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ACIAI e Uniararas promovem Curso
de Pós Graduação - MBA, saiba mais PAG.5

PAGs.2 e 4

PAG.3

ACIAI  promoverá Palestra sobre
atendimento ao cliente

O objeti vo é despertar nas pessoas que trabalham no 
comércio, na indústria ou na prestação de serviços, a importância 
do atendimento ao cliente, como forma de obter mais resultados 
nas vendas e nos negócios.

A Palestrante é a psicóloga e Coaching Isabel Okamoto, com 
vasta experiência em consultoria empresarial e gestão de pessoas.

Conheça as vantagens do Sicoob para 
associados da ACIAI

Conheça os novos associados da ACIAI

Participe da Promoção Dia dos Pais 
da ACIAI e concorra a vários prêmios



Palavra do Presidente

Pouco mais de dois me-
ses do governo  de Michel 
Temer e  muitas críticas 
já são feitas à sua gestão. 
O primeiro desafi o de Te-
mer construir uma  base de 
apoio para poder governar  
foi mais difícil do que se 
imaginava . Foi um des-
gaste que sucumbiu algu-
mas decisões que Temer 
já dava como certa, como 
a extinção do Ministério 
da Cultura e de outros mi-

nistérios. Essa decisão foi 
o primeiro tiro no pé, pois 
encontrou resistência de 
políticos, apadrinhados e 
movimentos organizados 
por todo o país.

Sem contar que vários 
ministros recém empos-
sados em seu governo, já 
foram afastados por serem 
alvos da Lava Jato.

Agora o presidente 
cede a pressão do Gover-
no do Rio de Janeiro e li-

bera quase  R$ 3 bilhões 
para as Olimpíadas em 
um momento  em que o 
Estado do Rio vive uma 
crise sem precedentes 
na saúde pública, na se-
gurança, nos transportes 
,na educação e em outras 
tantas áreas, inclusive 
com greves e demais ma-
nifestações.

Como diz o professor  
de Direito Michael Mohal-
lem em entrevista à Agên-

cia Brasil de Notícias, o 
Brasil de Temer não con-
segue avançar  “O gover-
no fi ca apagando incên-
dios diários e, portanto, se 
mantém em uma pauta re-
ativa, que não era política” 
destaca o professor.

Portanto, vemos um 
Brasil ainda em fase de 
transição, e o que nos 
resta é acordar cedo e por 
o pé na estrada, pois nada 
mudou.

Carlos Fedato - Presidente 
da Aciai
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Evandro Rozini, Rodolfo Saviani e Wesley Calabria, jovens 
empresários sócios da Academia Forma Vip  

A prática regular de 
exercícios físicos propor-
ciona benefícios que se 
manifestam sob diversos 
aspectos, auxilia na me-
lhora da força  muscular e 
da fl exibilidade, fortaleci-
mento dos ossos e das ar-
ticulações, pode promover 
também a perda de peso 
e da porcentagem de gor-
dura corporal, redução da 
pressão arterial, melhora 
do diabetes, diminuição do 
colesterol total entre ou-
tros benefícios.

Em Iracemápolis, a 
Academia Forma Vip, a 
mais nova associada da 
ACIAI é uma das princi-
pais opções para a prática 
de exercícios. A Academia 
iniciou suas atividades  em 
fevereiro de 2010, e estava  

localizada na praça da Ma-
triz, 267 piso superior. Em 
Maio de 2015 a academia 
mudou-se para a rua Fran-
cisca Cosenza, 205 – Dis-
trito Industrial I.

“Estamos em um pro-
cesso de expansão das ati-
vidades da academia, ser 
um associado da ACIAI 
vem ao encontro dos nos-
sos objetivos” afi rma Ro-
dolfo.

A academia Forma Vip 
conta com aulas de Jump, 
Step, Zumba, Pump, GAP, 
Funcional, Grupo de Cor-
rida e além de possuir o 
mais amplo e completo sa-
lão de musculação de Ira-
cemápolis.

Os proprietários são 
Evandro Rozini, Rodolfo 
Saviani e Wesley Calabria.

