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ACIAI oferece serviços em
parceria com o SCPC

Iracemápolis completa 62 anos

Conheça os novos associados do mês
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ACIAI promove campanha para o Dia das Mães

A Norma Regulamentadora NR12 defi ne refe-
rencias técnicas, princípios fundamentais e me-
didas de proteção para garantir a saúde e a in-
tegridade fi sica dos trabalhadores e estabelece 
requisitos mínimos para a prevenção de aci-
dentes e doenças do trabalho.
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ACIAI organiza palestra sobre a
Norma regulamentadora NR12

O Dia das mães está chegando e a expectativa é  grande para o comércio de Iracemápolis. Com a 
campanha a Associação pretende estimular as vendas no comércio da cidade.
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Palavra do Presidente

Com quase 10 milhões 
de desempregados e  mais 
de 2 milhões de postos de 
trabalhos fechados nos últi-
mos 12 meses, o Brasil pas-
sa pelo Dia do Trabalhador 
sem ter muito o que come-
morar.  De acordo com a 
Agência Brasil de Noticias 
o país  teve a maior perda 
de vagas formais para me-
ses de março em 25 anos, 
segundo dados divulgados 

pelo Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados.  
Nos últimos 12 meses, já 
foram suprimidas 1.853.076 
vagas formais.

E neste clima de insta-
bilidade econômica e po-
lítica o  país se vê mergu-
lhado em uma crise sem 
precedentes.A recessão eco-
nômica cria as condições fa-
voráveis para  o processo de 
impeachment da presidente 

Dilma que terá seu desfecho 
nas próximas semanas.

Mas o que esperar, então, 
de um possível governo de 
Michel Temer, caso o afas-
tamento de Dilma seja apro-
vado.

Não há também muitas 
expectativas, tendo em vis-
ta que o vice também está 
envolvido em inúmeras po-
lêmicas e já há rumores que 
assumindo o cargo deve 

adotar  medidas impopulares 
como aumento de impostos, 
e reforma da Previdência. 
De qualquer forma com Dil-
ma ou Temer nós teremos 
que acordar cedo todos os 
dias, sem trégua, portanto 
vamos em frente, seja qual 
governo for temos que fazer 
a nossa parte, e que o próxi-
mo dia 1º de maio possamos 
comemorar de verdade o dia 
do trabalhador.Carlos Fedato - Presidente 

da Aciai
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No dia do trabalhador o Brasil vê a maior crise de emprego dos últimos 25 anos
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A maioria dos consu-
midores brasileiros está 
cautelosa com operações 
que podem resultar em 
endividamento, revela 
pesquisa divulgada pela 
Associação Nacional das 
Instituições de Crédito, 
Financiamento e Investi-
mento (Acrefi), feita em 
conjunto com a TNS Bra-
sil, empresa global de pes-
quisa de mercado.

O levantamento, o quin-
to do gênero, reúne infor-
mações coletadas em en-
trevistas com mil pessoas 
com idade entre 18 e 65 
anos, de todas as regiões 
do país, no período de 18 
a 22 de março. Mais da 
metade dos entrevistados, 
52%, são mulheres e 48%, 
homens. Na sondagem, 
82% das pessoas ouvidas 
disseram que não preten-

dem tomar crédito e 18% 
que têm intenção de con-
trair algum tipo de fi nan-
ciamento.

Quanto ao consignado, 
33% disseram que iriam 
recorrer a essa modalida-
de, mesmo percentual da 
apuração anterior. A inten-
ção de tomar crédito para 
compra de veículo caiu de 
36% para 33%. Também 
caiu a parcela dos que pla-
nejam conseguir recursos 
por meio do CDC, de 32% 
para 24%.

Em outro quesito do 
questionário em que o 
objetivo foi levantar se o 
entrevistado tem dívidas, 
69% responderam que sim, 
taxa maior do que a apu-
rada na sondagem do ano 
passado, 66%. 

