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Campanha “O Comércio Aqui é Mil
Está chegando o último 
sorteio, 09 de janeiro 
de 2016.

Sua empresa pode 
participar da 
campanha do final 
de ano. 

Consulte valores e 
pacotes especiais

Meio Ambiente “Como está e o que podemos fazer”

ACIL RESPONDE - 
Restituição de IPVA
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BRASILEIRO FIEL
O novo ciclo político e as ad-

versidades econômicas que o 
Brasil está passando fazem com 
que as empresas sintam a neces-
sidade de buscar nova visão para 
as oportunidades, que muitas 
vezes ficam ocultas por sermos 
bombardeados pelo noticiário 
cotidiano, que agride, mas por 
outro lado nos faz enxergar e 
acreditar em novos tempos.

Desafios, tempos difíceis, 
bons momentos, tudo serve 
para continuarmos a percor-
rer um caminho de reflexões 

e reciclagem nos negócios e, 
principalmente, como seres 
humanos. 

Pessoas ao nosso redor, vis-
tas pelos seus fiéis valores de 
ética e moral, vão nos ajudar a 
sair fortalecidos e enxergar um 
novo ciclo prestes a iniciar.

Os líderes empresariais es-
tão sempre prontos, com visão 
ampla em construir empresas 
sustentáveis pela eficiência e 
produtividade, desafiando a 
conjuntura econômica que es-

tamos passando. Boas práticas, 
sempre superam dificuldades e 
agora não será diferente.

Com visão macro nas diver-
sas alternativas, lapidando ta-
lento de pessoas éticas e com 
moral para servir, podemos 
compartilhar conhecimento e 
tomar as melhores decisões.

Vemos que o Natal se aproxi-
ma novamente, é tempo de re-
fletir e hora de menos presentes 
para sermos mais presentes na 
vida das pessoas.

Eleição Acil - Biênio 2016/2017
No dia 16 de novembro foi realizada a Eleição de Diretoria e Conselho na Acil. Foram eleitos para o 

biênio 2016/2017, os seguintes Empresários:

Diretoria Executiva:
José Cláudio Beltram 
mauricio Rodrigues Ramos
Antonio Sérgio Pereira   

    João Carlos Pinheiro
Gustavo moraes Cazelli 
Francisco Geraldo Pinheiro
Ricardo Cello Faccioli

O Presidente da Acil, José Cláudio Beltram, agradece a todos os (as) Empresários (as), membros de 
sua equipe de dirigentes da Acil, pela confiança em seu 1º mandato, e seu 2º mandato que se inicia em 
janeiro de 2016 – 

“Nossa equipe de Diretores, Conselheiros e Colaboradores, tem consciência da responsabilidade de tra-
balharmos pela Acil, representando a Classe Empresarial de Leme. Nos empenharemos ao máximo para 
realizar um excelente mandato a partir de 2016, alinhados a mesma base de pensamento e ações dos anos 
anteriores, com transparência e procurando a cada momento inovar os serviços e atividades da Acil aos 
Empresários e Empresárias Associados, observando a nossa Missão, Visão e Valores”.  

Conselho Consultivo:
Alexandre Luis mancini
André Eduardo Altoé
Cláudio Aparecido Altoé 
Cristiane Aparecida Freitas Bertini 
Daniel Pereira Ribeiro 
Danilo Grabert Lanza
Fany Roberta Braghin Roverssi
Jorge manoel Thenaisie Coelho Osório
Joubert Pagliari Faccioli 
Luiz Fernando marchi Junior
marcelo Francisco de Freitas 

márcia maria Da Roz musumeci
mário masamori Kohatsu
michael Ricardo dos Anjos
Paulo César Beltram
Pedro Luis Bueno
Rafael Fernandes de Carli
Silvio Carlos Rodrigues
Luis Sidinei Sandoval 
Valentin Ferreira
Vanderson Natalino de Souza
Walter Dutra de Souza

Natal - 2015
Como em anos anteriores a Acil está apoiando a realização da Programação e Enfeites de 
Natal de Leme. Confira mais informações em nosso site www.acileme.com.br
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Aconteceu Aconteceu

Acil realiza cursos com objetivo de 
preparar as empresas para o final de ano
Palestra demonstrou a importância 
da Gestão do Crediário Próprio

Como reduzir a inadimplência e vender mais? Essa 
foi uma das respostas dadas pela palestra “Gestão de 
Crediário Próprio - Venda mais com menor inadimplência”, 
realizada no dia 22 de setembro e ministrada por Everton 
Guimarães, psicólogo pós-graduado com mDA em Gestão 
de Planejamento Estratégico e Gestor de Crediário Próprio 
há mais de 10 anos. 

Oficina de Visual Merchandising 
abordou a importância do layout 
do ponto de venda

Para ajudar a aquecer as vendas de final de ano, lojistas 
e colaboradores participaram da Oficina - Visual Merchan-
dising, realizada no dia 23 de setembro e ministrada por 
maria helena Godoy Ramos Roriz, docente da unidade do 
Senac de São Carlos.