Academia Forma Vip é a mais nova associada
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Associação Comercial Industrial e 
Agrícola de Iracemápolis

Rua Pedro Chinelatt o, 490 - Centro
Iracemápolis/SP - CEP 13495-000

Telefones: (19) 3456-5454 | 3456-1933

Conheça as vantagens do Sicoob 
para associados da ACIAI

O Sicoob é o maior 
sistema financeiro coo-
perativo do país. É com-
posto por cooperativas 
financeiras e empresas de 
apoio, que em conjunto 
oferecem aos associados 
serviços de conta corren-
te, crédito, investimento, 
cartões, previdência, con-
sórcio, seguros, cobrança 
bancária, dentre outros. É 
uma cooperativa financei-
ra, onde os clientes são os 
donos e por isso os resul-
tados financeiros são divi-

didos entre os cooperados.
Podem ter acesso aos 

serviços do Sicoob, empre-
sários em geral (micro, pe-
quenos, médios e grandes), 
empreendedores, profi ssio-
nais liberais e colabora-
dores das empresas que se 
tornarem cooperadas.

Em Iracemápolis uma 
representante da Coopera-
tiva atende os associados 
da ACIAI uma vez por 
semana,por meio de visi-
tas ou em atendimentos na 
sede da Asssociação.

Produtos e Serviços
 

 • Empréstimos sem burocracia com taxas de juros competitivas;

 • Linhas de aplicações fi nanceiras;  Poupança e Conta Corrente;

 • Movimentação com talão de cheque, cartão débito/crédito;

 • Cobranças bancárias (emissão de títulos);

 • Seguros de vida, veículos, residencial, comercial e industrial;

 • Antecipação de recebíveis (cheques, duplicatas e cartões

  de crédito); Domicílio bancário;

 • Cartões de crédito: pessoa física e empresarial;

 • Câmbio; Consórcios;

 • ACIPREVI – Aposentadoria complementar;

 • Atendimento e relacionamento personalizados.

Vantagens
 
 • Acesso facilitado de pequenos empreendedores ao crédito; 

• Custo operacional reduzido;

• Facilidade na abertura de conta corrente;

• Taxas de 20% a 30% mais baixas que os bancos convencionais.

ACIAI e Sicoob, uma parceria que visa facilitar a vida do empresário

Miriam Guedes - Analista de Negócios,
responsável pelo atendimento do Sicoob em 
Iracemápolis
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Desconto na Implantação do SAT e NFE para Associados
NOVIDADE

Conheça a parceria fi rmada entre ACIAI e Futtura Informática
Mais uma parceria fi rma-

da pela ACIAI vem trazer 
benefícios para Lojistas e 
Empresas Associadas. Cada 
vez mais a Receita Federal 
vem afunilando o quadro de 
Lojas e empresas em regras 
fi scais que obrigam Lojistas 
e Indústrias a se adequarem 
as novas tecnologias para 
emissão de Notas Fiscais e 
Cupom Fiscal (para os co-
mércios).

A Associação Comer-
cial, Industrial e Agrícola 
de Iracemápolis, através 
do seu Presidente Carlos 
José Fedato, fechou uma 
parceria com a Futtura In-
formática, empresa desen-
volvedora de Sistemas de 
propriedade do Sr. Renato 
Evangelista, para tornar 
mais acessível em termos 
de custo ao comércio e in-
dústria local, a implantação 
da NFE (Nota Fiscal Ele-
trônica) e do SAT (Cupom 
Fiscal). É importante frisar 
que a partir de 2017, o Go-
verno não mais disponibi-
lizará o software gratuito 

para emissão de NFE. 
A Futtura Informática 

desenvolve Sistemas co-
merciais há 16 Anos em 
Iracemápolis e região. De-
tentora do Sistema Comer-
cial Inttegra, trabalha em 
diversos ramos de atividade 
na área comercial e de pres-
tação de serviços. 

Segundo Renato Evan-
gelista ‘a ideia da parceria 
é essencialmente diminuir o 
custo para os comerciantes 
e empresários da indústria 
com emissão de documen-
tos fi scais`.

Para os Associados da 
ACIAI haverá um descon-
to de 20% para quem utili-
zar o Software Inttegra para 
gerar suas emissões. De R$ 
130,00 (mensais) com o 
desconto o empresário pa-
gará R$ 104,00 (mensais).

Carlos J. Fedato, presi-
dente da ACIAI, acredita 
que ‘com o desconto os 
Associados serão benefi -
ciados através de um valor 
bem abaixo do praticado 
no mercado’.

