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Palavra do Presidente

Na contra mão do mercado, Mercedes coloca Iracemápolis no cenário internacional do setor automotivo

Carlos Fedato - Presidente
da Aciai

A atual situação econômica e política do Brasil
vem causando muita preocupação à toda população
e colocando empresários e
empreendedores em compasso de espera para fazer
novos investimentos.
Os números não deixam
dúvidas sobre a gravidade da situação econômica brasileira. Para se ter
uma idéia ,de acordo com
a ANFAVEA-Asssociação

Nacional dos Fabricantes
de Veículos automotores o
mês de março deve terminar com queda de 25 % à
30% nas vendas de veículos, se comparado ao mesmo período do ano passado,
um dos piores resultados
desde 2008.
Porém,na contra mão da
crise no setor automotivo, a
Mercedes desembarca oﬁcialmente em nossa cidade e
inaugura a sua nova fábrica,

com investimentos na casa
dos R$500 milhões, além da
geração de emprego e renda,
com reﬂexos importantes no
desenvolvimento regional.
Talvez a cidade ainda
não perceba o retorno dos
investimentos de uma indústria multinacional do
porte da Mercedes Benz
no município,mas acreditamos que a médio e longo
prazo os resultados serão
mais visíveis.

Além da geração de emprego e renda, a receita do
município deve aumentar
consideravelmente por conta da arrecadação de impostos que a multinacional
vai gerar. Assim com mais
dinheiro em caixa o município pode e deve investir
em infra-estrutura e demais
obras e serviços, melhorando ainda mais a qualidade
de vida da população iracemapolense.

Desemprego cresce e população desocupada no país passa de 9 milhões de pessoas
A taxa de desemprego
fechou o quarto trimestre
do ano passado em 9% em
todo o país, a maior da série
histórica iniciada em 2012,
mas mostrando estabilidade
em relação aos 8,9% da taxa
de desocupação do terceiro
trimestre de 2015.
Os dados fazem parte
da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios
Contínua (Pnad Contínua)
e tem abrangência nacional.
Divulgada pelo Instituto
Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística (IBGE), a pesquisa indica que, quando
a comparação se dá com o
quarto trimestre de 2014
(6,5%), a taxa de desocupação cresceu no último trimestre do ano passado 2,5
pontos percentuais.
As informações registram que, no fechamento do
quarto trimestre de 2015,
a população desocupada

do país era de 9,1 milhões
de pessoas, permanecendo estatisticamente estável em relação ao trimestre
anterior, mas aumentando
40,8% (ou mais 2,6 milhões
de pessoas) em relação ao
mesmo trimestre de 2014.
Segundo o IBGE, esse foi o
maior crescimento da população desocupada, em relação ao mesmo trimestre do
ano anterior, de toda a série
da PNAD Contínua.
A pesquisa sinaliza, por
outro lado, que o país tinha
no fechamento do quarto
trimestre de 2015 uma população ocupada de 92,3
milhões, mostrando, estatisticamente, estabilidade em
relação ao trimestre imediatamente anterior, mas recuando 0,6% (ou menos 600
mil pessoas) em relação ao
quarto trimestre de 2014.
Fonte:Agência Brasil
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Hissaki Miyamoto Neto - 1º Secretário ACIAI
Hissaki Miyamoto Neto, chegou em Iracemápolis em 1978.
Casado com Isabel de Fátima Navarro Miyamoto, tem 03 ﬁlhos:
Aline Keiko formada em Direito,
Alyson Akira Miyamoto formado
em Engenharia Elétrica e Adriane
Midori cursando o 3º ano de Ciências da Computação.
Hissaki é proprietário da Auto
Elétrica Japão em sociedade com

seus irmãos Paulo e Roberto e está
no mercado há 37 anos.
Formado em Direito pela Unimep e pós graduado pela PUC-Campinas, atuou pouco tempo na
advocacia, preferiu concentrar seus
esforços no setor automotivo peças e serviços, com destaque para a
parte elétrica, atendendo todos os
tipos de veículos, incluindo caminhões e máquinas agrícolas.

Para Hissaki o associativismo
é importante pois permite unir
esforços entorno de objetivos comuns. “Participo da Associação
desde a fundação e entendo que
ao formar um grupo de empresários se torna mais fácil conseguir
benefícios para a classe empresarial e dessa forma conseguimos
contribuir com o desenvolvimento
da cidade” destaca Hissaki.