Técnicas de Exposição de Produtos 
apresentou conceitos para tornar a 
loja mais atrativa

No dia 29 de setembro lojistas e colaboradores tiveram a 
oportunidade de participar da Oficina “Técnicas de Exposi-
ção de Produtos” com a docente da unidade do Senac de 
São Carlos, Camila Pereira Postigo dos Santos.

Vitrinismo demonstra técnicas 
de composição e exposição para o 
“cartão de visita” das lojas, a Vitrine

Também com foco no potencial de vendas do final de 
ano, foi realizada no dia 24 a Oficina de Vitrinismo.

  
O fechamento desta edição ocorreu no dia 17 de novem-
bro, antes da realização do evento, mas você pode conferir 
a matéria completa em nosso site.

NOVIDADE! Confira as entrevistas com os palestrantes sobre os temas 
apresentados em nosso site www.acileme.com.br

Fotos / Nathália C. M. Silva / ACIL

Sua empresa 
pode participar da 
campanha do final 

de ano.

Consulte valores e 
pacotes especiais
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Aconteceu Aconteceu

Mês do Empreendedor 2015

Fotos / Nathália C. M. Silva / ACIL

ENEL lança parceria com a ESPM e realiza 
o curso Entenda seus clientes e Lidere sua 
Empresa para Resultados

NOVIDADE! Confira as entrevistas com os palestrantes sobre os temas 
apresentados em nosso site www.acileme.com.br

NOVIDADE! Confira as entrevistas com os palestrantes sobre os temas 
apresentados em nosso site www.acileme.com.br

Palestra orientou empresários sobre 
melhoria de processos nas empresas

Varejistas participam de palestra sobre novas tecnologias 
e experiência de compra, com Paulo Sérgio Cereda

melhorar processos é inovar. Esta foi uma das 
premissas abordadas na palestra “Organize seus 
Processos para Crescer”, realizada no dia 26 de 
outubro na Sala de Cursos “Octavio maurício 
Pommer” na Acil.

O palestrante Alexander Ferreira Lavelli - 
Consultor do Sebrae-SP, orientou os participantes 
sobre os conceitos de organização e processos 
empresariais, assim como, a importância destes 
princípios para uma gestão de qualidade com 
ênfase nos resultados

Novas tecnologias, tendências em experiência 
de compra, diferenciais de atendimento e conceito 
de Omni-Channel foram temas abordados por 
Paulo Sérgio Cereda - Gerente Regional do Sebrae-
SP em São Carlos, no dia 29 de outubro com a 
Palestra “Varejo do Futuro”.

Paulo dividiu com os participantes as novidades 
apresentadas e os temas mais discutidos na NRF 
Big Show 2015 (maior evento de varejo no mundo 
e que reúne milhares de empresários do setor). Os 
participantes também participaram com diversas 
questões direcionadas ao economista, tornando 
a palestra uma ótima oportunidade de troca de 
informações entre os varejistas.

No dia 31 de outubro, a ENEL realizou mais um curso 
de capacitação gerencial, dessa vez com o lançamento da 
parceria com a ESPm - Escola Superior de Propaganda e 
marketing, conceituada e considerada uma das melhores 
escolas de comunicação da América Latina e referência em 
marketing e gestão. O curso “Entenda seus clientes e Lidere 
sua Empresa para Resultados” contou com 02 módulos ao 
longo do dia.

“O líder tem que entender as conexões do mundo, encon-
trar pessoas que compartilham seus valores”, essa foi uma 
das orientações do módulo “Liderança para Resultados”. O 
Professor Gilberto Cavicchioli (autor do livro “O Efeito Ja-
buticaba”), apresentou as diferenças entre chefes e líderes, 
falou sobre liderança situacional, os desafios do líder no 
século xxI e as qualidades de líderes de sucesso, focando 
em como podemos liderar nossas equipes para resultados.

No período da tarde, o Professor  Elton Brasil de Souza 
(mestre em administração de empresas, pela umESP, e 
consultor em gestão integrada/excelência em gestão pela 
EBS Consulting), apresentou o módulo “Comportamento do 
Consumidor”. 

Quais são os fatores que influenciam a compra? Foi uma 
das questões respondidas ao longo do curso, que demons-
trou informações importantes sobre o público consumidor 
brasileiro, mudanças que estão em andamento em nosso 
ambiente (afetando na decisão de compra) e principalmen-
te que as pessoas compram pelo “valor” agregado aos pro-
dutos e serviços.

Fotos / Nathália C. M. Silva / ACIL

¨O curso do professor Gilberto Cavichiolli  foi muito bom, ele nos 
fez ver que um bom líder sempre caminha junto com sua equipe.