Maiores Informações: ACIAI – Tel: 3456-5454
Futtura Informática: 99643-8850 (Renato Evangelista)

           Associação Comercial
Industrial e Agrícola de Iracemápolis

Rua Pedro Chinelatt o, 490 - Centro - Iracemápolis/SP - CEP 13495-000
Telefones: (19) 3456-5454 | 3456-1933

           

SENAI está com inscrições abertas para vários Cursos
O SENAI de Iracemápolis está com inscrições abertas para  cursos de Formação Ini-

cial Conti nuada. São cursos de qualifi cação profi ssional e aperfeiçoamento profi ssional  
para pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho e para aquelas que dese-
jam adentrar no mercado ou ter uma profi ssão.

Para mais informações Acesse o site: iracemapolis.sp.senai.br
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A Associação Comer-
cial Industrial e Agrícola 
de Iracemápolis, disponi-
biliza  o Banco de Currícu-
los que tem o objetivo de 
encaminhar profi ssionais 
as empresas associadas.

As empresas cadastradas 
no Banco de Currículos po-
dem disponibilizar vagas de 
emprego e fazer buscas por 
um profi ssional de acordo 
com suas necessidades e 
qualifi cações exigidas.

As pessoas (candidatos) 
podem cadastrar seus cur-
rículos e se candidatar as 
vagas de empregos dispo-

nibilizadas pelas empresas.
O acesso ao sistema é 

feito após o preenchimen-
to de cadastro e criação de 
usuário/senha  de acesso.

Todo o processo de con-
tato entre empresa e can-
didato é estabelecido de 
forma direta, facilitando o 
processo de contratação.

Para cadastrar-se e obter 
mais informações sobre o 
Banco de Currículos aces-
se o site da Associação: 
www.aciaionline.com.br, 
ou entre em contato com 
a ACIAI  (19) 3456-5454/ 
3456-1933.

ACIAI disponibiliza Banco de Currículos

Faça o curso de MBA da Uniararas 
em parceria com a ACIAI
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A palestra com o pro-
fessor Luis Rasquilha, uma 
parceria entre a ACIAI e a 
Uniararas atraiu um ótimo 
público na sede da Associa-
ção Comercial, na noite de 
quinta-feira 23/06. Com o 
tema O Futuro das Empre-
sas- Como sair da turbulên-
cia e preparar o seu negócio 
para a próxima década,o 
palestrante conseguiu apre-
sentar aos participantes, 
uma visão do cenário eco-
nômico para os  próximos 
anos. Para o professor é 
importante se preparar para 

as mudanças. “A tecnolo-
gia é um dos fatores que já 
vem provocando diversas 
mudanças no comércio de 
produtos e serviços, acom-
panhar essa evolução e se 
adaptar aos novos cenários 
são iniciativas necessárias 
para que quer se manter em 
um mercado cada vez mais 
dinâmico e competitivo” 
afi rma o professor.

A iniciativa também 
permitiu a arrecadação de 
alimentos que foram doa-
dos para uma instituição do 
município.

Palestra com Luis Rasquilha reúne ótimo público
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. SCPC – O SCPC (Serviço de Proteção ao Crédito) possui uma 
linha completa de soluções para pessoa fí sica e jurídica para 
atender as necessidades de diferentes mercados ao longo de 
todas as fases do ciclo de crédito. Podendo fazer inclusão de 
registros na base de dados.

. A ACIAI conta com um profi ssional experiente, que presta 
assessoria jurídica geral, consultas e orientações gratuitas 
para os associados.

. SICOOB - Criada para atender as necessidades dos 
empresários, SICOOB COOPERCRED disponibiliza produtos e 
serviços, regularmente oferecidos por insti tuições fi nanceiras 
tradicionais com condições e taxas de juros diferenciadas das 
prati cadas no mercado.

. SEBRAE – A ACIAI mantém parceria com o SEBRAE a fi m de 
proporcionar cursos, palestras e ofi cinas objeti vando qualifi car 
e orientar novos empreendedores e reciclar os já existentes.

. A ACIAI promove campanhas em datas comemorati vas que 
visam incenti var a compra no comércio local.

. A ACIAI oferece também o aluguel referente ao salão de 
festas, com valor diferenciado para o associado.

Conheça alguns dos serviços 
que a ACIAI oferece

Comprando nas lojas parti cipantes 
da promoção você valoriza o comércio 
da cidade e ainda concorre a valiosos 

prêmios.
Promoção válida de 18/07/2016 a 

13/08/2016.
O sorteio será dia 16/08/16.

Participe e Boa Sorte!

Promoção Dia dos Pais
da ACIAI

 A ACIAI conta com um departamento de papelaria, oferecendo 
aos associados serviços com valores diferenciados como cópias, 
encadernações, plastificações, scanner.
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