A última vez que o Brasil teve
uma recessão da ordem de 4%
- como a anunciada nesta pelo
IBGE - foi em 1990, quando o
país vivia as conseqüências do
plano que conﬁscou a poupança
de milhares de brasileiros.
Na época, o recém-empossado
governo de Fernando Collor de
Mello anunciou o conﬁsco dentro do chamado Plano Collor, em
uma tentativa de controlar a inﬂação - que no ﬁm do ano acumularia alta de 1.699%.
O resultado foi uma onda de
demissões e falência de empresas.
Houve quem tivesse de suspender
sua festa de casamento ou a com-

pra da tão sonhada casa própria.
Os jornais da época chegaram
a relatar casos de pessoas que enfartaram diante da notícia de que
suas suadas economias haviam
sido conﬁscadas no banco.
Como resultado, o PIB caiu
4,3% em 1990, segundo o
IBGE - que na época utilizava
uma metodologia um pouco diferente para calcular as contas
nacionais.
Em 2015, a retração foi um
pouco menor, de acordo com os
dados divulgados pelo instituto:
3,8%.
Fonte: BBC-Brasil
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CONCEITOS E APLICAÇÕES NO SETOR INDUSTRIAL

ASSUNTOS QUE SERÃO ABORDADOS

Princípios Gerais; Instalações e Dispositivos Elétricos, Dispositivos de Partida, Acionamento
e Parada; Sistemas de Segurança,
Aspectos Ergonômicos, Riscos Adicionais (Físicos. Químicos, Biológicos);
Manutenção, Inspeção, Preparação, Ajustes e Reparos; Sinalização; Manuais;
Procedimentos de Trabalho e Segurança
Projeto, Fabricação, Importação, Venda, Locação Leilão, Cessão a qualquer título, Exposição e Utilização.
Manuais de Segurança e das Máquinas
Anexo V – Motosserras
Anexo VI – Máquinas para Panificação e Confeitaria
Anexo VII – Máquinas para Açougue e Mercearia
Anexo VIII – Prensas e Similares
Anexo IX – Injetoras de Materiais Plásticos
Anexo X – Máquinas para Calçados e Afins
Anexo XI – Máquinas e Implementos para Uso Agrícola e Florestal

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL
E AGRÍCOLA DE IRACEMÁPOLIS

Empresa especializada
em Segurança e
Medicina Ocupacional

Foto meramente ilustrativa

A recessão econômica que o Brasil está
passando deve ser mais prolongada, mas
menos “dramática” do que a da era Collor

Foto meramente ilustrativa

ECONOMIA

04
INFORMATIVO
ACIAI promove palestra para comemorar dia Internacional da Mulher
Com o objetivo de comemorar o Dia internacional da
Mulher, a Associação Comercial de Iracemápolis realizou a palestra “ Descubra
as atitudes vencedoras que
uma mulher empreendedora
deve ter” com a professora
Luciane Marostegan.
Luciane é mestre em Matemática pela Unicamp, tem
experiência em Gestão Educacional, é coordenadora de
cursos superiores da FAAL-

Faculdade de Administração e Artes de Limeira e sócia da empresa LK Business
Treinamento e Consultoria
Empresarial.
O evento contou com a
presença da vice-prefeita
do município Denise Calice
Martin, da representante do
Conselho da Mulher Empreendedora da Associação
Comercial de Limeira Isabel
Schinaider e reuniu mulheres
empreendedoras de Iracemá-

polis e demais convidadas.
A palestrante ofereceu
uma grande oportunidade
de conhecimento em Gestão Estratégica de Negócios
além de importantes dicas
de autoconhecimento, liderança e motivação.
Carlos Fedato, presidente da Associação recebeu as
convidadas na sede da Associação e agradeceu a parceria
com a FAAL de Limeira . “
Oferecer uma oportunidade

de qualiﬁcação e atualização
proﬁssional é sempre um
motivo de grande satisfação
para a Associação, principalmente em um momento
difícil como esse que o país
atravessa. E essa iniciativa
aconteceu com o esforço de
toda a equipe e diretoria da
Associação e uma grande
parceria com a FAAL –Faculdade de Administração e
Artes de Limeira” destacou
Carlos.

Entre outras manifestações, o Dia Internacional
da Mulher teve inicio no
ano de 1857, quando operárias têxteis de uma fábrica
de Nova York entraram em
greve ocupando a fábrica,
para reivindicarem melhores condições de trabalho.
Estas operárias foram fechadas na fábrica onde foi
provocado um incêndio e
cerca de 130 mulheres morreram queimadas.

