudando 
muito no desenvolvimento da ci-
dade. Para quem viveu na época 
supracitada lembra-se bem das 
festas de fi nal de ano promovi-
das para a confraternização dos 
funcionários e das festas juninas 
no meio do ano.
Obviamente que não devemos 
nos esquecer da importância 
para a economia local. A Usina 
Iracema sendo uma empresa de 
grande potencial no ramo ‘sucro-
alcooleiro’ contribui de forma im-
par para que Iracemápolis avan-
ce em seus anseios. É a indústria 
cumprindo o seu papel. Só temos 
que parabenizá-la. 

Palavra do Presidente:           com Carlinhos Fedato 

A Indústria cumprindo o seu papel

A Usina Iracema está completan-
do 80 anos de história e ativida-
des. Nesse longo período, cresceu 
e ajudou a construir a liderança 
mundial verde e amarela no setor 
sucroenergético. 
A unidade tornou-se uma das mais 
tradicionais do interior paulista, 
modernizou-se e hoje, integrante 
da São Martinho, uma das maiores 
companhias fabricantes de açú-
car, etanol e energia do país, con-
tinua a dar sua contribuição para o 
desenvolvimento do Brasil e, prin-
cipalmente, para Iracemápolis e 
região.
A usina e o município, além de no-
mes semelhantes, compartilham 
histórias e trajetórias interligadas. 
Maior empregadora e geradora 
de impostos da cidade, a Iracema 
tem orgulho em ter grande parte 
de seus cerca de 2 mil colabora-
dores morando em  Iracemápolis. 
São estes profi ssionais que dão 
vida à empresa, seja no campo, 
na indústria ou no administrativo, 
fazendo funcionar uma grande en-
grenagem que produz cana, açú-
car e etanol de forma competitiva 
e sustentável.

Uma presença marcante
Valorizamos também fazer parte 
de uma empresa que possui um 
passado vitorioso, um presente de 
dedicação e inovação e um futuro 
promissor em construção. A Irace-
ma é uma empresa que cultiva va-
lores relacionados à sustentabilida-
de em todos os sentidos. Produzir 
com efi ciência respeitando o meio 
ambiente e as pessoas, principal-
mente a comunidade ao redor.
A empresa ajuda não só a movi-
mentar a economia local e regio-
nal, contando com fornecedores 
de cana em mais de 20 municípios, 
mas também a vida social, cultu-
ral e fi lantrópica de Iracemápolis. 
Destacamos as inúmeras ativida-
des de capacitação e aprendizado 
patrocinadas pela usina, principal-
mente em parceria com o Senai, 
bem como as iniciativas realizadas 
no Teatro Virgínio Ometto. Toda 
esta presença, consolidada ao lon-
go de oito décadas, é um legado 
a ser, cada vez mais, aperfeiçoado 
visando o progresso do município.

Fernando Zaneti
Diretor Agroindustrial
Usina Iracema
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USINA IRACEMA, MARCA REGISTRADA DE IRACEMÁPOLIS

Uma empresa que combina his-
tória e modernidade, tradição 
e tecnologia, produção e efici-
ência, respeito às pessoas e ao 
meio ambiente, arrojo no setor 
sucroenergético e presença na 
comunidade. Assim é a Usina 
Iracema, de Iracemápolis, que 
em 2017 completa 80 anos de 
atividades e se confunde com 
o próprio desenvolvimento do 
município. De um pequeno 
engenho, a empresa transfor-
mou-se numa robusta usina in-
tegrante da São Martinho, uma 
das principais companhias 
produtoras de açúcar, etanol e 

energia do Brasil.
Tudo começou com a visão 
empreendedora da família 
Ometto, desenvolver a indus-
trialização da cana-de-açúcar. 
Em sua segunda geração no 
Brasil após chegar da Itália no 
final do século XIX, dedicou-se 
arduamente ao trabalho e logo 
se destacou no segmento da 
cana. 
Em 1937 com a ideia de cons-
truir uma usina autônoma de 
álcool, os Omettos adquiriram 
a fazenda Iracema e fundaram 
a “Companhia Industrial e Agrí-
cola”. Investiram na compra de 

