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DE IRACEMÁPOLIS

Você é empresário? Então aproveite 
esta oportunidade!

A sua empresa atualmente enfrenta diculdades com gestão nanceira, 
qualicação de seus funcionários, vendas, marketing, inadimplência ou 

deseja aumentar sua rede de contatos? Nós podemos ajudar o seu negócio!
Entre em contato conosco e agendaremos uma visita para conversarmos 

detalhadamente sobre os seus interesses.
ACIAI - Rua Pedro Chinelatto, 490 - Centro. (19)3456-5454
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EXPEDIENTE:

Sempre que um novo ano se ini-
cia nos empenhamos para forma-
tar projetos que vão de encontro 
aos nossos anseios pessoais 

e profi ssionais. Esse período do 
ano é importante no sentido de 
aproveitarmos esse otimismo para 
alavancar os tais projetos. Melhor 
ainda quando os números estão 
ao nosso lado. Duas pesquisas 
me deixaram confi ante de que 
2018 será um ano melhor para os 
empreendedores e comerciantes. 
A primeira, do SEBRAE-SP, que 
registrou um aumento de 5,8% 
no faturamento real das micro e 
pequenas empresas – sem contar 
infl ação – no primeiro semestre 
de 2017. A receita bruta acumula-
da com esses negócios foi de R$ 
304,8 bilhões de janeiro a junho. 
A segunda, do IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografi a e Estatística) 
demonstrando que as empresas 

com Carlinhos Fedato 
Novos Projetos

Diretoria Aciai: 

Presidente: Carlos José Fedato
Vice-presidente: Hissaki Miyamo-
to Neto

Jornalista responsável: Renato 
de Freitas Evangelista - MTB 
0078920/SP
Jornalista / Diagramador: Gusta-
vo Pereira Reis - MTB 0083385/
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com até cinco funcionários são 
responsáveis por mais da metade 
dos empregos formais do país. 
O quadro de associados da ACIAI 
é formado de pequenos e médios 
negócios em 99% dele. Ao perce-
bermos, através de indicadores, 
que esses comércios e indústrias 
estão com fôlego, não temos dúvi-
das de que a economia como um 
todo, que obviamente passa pelas 
grandes indústrias, volta a respirar 
mais tranquilamente.
Não isento uma coisa da outra. A 
importância dos empreendimen-
tos, independente do seu tama-
nho, é equivalente para que a en-
grenagem social possa gerar uma 
economia sadia. O que saliento 
é que muitas vezes não enxer-

garmos a relevância que os pe-
quenos e médios negócios têm 
para o mecanismo econômico. 
Começamos 2018 sabedores de 
que representamos essa fatia de 
empreendedores e pretendemos 
abrir, além dos já existentes, di-
versos canais de troca de infor-
mações, seja pelo nosso jornal 
impresso ou pesquisas, pelas 
redes sociais ou através dos nos-
sos serviços disponibilizados, 
com a intenção única de seguir 
e avançar no caminho do desen-
volvimento. Nosso desejo é cada 
vez mais estimular e cooperar 
com os associados. Convido to-
dos para estarem unidos nesses 
desafi os que seguem apenas um 
caminho – o do crescimento!
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Um dos maiores eventos da ACIAI - Natal Premiado 

Na noite do dia 5 de janeiro de 
2018, às 20:00h, na Praça da Ma-
triz, aconteceu o sorteio da cam-
panha Natal Premiado. O evento 
promovido pela Associação Co-
mercial de Iracemápolis junto do 
comércio local tem o objetivo de 
impulsionar as vendas nos estabe-
lecimentos comerciais de Iracemá-
polis. 
Quem ganha são os consumidores 
que incentivam o comércio local 
e concorrem a diversos prêmios. 
Na ocasião foram sorteados vinte 
(20) prêmios: 13 bicicletas aro 26, 
2 Smartvs, 2 Smartphones, 2 Note-
books além de 1 moto Honda CG 

Denise Feltres Zarro recebe a chave da moto das mãos do Presidente da ACIAI Carlos Fedato e de Nivaldo Batista proprietário do Varejão popular, estabelecimento de onde saiu o cupom vencedor.