O curso também nos deu uma base e boas ideias para aplicarmos 
no nosso dia-a-dia com a nossa equipe¨

Andrea Beltram e Helena Tisch -Supermercado Beltram 1
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Aconteceu Empreender

Projeto PEIEX apresentou ferramentas que auxiliam 
as indústrias a se prepararem para exportação

Nos dias 08 de outubro e 17 de novembro, 
a Acil realizou eventos de demonstração da 
parceria com a Fundação Vanzolini, apresentação 
do Projeto PEIEx (Projeto Extensão Industrial 
Exportadora) e programas de incentivo à 
exportação do Banco do Brasil S/A.

O Projeto PEIEx traz ferramentas que auxiliam 
as indústrias a se prepararem para exportação, e 
ampliarem seus negócios e desenvolvimento.

Saiba mais sobre o Projeto em nosso site:
www.acileme.com.br/peiex

O evento contou com a presença de empresários 
do setor da indústria, representantes da Acil, 
PEIEx, ESPm e Banco do Brasil (que apresentou 
soluções em negócios internacionais).

Projeto Exporta, São Paulo apresentou soluções de 
apoio à exportação para o setor industrial e agrícola

Consultora orientou empresários lemenses sobre 
linhas de crédito da Desenvolve-SP

A Acil recebeu, nos dias 08 e 27 de outubro, consultores 
de Negócios da Desenvolve SP - Agência de Desenvolvimen-
to Paulista, que atenderam empresários ao longo do dia. 

Por meio dos atendimentos, os empresários foram orien-
tados sobre as linhas de crédito que a instituição disponi-
biliza para investimentos em projetos de inovação, amplia-
ção ou modernização. 

A Desenvolve SP financia pequenas e médias empresas 
de todos os setores produtivos. Além disso, oferece a op-
ção da contratação de fundos garantidores, que ajudam 
a complementar as garantias exigidas pela operação de 
crédito.

No dia 17 de novembro, o Projeto Exporta, São Paulo (re-
alizado pela FACESP e a São Paulo Chamber of Commerce/
Associação Comercial de São Paulo), também esteve pre-
sente na sala de cursos da Acil apresentando soluções de 
exportação aos setores de indústria e agricultura.

Grupo Emprebeauty realiza 
treinamentos práticos de 
penteados, mechas e cortes 
masculinos.

16º Congresso FACESP – Novas ideias. Construindo caminhos

Oficinas focadas no setor de 
alimentação 

O Grupo Emprebeauty realizou vários treinamentos práti-
cos ao longo dos meses de setembro, outubro e novembro. 
O objetivo foi trocar experiências, ideias e treinar a aplica-
ção, tudo seguindo as tendências e técnicas do mercado.

De 04 a 07 de novembro foi realizado o 16º Congresso Estadual da Facesp (Federação das Associações Comerciais do 
Estado de São Paulo), na cidade do Guarujá. 

A Acil em parceria com a Prefeitura municipal de Leme, organizou missão Empresarial e acompanhou empresários lemen-
ses e grupos do Empreender (Emprebeauty e Alimentação Fora do Lar, grupo em formação).

O Congresso tem como principal objetivo estimular a importância do empreendedorismo como fator principal no desen-
volvimento da sociedade.

No dia 19 de outubro, empresas do setor de alimentação 
tiveram a oportunidade de participar da Oficina: Gestão da 
Segurança de Alimentos, ministrada por Cintia maria Alves 
Pereira - Consultora do Senai-SP.

Nos dias 16 e 17 de novembro, foi realizado o Curso: 
“Prevenção de Perdas e Desperdícios de Alimentos”, minis-
trado por Renata Corrêa - Consultora do Senac-SP.

Atividades dos Grupos do Empreender

Mais informações e matérias completas em nosso 
site www.acileme.com.br

Fotos / Nathália C. M. Silva / ACIL
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Meio Ambiente Meio Ambiente

Faça sua inscrição e saiba mais em nosso site www.acileme.com.br

Evento demonstrou o quadro atual do Meio Ambiente 
e o que podemos fazer para mudar esta situação Entrevista com a professora 

e educadora ambiental da 
Osepama - Gisele Martineli

A Acil, Reciclaleme, Secretaria de Indústria e Comércio, 
Secretaria do meio Ambiente, Assomogi, Osepama (Leme 
Recicla) e Rede Serv mais Supermercados, realizaram no 
dia 01 de outubro a primeira ação do Projeto “meio Am-
biente, como está e o que podemos fazer”, uma palestra de 
sensibilização e apresentação do panorama geral do meio 
ambiente e que atitudes podemos tomar para reverter o 
quadro.

Gisele martineli - Educadora Ambiental da Osepama, mi-
nistrou o evento e demonstrou, por meio de exemplos, as 
consequências que o meio ambiente vem sofrendo ao lon-
go dos anos. 