equipamentos e em uma mo-
derna moenda. Assim, surgiu a 
Usina Iracema que selou a tra-
jetória da família no país, pro-
duzindo álcool anidro durante 
a 2º Guerra Mundial. E a partir 
de 1946 passou também a fa-
bricar açúcar. 
De lá para cá muita coisa mu-
dou, com exceção do espírito 
pioneiro e da busca constante 
por inovação. Com a emanci-
pação de Iracemápolis no final 
de 1953, a usina consolidou-se 
como a principal empresa do 
município e uma das principais 
da região com seus colabora-

dores atuando nas áreas agrí-
cola, industrial e administrati-
va em avançados sistemas de 
gestão e programas nas áreas 
ambiental e de responsabilida-
de social. 
Hoje, a Iracema emprega cerca de 
2 mil colaboradores, cultiva cana-
viais em aproximadamente 30 mil 
hectares de terras e processa qua-
se 3 milhões de toneladas de cana 
por safra.
São Martinho. Está entre as maio-
res companhias sucroenergéticas 
do Brasil, com capacidade aproxi-
mada de moagem de 24 milhões 
de toneladas de cana. Possui 

Ao completar 80 anos de atividades, tradicional unidade produz açúcar e etanol em harmonia com o meio ambiente e com a comunidade.

quatro usinas em operação: além 
da Iracema, São Martinho, em Pra-
dópolis; e Santa Cruz, em Américo 
Brasiliense, ambas em São Paulo, 
e Boa Vista, em Quirinópolis (GO). 
A companhia também possui uma 
unidade para produção de ácido 

ribonucleico, a Omtek, anexa à Ira-
cema. O índice médio de mecani-
zação da companhia na colheita 
é de 98,9%, chegando a 100% na 
Usina Boa Vista. 
Visite o site www.saomartinho.
com.br.
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PROMOÇÃO SUPEROU AS EXPECTATIVAS

O Comércio local está de parabéns! 
Superando anos anteriores, contabi-
lizamos 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 através 
de suas compras cupons de ‘VALE 

Foram Doze mil cupons distribuídos para sorteio em ‘Vale Compras’
Foto: Renato Evangelista

Sorteio:

CRIANÇADA FELIZ, HORA DO SORTEIO! 
Dia 17 de outubro fi cará na memória de 10 ‘pequeninos’ Iracemapolen-
ses.  Através do sorteio na sede da Associação Comercial, às 18:30h, os 
mesmos ganharam ou 1 bicicleta ou 1 tablet. A ACIAI tem orgulho de 
promover uma campanha que leva um sorriso ao rosto de uma criança.

A associação, em nome do seu presidente Carlos Fedato agradece a to-
dos os lojistas participantes e parabeniza os ganhadores:

LOJAS PARTICIPANTES:
Aconchego Roupas Infantis, Açougue do Renato, Auto Elétrico Japão, 
Beladita Boutique, Calçados São João, Camillus Modas, Cheiro Doce, 
Carisma.com, Cybelar, Deffi nity By Suzi, Drogal, Espaço Calçados, Far-
mavip Centro, Infocus Studio, Lilás Cosméticos, Magazine Luiza, Man-
fredi Kids, Mania Presentes, Marite Presentes, Mayara Jóias, MC Modas, 
Mercadão dos Óculos, Móveis Vergenhassi, O Boticário, Oahu, Ótica 
Tintori, Plastipel, Realce Modas, Summer Kais e Superlajes. 

Presidente da ACIAI participa do sorteio

Foto:  Luis Marrafom

GANHADORES DA PROMOÇÃO ‘DIA DAS CRIANÇAS’ ACIAI 2017: 
Ganhadores dos Vales Compras Especial de R$ 200,00.