0 Km.
O presidente da ACIAI, Carlos Fe-
dato, explica que o sistema utili-
zado na campanha através dos 
‘cupons’ traz vantagens tanto para 
o comércio quanto para o con-
sumidor. Conseguimos premiar 
diversas pessoas, nessa última 
campanha foram pelo menos 20 
pessoas contempladas. Dessa ma-
neira conseguimos fazer também 
com que o dinheiro volte para o 
comércio, pois o valor foi utilizado 
apenas nas lojas participantes’, 
disse.
A campanha envolve muito mais 
do que se imagina. A ACIAI se res-

ponsabiliza e arca com diversos 
custos. Banners, cupons, cartazes, 
divulgação da campanha nas mí-
dias locais, como jornais, revista 
(Limeira), carro de som e rádio.
Outros investimentos ainda fazem 
parte de todo o processo. Os brin-
quedos na praça são bancados 
também pela ACIAI.
Um caso especial é o Papai Noel 
que todo ano recebe as crianças 
no coreto da Praça da Matriz, tam-
bém totalmente custeado pela as-
sociação comercial já há alguns 
anos. 
A campanha Natal Premiado ACIAI 
2017 foi registrada na Caixa Eco-

nômica Federal, o que acrescenta 
mais um custo, e segue todos os 
requisitos necessários para trazer 
segurança e garantia aos consu-
midores e lojistas que participam 
da promoção. “Para que uma cam-
panha siga a legislação é necessá-
rio enviar uma série de documen-
tos para CEF, que após analisado 
é aprovado”, disse o gerente da 
associação, Luis Marrafon.
O regulamento da campanha e 
a lista completa das lojas partici-
pantes, assim como os contempla-
dos, ficaram disponíveis no site da 
ACIAI (www.aciaionline.com.br) 
no mês de janeiro de 2018.
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A importância de alimentar a base de dados do SCPC (sistema central de proteção ao 
crédito)

Na última edição, no ano passado 
(2017), a Feira do Empreendedor 
recebeu 140 mil pessoas. Trata-se 
do maior evento de empreende-
dorismo do país. O número foi re-
corde entre todas as seis edições 
da feira. Com o tema “Cidade Em-
preendedora”, o evento reuniu, 
durante quatro dias, empreende-
dores e interessados em abrir um 
negócio próprio em um ambiente 
de 40 mil metros quadrados com 
424 expositores, lojas modelo, ins-
tituições de crédito e uma extensa 
programação de palestras, além 
de espaços voltados para consul-
toria e diagnóstico empresarial. 
A sétima edição da Feira promovi-
da pelo SEBRAE-SP ocorrerá de 07 
a 10 de abril de 2018, no pavilhão 
de Exposições do Anhembi. Reu-
nindo expositores e consultores, 
será uma excelente oportunidade 
de fechar novos negócios e se atu-

Participe da feira do empreendedorismo
alizar empresarialmente. A Feira 
do Empreendedor representa uma 
grande vitrine para quem quer fa-
zer contatos, além de oferecer ser-
viços, novos produtos e soluções 
para melhorar a empresa.
A ACIAI, através do SEBRAEAQUI 
estará promovendo uma carava-
na para a Feira do Empreendedor! 
Você, micro e pequeno empresá-
rio, que deseja se atualizar no mer-
cado e promover novos contatos, 
tem a grande oportunidade de 
participar deste evento!
Nossa caravana ocorrerá dia 09 de 
abril, com saída de Iracemápolis. O 
investimento para participar deste 
evento é de R$ 15,00 por pessoa. 
Para confi rmar sua participação 
ou obter mais informações, entre 
em contato pelos telefones (19) 
3456-5454 – (19) 3456-1933 ou 
pelo e-mail sebraeaqui.iracemá-
polis@gmail.com