Fonte :Agência Brasil

Pesquisa mostra cautela do 
brasileiro na tomada de crédito

RA7 se reúne em Americana
A  Associação Comer-

cial e Industrial de Ameri-
cana sediou, na manhã de 
sexta-feira (29), a 3ª reu-
nião de trabalho da RA-7 
Região Administrativa das 
Associações Comerciais 
da Facesp -Federação das 
Associações Comerciais 
do Estado de São Paulo. O 
encontro reuniu gestores e 
presidentes de 22 das 37 
associações que compõem 
a região administrativa e 
colocou em pauta a Lei do 
A.R (Aviso de Recebimen-
to), além dos cases de su-

cesso da ACIA.
De acordo com a vice-

-presidente da Facesp, 
Adriana Flosi, esse tipo de 
encontro é importante para 
discutir pautas comuns às 
entidades, além de produ-
tos e serviços que funcio-
nam em uma determinada 
associação e que possa ser 
implementada por outra 
cidade. “Temos feito essas 
reuniões cada mês em uma 
cidade para aprender com a 
Associação que nos recebe, 
para conhecer o que tem 
funcionado. E essa reunião 

é importante para conhe-
cermos quais são essas prá-
ticas, essa troca de experi-
ência e reforçar a força da 
nossa rede”, destacou.

Já o presidente da 
ACIA, Dimas Zulian, sa-
lientou que, o encontro 
permite absorver conheci-
mento. “Cada cidade tem 
uma realidade, cada As-
sociação Comercial acaba 
adquirindo características 
locais e nós aprendemos 
muito com a experiên-
cia das outras entidades.” 
Afi rma Dimas

           Associação Comercial
Industrial e Agrícola de Iracemápolis

Rua Pedro Chinelatt o, 490 - Centro - Iracemápolis/SP - CEP 13495-000
Telefones: (19) 3456-5454 | 3456-1933
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ACONCHEGO
AÇOUGUE DO RENATO
AUTO ELÉTRICO JAPÃO
BELADITA
CALÇADOS SÃO JOÃO
CAMILLUS MODA
CARISMA
CHEIRO DOCE
DEFFINITY BY SUZI
DELICATTA
DROGAL
FARMAVIP CENTRO
IN FOCUS STUDIO
IRAFER
MANFREDI KIDS
MANIA PRESENTES
MARITÊ PRESENTES
MC MODAS
MÓVEIS VERGENHASSI
O BOTICÁRIO
OAHU MODAS
OTICA TINTORI
OTICAS CAROL
PLASTIPEL
REALCE MODAS
SUMMER KAIS
SUPER LAJES
UNIVERSAL CALÇADOS
VITRINE
WS MODAS

O dia das mães está 
chegando e a expectativa 
é grande para o comércio, 
já que esta é uma das da-
tas mais movimentadas do 
ano, fi cando atrás apenas  
do natal.

O dia das mães represen-
ta boa parte do faturamento 
das lojas, pois historica-
mente é uma data expressi-
va. Apesar dos refl exos da 
crise econômica, a CNC- 
Confederação Nacional 

do Comércio  prevê que as 
vendas para o Dia das Mães 
devem movimentar aproxi-
madamente R$ 5,7 bilhões 
neste ano.

Em Iracemápolis a ex-
pectativa é grande em 

ACIAI promove campanha para o Dia das Mães
relação à data. Assim a 
Associação Comercial 
criou uma campanha onde 
o consumidor preenche 
o cupom da promoção e 
pode ganhar vales com-
pras nas lojas participan-

tes. São 30 estabelecimen-
tos que estão participando 
da promoção, uma forma 
estimular as vendas e in-
centivar o movimento no 
comércio local.

Participe e boa sorte!

Lojas participantes da Promoção 
Dia das Mães ACIAI 2016
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 A economia brasileira 
atravessa um período de difi -
culdades. A crise já está ins-
talada e não é uma situação 
simples de resolver.  Períodos 
como este provocam a neces-
sidade de se identifi car alter-
nativas e se ajustar ao novo 

contexto econômico. Assim  
o empresariado brasileiro já 
se conscientizou que recla-
mar não é a solução, portanto 
é hora de agir em meio a tem-
pestade e não pular do barco.

Diante desta realidade  a 
ACIAI organizou em parce-

ria com o Sebrae a palestra 
Gestão em Tempos de Crise, 
com os consultores, Anderson 
Santos e  Luiz Andia Filho.