1 - Aconchego Roupas Infantis Juliane Monteiro de Carvalho
2 - Beladita Boutique Silvana Ceron
3 - Calçados São João Carmem de Oliveira
4 - Carisma.com Alex Caires Dutra
5 - Cheiro Doce Michele Sotesa
6 - Espaço Calçados Beatriz C. Biarzolo
7 - Infocus Studio Adriana Ap. Bosque Faber
8 - Manfredi Kids Iolanda S. Souza
9 - Maritê Presentes Thaís Correia Capobianco
10 - MC Modas Renata Pilon
11 - O Boticário Sonia Regina R. Zangirolamo
12 - Plastipel Elaine Neves

GANHADORES DAS BICICLETAS E TABLETS: 

1° Prêmio Tablet Thábata M.R. Pilon
2° Prêmio Tablet Valdomiro Cardoso
3° Prêmio Tablet Maria Ap. M. Granso
4° Prêmio Tablet Maria Trevisan
5° Prêmio Tablet Pedro Henrique Medeiros
6° Prêmio 1 Bicicleta Andressa Amaro F. de Moraes
7° Prêmio 1 Bicicleta Cosmo de Freitas Pereira
8° Prêmio 1 Bicicleta Carol Rosales
9° Prêmio 1 Bicicleta Otávio Buck da Silva
10° Prêmio 1 Bicicleta Paulo Henrique de Souza

COMPRA’ para concorrer a 5 bicicle-
tas e 5 tablets oferecidos pela ACIAI. 
Ainda, das 30 lojas participantes, 12 
contribuíram com ‘vales produtos’ 
no valor de R$ 200,00. Quem saiu 
fortalecido foi o comerciante que fez 
a alegria dos consumidores nessa 
data especial.

O direito das crianças – Ruth Rocha

Toda criança no mundo/Deve ser bem protegida
Contra os rigores do tempo/Contra os rigores da vida.

Criança tem que ter nome/Criança tem que ter lar
Ter saúde e não ter fome/Ter segurança e estudar.

Não é questão de querer/Nem questão de concordar
Os diretos das crianças/Todos têm de respeitar.
Tem direito à atenção/Direito de não ter medos
Direito a livros e a pão/Direito de ter brinquedos.

Mas criança também tem/O direito de sorrir.
Correr na beira do mar, Ter lápis de colorir…

Ver uma estrela cadente, Filme que tenha robô,
Ganhar um lindo presente, Ouvir histórias do avô.
Descer do escorregador, Fazer bolha de sabão,

Sorvete, se faz calor, Brincar de adivinhação.
Morango com chantilly, Ver mágico de cartola,

O canto do bem-te-vi, Bola, bola, bola, bola!
Lamber fundo da panela/Ser tratada com afeição

Ser alegre e tagarela/Poder também dizer não!
Carrinho, jogos, bonecas, Montar um jogo de armar,

Amarelinha, petecas, E uma corda de pular.
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Inspire - se:

Pense Simples
Gustavo Caetano
Editora Gente, 2017 
184 páginas

Resenha

Quando se quer alguma coisa 
que não existe é porque tem de-
manda e possivelmente um mer-
cado. Hoje temos milhares de 
empresários que sonham em fa-
zer uma única coisa: INOVAR! A 
inovação é o cálice sagrado do 
negócio de sucesso, mas como 
começar? Como você sabe o 
que fazer ou que rumo tomar 
para realizar algo que vai tocar 
a vida das pessoas e mudar o 
seu mercado? Gustavo Caetano 
aprendeu a enxergar problemas 
pequenos, mas que precisam 
de solução imediata, e a mudar 
o rumo do seu negócio para 
continuar crescendo. O que ele 
mais quer é ver o leitor inovar 
também. Quem ler este livro vai 
descobrir que, ao contrário do 
que se pensa e diz por aí, ino-
var é SIMPLES. Neste livro você 
vai aprender: Como o fracas-
so pode moldar a mentalidade 
para o sucesso; O que compõe 
o DNA inovador; Qual é a lógica 
da simplicidade para estimular a 
inovação; A importância de ser 
ágil e leve para se manter com 
alto potencial inovador; A não 
acreditar no “sempre foi assim”. 
Aprenda o método do negócio 
simples com Gustavo Caetano, 
que começou a empreender 
quando tinha apenas 19 anos e 
uma ideia. Esse cara conseguiu 
construir uma das empresas 
mais inovadoras do país.

Advocacia:

O PROTESTO DA DÍVIDA ATIVA PELA FAZENDA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO E A INDEVIDA TAXA DE JUROS APLICADA.