O SCPC há muito tempo vem dan-
do suporte às decisões de vendas 
aos empresários. Ele é uma base de 
dados muito importante na hora de 
conceder o crédito. Todo empresá-
rio sabe do cuidado que se deve 
ter com o índice de inadimplên-
cia, seja micro, pequena, média ou 
grande empresa.
O papel do associado é fundamen-
tal nesse processo. Através das 
suas inclusões de inadimplência 
no sistema do SCPC pode-se ga-
rantir uma maior confi abilidade no 
objetivo maior de todos os empre-
endedores: o de prosperar. 
É importante salientar também ao 
nosso ‘empresário associado’ que 
na hora de conceder o crédito dis-

ponibilizamos de um ‘menu’ com-
pleto de consultas SCPC para pes-
soa física e jurídica a nível nacional. 
Nesse caso oferecemos uma forte 
ferramenta: o Score. Trata-se do 
resultado de um cálculo estatístico 
que tem por objetivo ajudar as em-
presas e consumidores a realiza-
rem negócios com crédito, e com 
menor custo e maior agilidade.
O Score é apresentado em forma-
to de pontuação, variando de 0 a 
1000, sendo que, quanto maior o 
valor, maior é a probabilidade do 
consumidor pagar um crédito em 
dia. 
Essa ferramenta pode ser utilizada 
por pequenas, médias e grandes 
empresas, nas mais variadas for-
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mas e setores, aumentando a se-
gurança na hora da concessão do 
crédito.
A importância do uso de um servi-
ço como o SCPC está diretamente 
relacionada ao índice de inadim-
plência registrado por empresas 
parceiras da associação comercial 

no período de 2016 a 2017. Nes-
se intervalo de tempo houve um 
aumento de 33,9 % no descumpri-
mento de pagamentos nos estabe-
lecimentos de Iracemápolis.
Maiores informações pelo telefone: 
(19) 3456-5454  ou pelo e-mail: da-
niela@aciaionline.com.br
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Ressarcimento de ICMS para empresá-
rios: seu direito é garantido por lei

O ressarcimento do imposto sobre 
circulação de mercadorias e servi-
ços, popularmente conhecido como 
“ICMS”, é um direito do comerciante 
varejista que vende o seu produto 
por um valor menor do que o preço 
que o fi sco estimou e cobrou ante-
cipadamente do fabricante ou do 
comerciante atacadista.
Exemplifi cando: o fabricante (ou o 
atacadista) paga o ICMS-ST quan-
do fabrica ou compra os produtos, 
e na venda desses produtos para o 
varejista embute o respectivo valor 
do ICMS-ST no preço do produto, 
sem contudo destacar o imposto na 
Nota Fiscal. 
Posteriormente, se o comerciante 
varejista não vende o produto para 
o consumidor fi nal, ou se o produto 
é devolvido, ou ainda, se é vendido 
por um preço abaixo do previsto (os 
famosos descontos), acaba por ar-
car com um valor do ICMS acima do 
que seria devido. 
Nessas situações, o varejista terá 
o direito de ser ressarcido da dife-
rença do ICMS pago anteriormente 
pelo fabricante ou varejista, pois o 
valor do imposto lhe foi repassado, 