A principal pergunta, o que podemos fazer? Foi respon-
dida ao longo da palestra. Com pequenas mudanças de há-
bitos e projetos guiados com dedicação, podemos ajudar a 
mudar o quadro atual, começando com a conscientização 
das pessoas. um dos principais assuntos abordados foi o 
reaproveitamento de materiais recicláveis e a sugestão 
para soluções de coleta.

Ao final da palestra, Karen Lima do Nascimento - Promo-
tora de Eventos da Acil e Thaís Torres magalhães - Repre-
sentante da Secretaria do meio Ambiente, apresentaram as 
primeiras ideias do projeto.

Os participantes também trocaram diversas ideias e ex-
periências sobre o assunto, além disso, deram várias su-
gestões de melhorias. Muitos já ficaram à disposição para 
frequentar futuras reuniões e discussões sobre o tema, com 
isso o time vai crescendo e ganhando cada vez mais força 
para realizar ações pontuais e ajudar na melhoria de nosso 
meio Ambiente.

No final todos receberam uma muda de Ipê (oferecida 
pela Secretaria do meio Ambiente), um bonito símbolo para 
esta luta que está apenas começando.

Podemos reverter o quadro atual do Meio 
Ambiente ou é tarde demais?

Não seria tarde demais se o mun-
do parasse agora com as emissões de ga-
ses na atmosfera, com a destruição da 
biodiversidade, com o desmatamento da 
Amazônia e com o alto consumismo. Nesse 
caso, ainda assim, o planeta levaria milhões 
de anos para se recompor. Isso, nós sabe-
mos que não vai acontecer de imediato, pois a 
conscientização é um processo lento e ainda há 
os que acreditam que as transformações do planeta 
tão visíveis e sentidas por nós, não são responsabilidade 
das atividades humanas.

Qual a importância da Coleta Seletiva e da Reci-
clagem? 

Grande parte das transformações do planeta é 
causada, sem dúvida, pelo excesso de resíduos e rejeitos 
(lixo) não descartados corretamente. Os resíduos direcio-
nados a lixões e aterros sanitários contaminam lençóis fre-
áticos, poluem o solo, emitem gases, impactando drastica-
mente o meio ambiente. A Coleta Seletiva e a Reciclagem 
são uma forma de diminuir a sobrecarga e poluição dos 
aterros, pois esses resíduos podem demorar cem anos ou 
mais para se decompor, dependendo do tipo de material. 
Ao passo que se for direcionado às Cooperativas para Re-
ciclagem, esse material pode ser transformado voltando à 
cadeia produtiva, poupando novos recursos naturais e de 
produção (água, energia e outros).

Como faço para ter uma Empresa Consciente?

Ter consciência de que o Planeta é a sua casa 
é o primeiro passo. E de sua casa você com cer-
teza cuida! Então, para ser sustentável, as regras 

básicas são: usar com responsabilidade água e ener-
gia elétrica; verificar se os produtos que você 

vende são de indústrias que preservam o meio 
Ambiente; criar uma cultura de respeito ao am-

biente com os seus funcionários e transmitir 
isso aos seus clientes e destinar corretamente 
todos os resíduos gerados por sua atividade 
industrial ou comercial. Para completar o ci-
clo, a empresa pode e deve colaborar com pro-

jetos ambientais na sua cidade.

A falta de chuvas que temos testemunhado ao 
longo dos anos está relacionada às árvores e 
desmatamento?

Sim. Grande parte das chuvas que caem aqui na nos-
sa região vem da Amazônia através dos rios voadores. A 
Amazônia funciona como uma bomba biótica que traz a 
umidade do oceano gerando chuvas. O grande dossel e 
o solo com capacidade de acumular grande quantidade 
de água faz com que o ciclo da água funcione permanen-
temente naquele local. A grande quantidade de nuvens 
que se formam “voam” no sentido anti-horário e batem 
na Cordilheira dos Andes distribuindo os “rios voadores” 
a outras regiões, entre elas a Sudeste. Sendo assim, o 
desmatamento impacta diretamente no regime de chuvas.

Qual a importância da arborização na cidade?

As árvores têm extrema importância para que 
a cidade seja saudável, pois elas aprisionam par-

tículas poluentes (poeira, fumaça, químicos e bactérias); 
protegem do sol e da chuva; purificam o ar, absorvendo e 
convertendo CO2 em oxigênio puro; valorizam os imóveis 
e embelezam as ruas; é a casa de muitos animais e outros 
seres vivos e reduzem a poluição sonora (ruídos). Além dis-
so, cada árvore absorve diariamente a contaminação gerada 
por 100 carros. Portanto, vamos plantar uma árvore hoje?

Fotos / Nathália C. M. Silva / ACIL

“A conscientização é um processo 
lento e ainda há os que acreditam 
que as transformações do planeta 
tão visíveis e sentidas por nós, 
não são responsabilidade das 
atividades humanas.”
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Jantar Acil Jantar Acil

Jantar Comemorativo de 43 Anos da ACIL

um dos mais aguardados 
eventos do ano, o Jantar Co-
memorativo da Acil, foi reali-
zado no dia 16 de outubro.