É notório o trabalho das Fazendas 
Públicas no tocante ao anseio em 
continuar arrecadando cada vez 
mais. Agora estão levando à protes-
to suas dívidas ativas, negativando 
o contribuinte. Não bastassem os 
privilégios que o Estado possui para 
executar suas dívidas junto ao Poder 
Judiciário – presunção de certeza e 
liquidez do débito, prazos diferen-
ciados em relação aos contribuintes, 
isenção de custas, etc, agora tam-
bém podem coagir os contribuintes 
ao pagamento de suas dívidas pela 

via do protesto cartorário, os nega-
tivando e causando-lhe restrição de 
créditos. O protesto leva o título ao 
Cartório, que por sua vez, se torna o 
cobrador terceirizado, que, no cum-
primento de suas funções, notifi ca o 
contribuinte, para que em três dias 
pague a dívida ou tome uma pro-
vidência no sentido de impedir o 
regular deslinde do procedimento; 
a negativação da pessoa em caso 
de sua inércia. Com isso, somam-se 
aos valores da dívida, os emolumen-
tos devidos ao Cartório. Surte nes-
se sentido a dúvida se tal procedi-
mento é legal ou não. Atualmente, 
jurisprudência (decisões de nossos 
tribunais) entende ser possível essa 
medida. Em face disso, o que nos in-
teressa é que a Fazenda do Estado 
de São Paulo, se valendo dessa prer-
rogativa, está levando a protesto 
principalmente  as dívidas pertinen-
tes ao ICMS – imposto de circulação 

de mercadorias. Um detalhe impor-
tante e que hoje interessa ao contri-
buinte é que essa dívida hoje pode 
ser diminuída na Justiça no que diz 
respeito à taxa de juros que o Estado 
está aplicando para a correção dos 
débitos. A legislação atual, que, di-
ga-se de passagem, está com pleito 
administrativo de revisão por con-
ta das impropriedades que possui, 
aplica uma taxa de juros maior que 
a permitida pela legislação federal. 
Desta forma, alguns contribuintes 
estão buscando o Poder Judiciário 
para que os saldos de suas dívidas 
ativas (ICMS) sejam revistos, visan-
do reduzi-las. Se infelizmente essa 
for a sua condição, consulte seu 
contador e um bom advogado, pois 
poderá rever para menos, o tama-
nho de sua dívida com o Fisco ou 
até mesmo valores já carreados por 
conta de parcelamentos recente-
mente celebrados.

- Sistema eSocial entrará em vigor 
em 2018
A partir de 08 de janeiro de 2018 
as empresas com faturamento 
acima de R$ 78 milhões estarão 
obrigadas a compartilhar suas in-
formações trabalhistas na nova pla-
taforma, para as demais empresas a 
obrigatoriedade irá se iniciar em 1° 
de julho do mesmo ano.
Afi nal de contas o que é o eSocial? 
O eSocial é uma ferramenta de ini-
ciativa do Ministério do Trabalho 
em conjunto com Caixa Econômi-
ca, Secretaria de Previdência, INSS 
e Receita Federal. Seu objetivo é 
reunir em apenas uma plataforma 
todas as informações trabalhistas, 
fi scais e previdenciárias dos traba-
lhadores, registradas pela própria 

Resenha Contábil
empresa contratante, de forma mais 
organizada.
De acordo com uma pesquisa reali-
zada pela Fenacon em 09/2017 ape-
nas 4,4% das empresas estão aptas a 
operar pelo novo sistema.
- Empresas bloqueadas no Simples 
Nacional
Desde 21 de outubro cerca de 100 
mil empresas estão bloqueadas para 
efetuar o cálculo do Simples Nacio-
nal no sistema PGDAS da Receita Fe-
deral, estas empresas caíram na ma-
lha fi na do referido órgão pois foram 
constatadas divergências nos va-
lores informados para apuração do 
imposto mensal. As empresas notifi -
cadas devem regularizar a situação 
no sistema e recolher o imposto não 
pago para poder continuar a apurar 
seus impostos. Até agora apenas 
11% das empresas notifi cadas regu-
larizaram a sua situação.
- Governo irá lançar Carteira de Tra-
balho Digital
Será lançada pelo Ministério do Tra-
balho a carteira de trabalho digital, 
para acesso via celular. A carteira im-
pressa, como existe hoje, não deixará 
de existir, porém o novo sistema irá 
facilitar muito a vida do trabalhador 
para consultar as suas informações, 
históricos e contratos. Este lança-
mento faz parte do sistema Sine Fá-