mas a venda não ocorreu. Ou se 
ocorreu, a estimativa antecipada 
pelo Fisco Estadual não se concre-
tizou. 
É o chamado regime da substituição 
tributária, ao qual estão sujeitos pra-
ticamente todos os produtos comer-
cializados no Estado de São Paulo.
 No entanto, muitos contribuintes 
deixam de requerer o ressarcimento 
por receio de ser fi scalizado e autua-
do, ao ter que apresentar suas infor-
mações contábeis ao Fisco.
 Em razão disso, as empresas aca-
bam sendo desestimuladas a plei-
tearem o seu direito. Porém, o res-
sarcimento do ICMS-ST é um direito 
garantido por lei e reconhecido pelo 
Supremo Tribunal Federal, que já 
determinou que “É devida a resti-
tuição da diferença do ICMS pago 
a mais no regime de substituição tri-
butária se a base de cálculo efetiva 
da operação for inferior à presumi-
da”.
 Com essa decisão, o Supremo Tri-
bunal Federal obrigou os Fiscos Es-
taduais a procederem à restituição a 
quem de direito.
 Portanto, o comerciante varejista 
possui total amparo legal e do Judi-
ciário para buscar o ressarcimento 
dos valores de ICMS pagos a mais, 
seja das vendas já efetuadas ou das 
vendas posteriores.

Dr. Adriano Greve – GPR – Greve . 
Pejon . Rigo – Sociedade de Advo-
gados
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Polo de Ensino a Distância da UNIP chega 
a Iracemápolis
A Universidade Paulista – UNIP é 
uma das maiores e mais conceitu-
adas instituições de ensino supe-
rior do País, e possui uma posição 
consolidada na Educação a Dis-
tância - EaD. Parte de um dos mais 
prestigiados grupos educacionais 
do Brasil, o OBJETIVO, conta com 
a tradição e a experiência de mais 
de 50 anos dedicados à oferta de 
educação de qualidade.
A UNIP EaD está, desde 2004, cre-
denciada pelo MEC por meio da 
Portaria MEC 3.633/2004. Conta 
com mais de 700 polos de apoio 
presencial para a oferta de cursos 
de graduação e pós-graduação, 
beneficiando os alunos em todos 
os estados brasileiros.
No momento o polo de Iracemá-
polis vai oferecer a metodologia 
EaD, no formato SEI (On-line), com 
horários mais flexíveis onde o alu-
no pode acessar as aulas a qual-
quer momento e local, por meio 
de computadores, tablets ou celu-
lares, chamado de Ambiente Virtu-
al de Aprendizagem (AVA). Neste 
ambiente de estudo, o aluno deve-
rá responder a questionários, aces-

Iracemápolis

Programação de 
Palestras e Oficinas:

 Os interessados deverão comparecer ao posto do Sebrae Aqui Iracemápolis, 
localizado à Rua Pedro Chinelatto, 490 - Centro - Iracemápolis (sede da ACIAI), 
munidos de documentos pessoais ou entrar em contato pelos telefones (19)3456-
5454 ou (19)3456-1933. Não tem segredo. Tem Sebrae!

DATA HORÁRIO TEMA VALOR 
01/02 18:30h às 22:30h Começar Bem: Formalização Gratuito 

01, 06, 07 e 08-fev 18:30h às 22:30h Na medida Gestão Financeira R$ 260,00 
05/02 19:00h às 22:00h Palestra Empretec Gratuito 
07/02 18:30h às 20:30h Empreendedorismo como opção de 

carreira 
Gratuito 

19/02 18:00h às 22:00h Começar Bem: Formalização Gratuito 
21/02 19:00h às 22:00h Palestra Empretec Gratuito 

26, 27 e 28-fev 18:30h às 22:30h Transforme sua ideia em Modelo de 
Negócios 

R$ 190,00 

27/02 18:30h às 22:30h Começar Bem: Formalização Gratuito 
 

Programação de Palestras e Oficinas:

sar fóruns, secretaria virtual, enviar 
e-mail para todos os tutores a dis-
tância, coordenadores, professo-
res e ter acesso a todos os serviços 
oferecidos pela instituição.
O aluno também realiza encontros 
programados no polo presencial, 
além das suas avaliações, ativida-
des e os encontros determinados 
pela legislação.
Além disso, a UNIP EaD é reco-
nhecida pelas empresas no Brasil 
como uma das mais respeitadas 
universidades do País. Isso garan-
te ao aluno um reconhecimento 
de sua formação e capacidade de 
desenvolver com excelência sua 
profissão.
O Polo UNIP de Iracemápolis fica 
localizado na rua Felicio de Paula, 
nº 119, do bairro Cesarino Borba, o 
fone é (19) 3456-1603, mas conta 
com attendimento de plantão por 
meio do WhatsApp (19) 97419-
5331. Também é possível contato 
pelas redes sociais ( Facebook e 
Instagram) sob o endereço UNIPI-
RACEMAPOLIS, se preferir enviar 
um email o endereço é iracemapo-
lis.ead@unip.br.
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Palestra sobre redução de imposto será realizada no dia 20 de Fevereiro
Pensando em oferecer ainda mais 
conteúdo e informações aos associa-
dos, a ACIAI vai promover, no dia 20 de 
fevereiro, a palestra “Diversas formas 

de se reduzir impostos”. O evento é 
totalmente gratuito e terá início às 19h.
A palestra será ministrada pelos ad-
vogados Adriano Greve e Ricardo 

Fumagalli Navarro, da GPR Socieda-
de e Advogados e tem o objetivo de 
esclarecer dúvidas dos empresários 
e comerciantes quanto à redução de 

tributos. 
Outras informações podem ser obti-
das diretamente na ACIAI pelo telefo-
ne 3456-5454.
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Miguel entra na luta junto com a ACIAI pela duplicação da Limeira - Iracemápolis
O deputado Miguel Lombardi vi-
sitou a Associação Comercial, In-
dustrial e Agrícola de Iracemápolis 
(ACIAI). Recebido pelo presidente 
da ACIAI, Carlos Fedato, pelo dire-
tor Celso Domiciano e pelo geren-
te da associação, Luiz Marrafon, o 
parlamentar reiterou sua disponi-
bilidade em trabalhar pelos proje-
tos estratégicos do município. A 
duplicação da Rodovia Dr. João 
Mendes da Silva Júnior (SP-151), 
que liga o município a Limeira 
(SP), foi uma das pautas do encon-
tro que contou com a presença do 
vice presidente da Federação das 
Associações Comerciais do Esta-

do de São Paulo, Gino Torrezan, 
e do presidente do PR local, Ralf 
Silva. ‘Estive reunido em São Pau-
lo com o vice-governador de São 
Paulo, Márcio França, e aproveitei 
a oportunidade para levar esta rei-
vindicação em favor do fortaleci-
mento da indústria e comércio da 
região’, comentou o deputado. O 
vice-governador deve ser alçado 
ao comando do Estado até abril de 
2018. ‘Quando chegar o momento 
oportuno vamos reforçar este pe-
dido. Nosso partido terá uma pre-
sença importante na Secretaria de 
logísticas e Transportes do Estado 
de São Paulo’, informou Lombardi.

Comitê gestor “SEBRA EAQUI” Iracemápolis 
se reúne na ACIAI
Dia 23 de janeiro foi realizada a 
1ª reunião do Comitê Gestor do 
Sebrae Aqui Iracemápolis, com-
posto pela Prefeitura Municipal de 
Iracemápolis, a ACIAI-Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola de 
Iracemápolis e Sebrae-SP.
O COMITÊ GESTOR é o órgão so-
berano nas decisões do SEBRAE 
AQUI, cabendo a ele todas as deci-
sões necessárias para a Gestão do 
SEBRAE AQUI e mantê-lo em fun-
cionamento.
Esse Comitê Gestor é constituído 
por 2 representantes de cada en-
tidade, sendo um Titular e um Su-
plente, que têm o compromisso de 
se reunir obrigatoriamente a cada 
3 meses para discutir e planejar 
ações do SEBRAE AQUI.
Nessa primeira reunião foi consti-
tuído ofi cialmente o Comitê Ges-
tor fi cando formado da seguinte 
forma: pela Prefeitura Municipal 
de Iracemápolis os Srs. Stanley 
Neves e Jacintho Franco de Cam-