A Acil agradece todos os 
participantes e aproveita para 
estender os agradecimentos 
a todos Associados que acre-
ditam e participam desta his-
tória de união e realizações.

Acesse nosso site www.aci-
leme.com.br ou página do fa-
cebook e confira todas fotos 
do evento

Fotos / Marcos Nascimento
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Jantar Acil Jantar Acil

Anuncie sua empresa!
Caderno Especial de Ofertas - Black Friday!



16 | Revista Acil Revista Acil  | 17

Responsabilidade Acil Responde

RESTITUIÇÃO DE IPVA
Você sabia que há lei que determina o reembol-

so proporcional do valor pago do IPVA para veículos 
roubados?

Todo ano milhares de motoristas tem seus veículos 
furtados ou roubados em todo o país. Poucas pessoas 
sabem, mas uma medida de 2008 do governo do estado 
determina o reembolso proporcional do valor pago do 
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 
(IPVA) para dos donos dos veículos que foram vítimas 
de criminosos.

- Como funciona?
Para quem teve esse prejuízo, o governo do estado 

restitui o valor do imposto proporcionalmente aos dias 
que o motorista ficou sem o carro. Se um contribuinte 
pagou o IPVA em parcela única, no mês de janeiro e teve 
o carro roubado em maio, ele vai receber a restituição 
pelos sete meses do resto ano, se ficar todo esse tempo 
sem o veículo. Caso o carro seja encontrado em setem-
bro, por exemplo, receberá pelos três meses que ficou 
sem o automóvel.

É importante ressaltar que essa restituição só aconte-
cerá caso haja Boletim de Ocorrência e esse reembolso 
não precisa ser solicitado, porque ele ocorre automati-
camente.

O pagamento é realizado sempre no mês de março 
do ano seguinte ao roubo ou furto. mas tem um detalhe 
importante: o governo não restitui o IPVA de veículos 
furtados ou roubados fora do estado de São Paulo.

Os valores ficam à disposição do proprietário no Ban-
co do Brasil durante dois anos, a partir da data de depó-
sito. Após esse prazo, devem ser solicitados na Secreta-
ria da Fazenda.

- Como consultar os valores

A consulta ao valor da restituição a que o contribuinte 
tem direito pode ser feita no site da Secretaria da Fazen-
da. Como receber a restituição.

Para receber o reembolso é preciso apresentar uma 
cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do 
Veículo (CRLV) e um documento de identificação original.

Caso o CRLV tenha sido furtado ou roubado junto 
com o veículo não é necessário apresentar a cópia 
deste documento, desde que este fato conste no Bo-
letim de Ocorrência.

Com informações:
G1: http://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noti-

cia/2014/02/motorista-pode-ter-ipva-restituido-em-caso-
-de-furto-ou-roubo-de-veiculos.html

Exame.com: http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/
noticias/governo-de-sp-devolve-ipva-de-carros-roubados-

-em-2013

Acil Responde

Você tem alguma dúvida no setor jurídico, 
contábil, financeiro, comunicação ou em-
presarial? Agora você pode enviar para 

a Acil e aqui nós encaminharemos sua dúvida 
para especialistas na área correspondente res-
ponderem, participe! Envie sua dúvida ou su-
gestão para os e-mails: 

relacoespublicas@acileme.com.br 
ou gerencia@acileme.com.br.

quando estamos com um problema de saúde, procura-
mos um médico. Se estamos com um problema de ordem 
legal, procuramos um advogado, e assim o é para diversas 
áreas de atuação profissional. Entretanto, quando o pro-
prietário ou empresa precisa de:

- Consultoria técnica
- Orientação técnica
- Elaboração de projeto técnico
- Plano de viabilidade econômica
- Obras de construção ou reforma

Nem sempre acontece como citamos acima. É comum, 
por exemplo, quando do início da construção de uma obra, 
primeiro se contratar o pedreiro para a obra e depois o pro-
fissional legalmente habilitado.

Ao tomar essa decisão, o interessado ou a empresa con-
tratante corre um sério risco, pois todo o serviço técnico 
poderá estar comprometido sem a assistência de um pro-
fissional habilitado, causando prejuízos, acidentes e mui-
tos outros problemas.

Todo cidadão é sujeito a direitos e deveres, assumindo 
também a responsabilidade por seus atos em caso de dano.

Com os profissionais da Engenharia, Agronomia e Arqui-
tetura não é diferente. O profissional ao exercer suas fun-
ções, assume o risco de sua atividade que deve ser exerci-
da com a cautela técnica tanto para atender seus objetivos 
dentro do custo e tempo previstos assim como minimizar 
eventuais efeitos decorrentes de acidentes, erros, sub di-
mensionamento, etc.