cil que permite consultas às vagas 
de trabalho disponíveis e situação 
do seguro-desemprego. Segundo 
informações do órgão eles preten-
dem liberar o seguro-desemprego 
de forma eletrônica, onde o traba-
lhador não precisará mais se dirigir 
às agências do Ministério do Traba-
lho para requerer e obter o benefí-
cio.
- Reconhecimento de fi rma e au-
tenticação de documentos não 
serão mais exigidos na Receita Fe-
deral
A Receita Federal não irá mais 
exigir reconhecimento de fi rma e 
autenticação de documentos nos 
processos apresentados pelos 
contribuintes pessoas físicas e ju-
rídicas. A mudança visa a simplifi -
cação e desburocratização do sis-
tema e tem como pilar o princípio 
da boa fé. O contribuinte precisará 
apresentar cópias simples acom-
panhadas dos originais e docu-
mentos que permitam a conferên-
cia das assinaturas, os quais serão 
validados pelo servidor que recep-
cionar os referidos documentos.

RONALDO DE GASPARI
SÓCIO-PROPRIETÁRIO DA CON-
TROLE CONSULTORIA – CONTA-

BILIDADE E ASSESSORIA LTDA
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“CAFÉ COM ESTRATÉGIA”

A palavra ‘NetWorking’ é uma 
expressão que representa uma 
rede de contatos (de cunho) pro-
fissional. Essa forma de relacio-
nar-se com o outro é a nova ten-
dência do mercado de negócios. 
Inúmeras entidades têm promo-
vido encontros utilizando-se do 
formato Networking. A ACIAI ofe-
receu, no mês de setembro (27), 
um café da manhã aos seus as-
sociados denominado ‘Café com 
Estratégia’. Algumas empresas 
e lojas que não fazem parte do 
quadro de associados também 
foram convidadas a participar 
do evento. O objetivo da asso-
ciação é abrir e criar mais um ca-
nal onde os empresários possam 
expor e divulgar seus produtos e 
serviços. 
Um café da manhã foi oferecido 
de forma gratuita a todos que 
aderiram ao evento. Os empre-
sários puderam fazer uma breve 
exposição de seus negócios e 

trocar material de divulgação. A 
iniciativa foi elogiada pelos em-
preendedores que viram nesse 
evento mais uma oportunidade 
de veicular os seus trabalhos. 
A Associação Comercial preten-
de viabilizar este evento pelo 
menos uma vez ao mês. A finali-
dade é de reforçar os laços entre 
os empreendedores tornando o 
‘Café com estratégia’ um evento 
referência na troca de informa-
ções e de negociações no muni-
cípio. 

Conheça os participantes do Pri-
meiro Café com Estratégia e jun-
te-se a esse time:
Auto Elétrico Japão, Auto Via-
ção Fedato, Cooperativa Sicredi, 
Empório da Beleza, Fafá Modas, 
Futtura Informática, Gaseo, JB 
Pneus, Maria Bonita, Mercadão 
dos Óculos, Metalúrgica Pelosi, 
Qualified, SG Advogados, SVI do 
Brasil e WS Modas

Conheça o Primeiro ‘NetWorking’ promovido pela ACIAI 
Foto: Renato Evangelista

A assinatura se deu no evento de 
inauguração oficial do Serviço 
Nacional de Aprendizagem In-
dustrial (SENAI) em Iracemápolis, 
no sábado, dia 11 de novembro, 
às 10h. 
O SENAI funciona em uma primei-
ra área construída de aproxima-
damente 7.000 m² e tem como 
objetivo atender de forma regio-
nal a necessidade de formação 
profissional de Iracemápolis e das 
cidades vizinhas.
O projeto, moderno e amplo, com-

porta uma espaçosa biblioteca, 
agradáveis áreas de recepção, se-
cretaria e convívio social, além  de 
oficinas das áreas da Metalmecâ-
nica, Eletroeletrônica, Soldagem, 
Laboratórios e Salas de Aulas  
equipadas para o desenvolvimen-
to das atividades educacionais 
proposta pelo CFP 5.94.
Já o “SEBRAE AQUI” que funcio-
nará na sede da Associação Co-
mercial tem o evento de inaugu-
ração marcado para o próximo dia 
1 de Dezembro.