pos, pela ACIAI os Srs. Carlos José 
Fedato e Celso Sidney Domiciano 
e pelo Sebrae-SP o Sr. Jardel José 
Busarello e Sueli Regina Chiaran-
da. Participaram da reunião tam-
bém os Agentes de Atendimento 
Renata de Fátima Mouro de Olivei-
ra e Luis Aparecido Marrafon Filho.
Na pauta, estratégias de atuação 
do Sebrae Aqui no município de 
Iracemápolis, validação do plano 
de ação para 2018, capacitação 
dos Agentes, missão à Feira do 
Empreendedor, validação do Re-
gimento Interno, entre outros, fo-
ram alguns assuntos discutidos.
A gestão do Sebrae Aqui é com-
partilhada igualmente entre as 
3 entidades, onde cada uma é 
responsável além do seu funcio-
namento, pelo atingimento dos 
resultados propostos para o Mu-
nícipio, portanto é fundamental a 
participação e engajamento de to-
dos nas atividades do Sebrae Aqui 
Iracemápolis.

SEBRAE Responde:

O que mudou no Simples Nacional?

O simples Nacional, regime de 
tributação facilitado para micro e 
pequenas empresas, terá novos 
limites de faturamento a partir do 
mês que vem. O teto para enqua-
dramento do Micro empreende-
dor Individual (MEI) passa de R$ 
60 mil para R$ 81 mil por ano, uma 
média mensal de R$ 6,75 mil. Para 
as microempresas passa de R$ 
360,00 mil para R$ 900,00 mil. O 
limite de faturamento da Empre-
sa de Pequeno Porte (EPP) sobe 
de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 mi-
lhões anuais, média mensal de R$ 
400,00 mil. Porém, as EPP que ul-
trapassarem o valor anterior, de R$ 
3,6 milhões de faturamento, terão 
o ICMS e o ISS calculados fora da 
tabela do Simples Nacional. 
Também não será mais aplica-
da uma alíquota simples sobre a 
receita bruta mensal. A partir de 
2018, a alíquota a ser paga depen-
derá de um cálculo que leva em 
consideração a receita bruta acu-
mulada nos 12 meses anteriores e 
o desconto fi xo. Essas mudanças 
poderão aumentar ou reduzir a 
carga tributária para algumas em-
presas. Por isso, é importante bus-
car a ajuda de um contador.
As tabelas do Simples Nacional 

passaram de seis para cinco ane-
xos (um para o comércio, um para 
a indústria e três para serviços). O 
número de faixas de alíquotas apli-
cadas diretamente no faturamento 
cai de 20 para seis. 
Também haverá alteração do cál-
culo do imposto incidente sobre o 
faturamento. Antes, era feito pela 
multiplicação da alíquota e do fa-
turamento. A partir de 2008 será 
considerado o valor fi xo de abati-
mento da tabela.
Algumas atividades que antes não 
podiam se enquadrar no Simples 
Nacional serão contempladas na 
nova versão. Entre elas estão: in-
dústria ou comércio de bebidas al-
coólicas; serviços médicos, como 
a própria atividade de medicina, 
inclusive laboratorial e enferma-
gem, medicina veterinária, odon-
tologia; psicologia, psicanálise, 
terapia ocupacional, acupuntura, 
podologia, fonoaudiologia, clíni-
cas de nutrição e de vacinação e 
bancos de leite; representação 
comercial e demais atividades de 
intermediação de negócios e ser-
viços de terceiros. 

Fonte: Jornal de negócios SE-
BRAE/SP #284 – dez/2017
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SAIBA DOS BENEFÍCIOS!!
para Associados e funcionários
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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

Desconto de 10% no curso de Gra-
duação + isenção nas taxas de ins-
crição e matrícula aos associados, 
funcionários e dependentes.