E os serviços técnicos englobam uma gama muito variada de 
situações, desde a área de agronomia, agrimensura, segurança 
do trabalho, mecânica, eletricidade, civil, arquitetura, laudos, 

perícias, licenciamentos, projetos técnicos e diversos outros 
serviços.

uma parceria inédita entre a ACIL e a Associação de En-
genharia, Arquitetura e Agronomia de Leme - AEAAL, visa 
levar a todos os associados  um respaldo para que os servi-
ços técnicos sejam melhores elaborados.

A Associação de Engenharia dispõe de um número de 
mais de 300 profissionais, ligados a área de Engenharia, 
Agronomia e Arquitetura, nas suas mais diversas modali-
dades. Profissionais esses legalmente habilitados que, cer-
tamente realizarão serviços técnicos com a maior respon-
sabilidade e idoneidade possíveis, trazendo ao contratante 
confiança e certeza que os serviços serão executados com 
o respaldo da profissionalidade e da legalidade.

Ao contratar um profissional habilitado, o mesmo estará 
assumindo responsabilidade perante a Lei e a Sociedade, 
e isso já é garantia do investimento e certeza da qualidade 
dos serviços.

Lembremos que a vida é o nosso bem mais precioso. Por-
tanto, ao construir, reformar ou ampliar sua  edificação, não 
coloque em risco a sua vida e nem a de terceiros. Comece 
contratando um profissional da Engenharia, Agronomia ou 
Arquitetura, habilitado e registrado.

Para consulta dos profissionais que fazem parte da As-
sociação de Engenharia Agronomia e Arquitetura de Leme, 
basta acessar o site www.aeaal.com.br, ou o e-mail aea-
al1980@gmail.com,  ou pelo telefone 3571-2234, ou ain-
da dirigir-se a nossa sede, localizada a Rua Flavio Zillo, nº 
110, Cidade Jardim.

 
Eng. Fernando Luiz Trottmann

Presidente da AEAAL

RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL
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Parceria Cejusc

Estágio de estudantes - Inserção no mercado de trabalho

Acil - Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme 
acaba de firmar parceria com o Instituto PROE, para a im-
plantação de Programas de Estágio em nossa cidade.

A Lei 11.788/08 permite que as pessoas jurídicas e os 
profissionais liberais, contratem estudantes sem que essa 
contratação gere vínculo empregatício. Em consequência, 
não existem encargos sociais e trabalhistas nessa 
contratação.

O estágio favorece o aprendizado, bem como a oportuni-
dade da empresa e do profissional liberal investirem em um 
recurso em formação, podendo aculturá-lo dentro de seu 
ramo de atividade.

Atuando como agente de integração em conformidade 
com a legislação, o PROE realiza todos os procedimentos 
burocráticos e legais para a realização de um estágio.

Como funciona:

• O PROE fará a correta identificação da oportunidade de 
estágio, identificando as atividades que podem ser desen-
volvidas pelo estudante em cada empresa.

• Promoverá sua divulgação junto às escolas, a legaliza-
ção dessa relação de estágio e o acompanhamento do está-
gio, enquanto vigente, observando todos os aspectos legais 
que envolvem essa relação.

• Providenciará a inclusão do estudante em Apólice de 
Seguro em caso de acidentes pessoais

O processo é bem simples, flexível e ágil.

A Associação Comercial de Leme é a operadora do PROE 
e, para mais esclarecimentos, orientamos entrar em contato 
por meio do telefone (19) 3573-7100 com Daiane, Denise. 
ou Karen

Cejusc participa da Semana 
Nacional de Conciliação

A Semana Nacional da Conciliação, realizada este ano 
de 23 a 27 de novembro, é uma das principais ações 
institucionais do CNJ, uma campanha anual de esforço 
concentrado para conciliar o maior número possível de 
processo em todos os tribunais do país.

O Cejusc (Centro Judiciário de Soluções de Conflitos) de 
Leme iniciou sua participação no começo do mês de no-
vembro com palestras de conscientização para a popula-
ção, “Conciliação, pode ser a melhor solução” realizada no 
dia 09 na Escola Prof. mário Zinni e “Conciliar é a chave 
para o seu problema” realizada no dia 12 na escola Newton 
Prado.

Já na abertura da Semana da Conciliação, dia 23, foi 
realizada palestra voltada a sensibilização dos advogados 
perante o tema, com os Juízes márcio mendes Picolo 
e Fábio Evangelista moura que apresentaram a “Visão 
jurídica diante da lei da mediação e o novo C.P.C”, Ana 

maria da Silva Oliveira, gestora do Cejusc, explicou sobre 
a diferença de conciliação e mediação e quem são esses 
profissionais, e finalizando o evento Tassiane Tamara, 
advogada, apresentou o que os advogados ganham com a 
conciliação/mediação.