Presidente da ACIAI assina termo “SEBRAE 
AQUI” na inauguração do SENAI.
O Presidente da ACIAI, Carlos Fedato, assinou o ‘Termo de parceria do 
SEBRAEAQUI Iracemápolis’ junto do Prefeito Municipal Fábio Zuza e de 
Paulo Skaf – Presidente da Fiesp e do Senai-SP. 

ACIAI PROMOVE AÇÃO SOLIDÁRIA

Pensando no aspecto social e sa-
bendo que infelizmente a realidade 
econômica do país passa por um 
período difícil, a associação comer-
cial, através do presidente Carlos 
Fedato e de sua diretoria, tomou 
uma atitude digna de aplausos 
criando a campanha de doação de 
brinquedos. 
Com os slogans ‘Doe seu brinque-
do e faça uma criança feliz’ e ‘Tro-
que seu brinquedo usado por um 
sorriso novinho’ a campanha acon-
teceu no final do mês de setembro 
e finalizou no dia 10 de outubro. A 
divulgação foi feita através das re-
des sociais e a população corres-
pondeu. Mais de 500 brinquedos 
foram levados por munícipes até 
a sede da ACIAI. Muitos pais apro-

veitaram a campanha para educar 
seus filhos quanto ao desapego. 
Alguns até comentaram que ‘com 
a chegada do dia das crianças os 
filhos acabam renovando e au-
mentando o estoque de brinque-
dos em casa’ e, portanto, nada me-
lhor que ensinar aos pequeninos a 
solidariedade para com quem não 
tem a mesma oportunidade. 
A campanha foi direcionada para a 
‘Creche Lázaro Mendes de Lima’, 
que recebeu os brinquedos doados.
A ACIAI agradece de coração a 
todos que contribuíram para forta-
lecer os laços da associação com 
entidades ‘irmãs’. Não à toa Franz 
Kafka disse: ‘A solidariedade é o 
sentimento que melhor expressa o 
respeito pela dignidade humana’.

Campanha de doação de brinquedos deu resultado. Mais de 500 brinquedos foram doados!
Foto: Renato Evangelista

Foto: Renato Evangelista



8 | JORNAL DA ACIAI

SAIBA DOS BENEFÍCIOS!!
para Associados e funcionários

 Informações: 
(19)3456-5454

Associados da ACIAI tem des-
conto especial de 50% no Cir-
cuito Cinema, Shopping das 
Nações Limeira.

Desconto de 10% a 20% aos as-
sociados, funcionários e depen-
dentes.

Desconto de 10% a 20% aos associa-
dos, funcionários e dependentes.

Desconto no curso de MBA em 
Gestão Ambiental aos associa-
dos, funcionários e dependentes.

Desconto de 10% na mensalida-
de aos associados, funcionários 
e dependentes no plano men-
sal (para ingressantes).

Desconto de 5% aos associados, 
funcionários e dependentes.

Desconto de 10% para ingres-
santes que são associados, fun-
cionários e dependentes.

Desconto de 10% em turmas de in-
glês, Informática e Administração.

Desconto de 10% a 20% aos asso-
ciados, funcionários e dependentes

Desconto de 20% na instalação da 
internet com fi bra ótica para em-
presas associadas e funcionários.

Desconto de 15% para serviços 
de radiologia aos associados, 
funcionários e dependentes.

Desconto de 20% para alguns 
cursos aos associados, funcio-
nários e dependentes.

Desconto de 5% na graduação e 10% 
à 15% na pós graduação aos associa-
dos, funcionários e dependentes. 

Desconto de 10% nas mensali-
dades aos associados, funcio-
nários e dependentes no curso 
de Inglês (para ingressantes).

Desconto de 20% no Sistema Co-
mercial Inttegra. Nota Fiscal Eletrô-
nica (NFE), Cupom Fiscal (SAT), roti-
nas de venda e controle fi nanceiro.

Futtura Informática