INFORMATIVO
ESPECIAL DIA INTERNACIONAL DA MULHER
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Fábrica da Mercedes Benz em Iracemápolis é inaugurada

A
cerimônia
de
inauguração da fábrica da
multinacional
Mercedes
Benz
em Iracemápolis
ocorreu na manhã de quartafeira, dia 23 de março, e
contou com a participação
do prefeito Valmir Gonçalves
de Almeida, do governador
Geraldo
Alckmin,
do
Ministro do Trabalho e
Previdência Social, Miguel
Rosseto, do presidente da
Mercedes Benz do Brasil
e CEO América Latina,
Philipp Schiemer e Markus
Schäfer, presidente mundial
da Mercedes. Vereadores,
autoridades municipais e
imprensa também estiveram
presentes.
Os
executivos
da
Mercedes falaram sobre o
processo de instalação da
fábrica que teve início em
2013. Schiemer citou que a

montadora está ﬁrmemente
estabelecida no país desde
1956 e que a abertura de
uma nova unidade é um
compromisso forte com o
Brasil e completa um ciclo
de produção. “A montadora
está há 60 anos no país e
será a única da indústria
automotiva a produzir
automóveis, vans, ônibus
e caminhões na América
Latina”, informou.
O governador reforçou
as mudanças que já
estão
acontecendo
em
Iracemápolis. Ele elogiou
a parceria com o governo
municipal enaltecendo as
oportunidades de trabalho
que estão sendo geradas aqui.
Carlos Fedato presidente
da ACIAI acompanhou a
cerimônia de inauguração
e reforça a importância da
fábrica no município: “ A

Mercedes Benz coloca Iracemápolis em destaque no setor automotivo e
impulsiona parque industrial da região

inauguração da Mercedes é
um marco para o município,
coloca Iracemápolis em
destaque em relação ao
parque industrial da região,
além de contribuir de
forma signiﬁcativa para o
desenvolvimento da cidade”

destaca Carlos.
Para o prefeito Valmir,
a inauguração vem para
coroar com chave de ouro
um trabalho que vem sendo
realizado desde 2013. “Hoje
é dia de agradecer. Sou um
homem de sorte porque

tenho Deus ao meu lado e
uma equipe competente que
não mediu esforços para
que este sonho se realizasse.
Nossa cidade passa por um
novo momento, rumo ao
desenvolvimento”, destacou
o prefeito.

Feira do Empreendedor reúne 130 mil visitantes e
registra mais de R$ 15 milhões em acordos comerciais
A Feira do Empreendedor
2016, do Sebrae-SP, realizada
de 20 a 23 de fevereiro em
São Paulo, recebeu em seus
quatro dias 130 mil visitantes,
um aumento de 25% sobre
os 104 mil de 2015. Foi
o público mais numeroso
de suas cinco edições. O
evento também atingiu R$
15,5 milhões em negócios
fechados, quase o dobro dos
R$ 8 milhões previstos e a
maior marca desde a primeira
edição, em 2010.
A tônica nos corredores
do Anhembi, onde ocorreu a
Feira, foi fazer da empresa
própria a saída para a crise
econômica.
Com a taxa de desemprego
em alta, consequência da
recessão, empreender passou
a ser a solução encontrada
por muitos para se obter

renda. Na Feira, 83,43%
dos presentes eram pessoas
físicas e 16,57%, jurídicas,
ou seja, um contingente
signiﬁcativo de interessados
em
se
iniciar
como
empresários. Na edição de
2015, quando o desemprego
estava em patamar mais
baixo, 73,96% eram pessoas
físicas e 26,04% jurídicas.
“A presença do grande
público na Feira é a prova
da conﬁança e esperança em
si mesmo e no Brasil. As
micro e pequenas empresas
são muito importantes para
o País, não só no momento
de crise, mas em qualquer
momento”,
aﬁrmou
o
presidente do Sebrae-SP,
Paulo Skaf.
Quem esteve na Feira pôde,
além de concretizar negócios,
assistir a palestras, passar

Aciai e empresários de Iracemápolis marcaram presença na Feira do
Empreendedor em São Paulo

por consultorias, conhecer
tendências e novidades,
se informar sobre gestão,
saber mais sobre linhas

de crédito e se formalizar
como Microempreendedor
Individual (MEI). Futuros
e
atuais
empresários

encontraram
um
leque
variado e rico em conteúdo
para
empreender
com
qualidade.