Um momento em que foi 
apresentado aos participantes 
uma visão do  cenário econô-
mico , as tendências de mer-

cado suas consequências e as 
alternativas existentes para 
enfrentar este período turbu-
lento. De acordo com os pa-
lestrantes a crise, apesar dos 
problemas criados gera a ne-
cessidade de repensar o pró-
prio negócio e em muitos ca-

sos, provoca a necessidade de  
criar novas  estratégias para 
vencer os momentos difíceis. 
Em épocas de crise e de es-
cassez de recursos, é  impor-
tante implementar ações as-
sertivas  nos investimentos e 
nas tomadas de decisões.

ACIAI promove palestra Gestão em tempos de crise

O prazo para a entrega 
do imposto de Renda pes-
soa Física (IRPF) 2016, 
terminou na ultima sexta-
-feira dia 29/04. Quem não 
enviou o documento den-
tro do prazo pagará multa 
de 1% do imposto devido 
por mês de atraso ou mul-
ta de R$ 165,74, prevale-
cendo o maior valor. Caso 
tenha imposto devido, a 
multa máxima terá acrésci-
mo que pode chegar a 20% 
do valor de acordo com o 
tempo em aberto. 

 O contribuinte que não 
entregou a declaração  deve 
preencher normalmente os 
dados no programa gerador 
da declaração do Imposto 
de Renda. O programa tem 
versões disponíveis para 
computadores e tablets e 
celulares. Assim que ter-
minar o preenchimento, 
realize o envio da declara-
ção. Ao entregar a declara-
ção com atraso, aparecerá 
uma notifi cação da multa 
e o Darf (boleto) para pa-
gamento, que pode ser im-

presso (ou salvo, no caso 
dos dispositivos móveis) 
a partir do próprio progra-
ma da declaração. Além do 
Darf, devem ser impressos 
o recibo e a notifi cação de 
lançamento.

O envio das declarações 
do ajuste anual em atraso 
para o sistema da Receita 
pode ser feito durante todo 
o dia, a partir do dia 2 de 
maio, exceto no período de 
1h às 5h da manhã.

 fonte: EBC noticias

Como entregar a declaração de 
Imposto de Renda depois do prazo

           Associação Comercial
Industrial e Agrícola de Iracemápolis

Rua Pedro Chinelatt o, 490 - Centro - Iracemápolis/SP - CEP 13495-000
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 A ACIAI em parceria com o Sebrae e Senac 
realizou no mês de março o curso de Técnicas de 
Exposição de Produtos. O Curso apresentou aos 
participantes ferramentas para melhorar o ponto 
de venda e atrair a mais clientes. A capacitação foi 
aplicada  pelos consultores Ederson e a Regiane 
com grande experiência em treinamentos e capaci-
tação para empreendedores do comércio varejista.

A programação contou com  conceitos para 
exposição de produtos, técnicas de composição 
e exposição dos itens, estratégias de marketing, 
planejamento e execução, peças promocionais e 
organização de  vitrines.

O curso é uma das ferramentas de capacitação 
do programa Sebrae Inova que oferece soluções 
de gestão empresarial, inovação e tecnologia.

ACIAI promove curso de técnicas de exposição de produtos

O nosso desejo pelos 62 anos da nossa cidade, é que   
o espírito solidário e fraterno sejam as maiores moti va-
ções para uma vida saudável e feliz. Que todos sejam 
acolhidos com igualdade e que tenham oportunidade 
de trabalho, lazer, educação, segurança, saúde, cultura 
e de crescimento pessoal e profi ssional, mas que acima 
de tudo tenham o prazer e a felicidade de morar em uma 
cidade que se destaca a cada dia como uma das mais 
promissoras da nossa região. 

Parabéns à nossa querida Iracemápolis, parabéns a 
todos os iracemapolenses e a todas as pessoas que es-
colheram Iracemápolis para viver e construir suas vidas.

Carlos Fedato
Presidente-ACIAI

Parabéns Iracemápolis pelos  seus  62 anos
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A Norma regulamenta-
dora NR12 e  seus anexos 
defi nem referências técni-
cas, princípios fundamen-
tais e medidas de proteção 
para garantir a saúde e a 
integridade física dos tra-
balhadores e estabelece 
requisitos mínimos para 
a prevenção de acidentes 
e doenças do trabalho nas 

fases de projeto e de utili-
zação de máquinas e equi-
pamentos de todos os tipos, 
e ainda à sua fabricação, 
importação, comercializa-
ção, exposição e cessão a 
qualquer título, em todas 
as atividades econômicas, 
sem prejuízo da observân-
cia do disposto nas demais 
Normas regulamentadoras.