No dia 24 a palestra “Cidadania, conhecimento e justiça” 
foi apresentada no Centro de Convivência do Idoso. O en-
cerramento foi feito no dia 26, com a mesa Redonda “Con-
ciliação e cidadania” realizada no Centro de Referência da 
Juventude.

“Foram ações pontuais para conscientizar e sensibilizar a 
população quanto a importância da conciliação, que é uma 
forma assertiva de resolver conflitos e problemas, na qual 
todos trabalham juntos para encontrar uma solução eficaz 
para ambas as partes envolvidas, tudo sem sofrer o des-
gaste emocional de ficar mantendo um conflito por tempo 
indeterminado”, diz Ana maria – Gestora do Cejusc.

A Acil terá em seu canal do Youtube um balanço geral 
da Semana de Conciliação, acesse e confira!
Aguardem mais novidades e conheça melhor o Cejusc

Resolva seus conflitos na Justiça de forma rápida, efi-
ciente e sem custo. Quem concilia sempre sai ganhando!

Estatísticas de acordos
até outubro/2015:

Janeiro/2015
Assoc. Clube do Bosque  - 11 Acordos 

Fevereiro/2015
Studio A Fotos – 6 Acordos 

Março/2015
Better horse (Roupas) – 5 Acordos
Altoé Express –  4 Acordos - 5 Acordos 

Junho/2015
Retífica Lemense – 1 Acordo 
Willian S. Guadagnini me – 2 Acordos 

Julho/2015
Ki Colchão – 6 Acordos 

Agosto/2015
Ed. Infantil Primeiros Passos - 3 Acordos 
Josan – 2 Acordos 
Ki Colchão – 10 Acordos 
Cybelar – 3 Acordos 

Setembro/15
Studio A Fotos – 4 Acordos 
Ki Colchão – 5 Acordos

Outubro/15 
Ki Colchão – 10 Acordos 
Fisk – 1 Acordo 

Total em espécie = R$ 225.734,77 

Centro Judiciário de Soluções de Conflitos
R. Antônio mourão, 549, Centro, Leme – SP.

Contato: (19) 3554-6569
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Dicas Bombeiros Entidade

BOMBEIROS EMERGÊNCIA - ACIONANDO O 193

ÁGUA NO UMBIGO, SINAL DE PERIGO!

Em época de férias: 
ATENÇÃO e CUIDADOS com afogamentos

Segundo a Organização mundial da Saúde (OmS), 500 mil 
pessoas morrem por afogamento no mundo. No Brasil são 7 
mil pessoas mortas por ano. 65% morrem em águas doces 
naturais.

Bebês e Crianças Pequenas
É a segunda maior causa de mortes de crianças entre 1 e 

9 anos, atrás somente dos acidentes de trânsito.

Riscos
muitos afogamentos acontecem nas residências. Crian-

ças aprendendo a andar podem cair dentro de baldes com 
água, banheiras, vasos sanitários e acabam sendo encon-
tradas, muitas vezes, sem vida.

Lagos e Represas
• Cuidado para não se enroscar na vegetação que pode es-
tar no chão da represa;
• Não nadar próximo de pontos de captação de água;
• Evite o choque térmico. Antes de entrar na água, molhe a 
face e a nuca;
• Certifique-se da profundidade antes de mergulhar.

Piscinas
• Ensine flutuação às crianças a partir dos dois anos de ida-
de, e natação, a partir dos quatro;
• Não utilize boias ou flutuadores, prefira um colete salva-
vidas;
• Evite brinquedos próximos às piscinas, isto atrai as crianças;
• Desligue o filtro da piscina em caso de uso;
• Nunca deixe uma criança sozinha na piscina. 89% dos afo-
gamentos ocorrem por falta de supervisão;
• Isole a piscina com grades de 1,5 m de altura. Elas redu-
zem o afogamento de 50% a 70%;
• Após utilizar a piscina, coloque uma capa ou rede de proteção.

Praia
• Respeite as placas de advertência;
• Procure sempre a orientação do Guarda-Vidas sobre o lo-
cal mais seguro para nadar;
• Não entre na água com mar muito agitado;
• Não use objetos infláveis na praia. Você poderá ser arras-
tado por uma corrente;
• Não fique perto de pedras e costeiras. É escorregadio e 

você pode se ferir em ouriços, cracas e mariscos;
• Ao pescarem pedras, observe antes se a onda pode alcançá-lo;
• Afaste-se de animais marinhos, como águas-vivas e cara-
velas;
• Praia não combina com chuva. A água do mar e os espaços 
abertos, como a faixa de areia são ótimos para atrair raios!
• Evite comer muito antes de nadar, mas se comer, espe-
re aproximadamente por 2 horas. Bebida alcoólica e praia 
também não combinam!

Recomendações Gerais
• Nunca tente salvar alguém se não tiver condições;
• Não superestime sua capacidade natatória. 48% dos afo-
gados acham que sabem nadar. TENhA CuIDADO!