Diante desta realidade 
os empregadores estão cada 
vez mais cientes de que evi-
tar acidentes é em primeiro 
lugar um compromisso de 
preservar a vida do traba-
lhador, e em seguida todas 
as demais complicações 
que possam vir por conta 
de uma ocorrência do am-
biente de trabalho. Portan-

to a NR12 em seu conjunto 
de regras visa garantir que 
em todo processo industrial 
o trabalhador esteja prote-
gido dos acidentes de tra-
balho. Vale destacar que a 
Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) garante ao 
empregado a prevenção de 
acidentes e doenças ocu-
pacionais por parte da em-

presa, através das Normas 
Regulamentadoras de Me-
dicina e Segurança do Tra-
balho.

A palestra aconteceu na 
sede da ACIAI e foi mi-
nistrada por Haroldo Ri-
zzo Advogado e Técnico 
em  Segurança do Trabalho 
com mais de 30 anos de ex-
periência nesta área.

ACIAI promove palestra sobre a
Norma Regulamentadora NR12

Associação Comercial
Industrial e Agrícola de Iracemápolis

Rua Pedro Chinelatt o, 490 - Centro - Iracemápolis/SP - CEP 13495-000
Telefones: (19) 3456-5454 | 3456-1933
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 A Faculdade Uninter 
de Limeira, especializada 
no oferecimento de 
cursos à Distância, 
firmou convênio com 
a ACIAI. Desta forma, 
colaboradores das 
empresas associadas e 
seus dependentes poderão 
ter descontos que chegam 
à 10% das mensalidades. 

Com toda a qualidade 
que mantém nas operações 
desde a fundação, as 
unidades da  Uninter 
se tornaram  Centros 

Universitários, com mais 
autonomia para abrir 
novos cursos e vagas 
que estejam voltados à 
realidade do mercado, 
e maior agilidade para 
registrar diplomas.

 O Centro Universitário 
Internacional UNINTER 
de Limeira, oferece cursos 
de graduação e pós-
graduação a distância, além 
de cursos de extensão.

São mais de 30 cursos 
de graduação e 80 cursos 
de pós graduação.

Uninter oferecerá descontos aos associados da ACIAI

A Controle Consultoria 
é uma empresa de 
contabilidade e consultoria 
que iniciou suas atividades 
em 2005, e se tornou uma 
associada da ACIAI há pouco 
tempo, com o objetivo de 
contribuir com o crescimento 
do nosso município.

A empresa foi 
contemplada recentemente 
com a certifi cação de 
qualidade PQEC, um 
Programa das Empresas 
Contábeis desenvolvido 
pelo Sescon-SP e Aescon-
SP comprometido com 
a ética e a qualidade dos 
serviços prestados pelos 
seus associados.

Este Programa é 
conectado com as diversas 
mudanças do setor e oferece 
às empresas participantes 
um processo de melhoria 
contínua a fi m de integrá-
las ao mercado, bem como 
valorizar e fortalecer ainda 
mais o segmento.

Criado em 2005 com 
o objetivo de incentivar 
as empresas de serviços 
contábeis à melhoria 

contínua de seus processos 
e serviços, o PQEC é hoje 
uma referência no mercado 
empreendedor e para 
aqueles que não abrem mão 
da excelência.

“Estamos em constante 
evolução acompanhando 
às demandas do mercado, 
para que nossos clientes 
tenham total satisfação 
na contratação dos nossos 
serviços” afi rma Ronaldo 
De Gaspari - Sócio da 
Controle Consultoria

“ A realidade de mercado 
exige um profi ssional 
pronto para assumir novas 
responsabilidades, e os 
profi ssionais da Controle 
Consultoria estão prontos 
para auxiliar os nossos 
clientes na  administração 
e manter o negócio na rota 
prevista” afi rma Rodrigo 
Pereira Corrêa - Sócio da 
Controle Consultoria

A Controle Consultoria 
está localizada à Rua 
Alcides Oliveiro Frasson, 
nº 55 Cidade Nova , 
Iracemápolis-SP, www.
controleconsultoria.com.

Controle Consultoria recebe certifi cação PQEC
(Programa de Qualidade de Empresas Contábeis)
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