Se Você for o Socorrista
• Após reconhecer um afogamento, liguE pArA O 193, ou 
peça a outro para fazê-lo, antes de iniciar o socorro;
• Tente realizar o socorro sem entrar na água. Utilize uma 
boia, corda, galho, etc.

Atendimento à vítima de afogamento
• Mantenha a vítima deitada lateralmente;
• Aqueça-a;
• Observe se ela respira;
• Se receber instruções do atendente do 193, socorra a ví-
tima ao pronto socorro, caso contrário, espere a chegada da 
equipe especializada

O GACC-Grupo de Apoio à Criança 
com Câncer de Leme é uma Organização 
Não Governamental (ONG) fundada em 
2005 pela Sra. Gisele Consuli Alvarez, 
com intuito de atender prioritariamente 
pacientes oncológicos, mas também dar 
atendimento extensivo a outros tipos de 
diagnósticos graves. O objetivo maior da 
entidade é fornecer meios para que os 
pacientes tenham acesso aos tratamen-
tos necessários de acordo com as suas 
reais necessidades, visando sempre 
buscar qualidade de vida aos mesmos 
e seus familiares.

A entidade está localizada à Rua Fer-
nando Costa, nº 1.111, Centro, em sua 
sede própria, onde atualmente atende 
51 crianças, oferecendo tratamentos:  
fisioterápico, terapia ocupacional, fo-
noaudiólogo,  nutricional, pedagógico, 
acupuntura e principalmente  atendi-
mento psicológico, que também é ofe-
recido aos familiares dos pacientes.

O GACC fornece também alimentação 

enteral as crianças que se ali-
mentam através de sondas, 
complemento alimentar es-
pecífico para evitar perda de 
peso devido às quimioterapias, fraldas, 
cestas básicas, etc.

Oferece ainda a seus pacientes, doa-
ções de órteses, próteses, cadeiras de 
roda, cadeiras de banho, conforme a 
necessidade apresentada.

Com seus próprios veículos, o GACC 
transporta seus pacientes até os hos-
pitais nos quais estão sendo tratados, 
e também diariamente os transporta 
de suas residências até a sede da enti-
dade para receberem os atendimentos 
necessários.

O GACC se mantém através de do-
ações de pessoas físicas e jurídicas, 
realizações de eventos, e principal-
mente da renda arrecadada através de 
seu Bazar permanente, que funciona 
em sua sede às 2ª, 4ª e 6ª feiras, das 

8h30 às 16h, sendo este responsável 
por custear aproximadamente 60% 
das despesas mensais da entidade.

Neste ano de 2015, em o que o 
Gacc completa 10 anos de fundação, 
um grupo de empresários lemenses se 
uniu, adquiriu e  presenteou a entida-
de com uma casa que fica anexa a sua 
sede. “Em agradecimento a este ma-
ravilhoso gesto, a diretoria do GACC 
passa a ter como principal  objetivo 
conseguir meios para adequar o imó-
vel doado, de modo que possa come-
çar a atender  Adultos com Câncer, e 
para isso, sabe que poderá contar com 
auxílio de toda população lemense, 
que sempre se mostrou tão participati-
va e colaborativa com a entidade”, fina-
liza Gisele. 

A Solidariedade será a ferramenta que 
nos permitirá alcançar nossos objetivos!

Contato: Rua Doutor Fernando Costa, 1111 - Centro - Leme / SP - (19) 3554-8106 - 3554-2620
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Clube de Vantagens Central de Avisos

A Acil conta com inúmeras vantagens e tem a meta de sempre acrescentar 
mais benefícios em seu portfólio, fique atento às novidades, pois estaremos 
sempre atualizando nosso leque de serviços. Ao associar-se à Acil, você se 
torna participante do nosso Clube de Vantagens! Aproveite! 

- CONVÊNIOS mÉDICOS / SAÚDE
- INSTITuIçãO FINANCEIRA
- SERVIçOS ExCLuSIVOS
- SERVIçOS DE PROTEçãO AO CRÉDITO
- PARCERIAS

Confira todas as vantagens em 
nosso site:

www.acileme.com.br 

NOVOS SóCIOS Sejam Bem-vindos

Sana Agro Aérea  ............................................ (19) 3571-2668

Play Kids Brinquedos  .................................. (19) 3571-3918

BFx – Borrachas Automotivas LTDA ...... (19) 3554-9810

Flávio José Gonçalves Facchinetti mEI  (19) 3554-4211

FhN Representação  ..................................... (19) 3571-1320

Fazenda São Pedro  ....................................... (11) 5681-7425

COC ....................................................................... (19) 3571-9186

Boutique dos Esmaltes – Leme ........... (19) 99421-2727

Placa Centro Rimad Ribeirão ................... (19) 3573-6800

márcio Livros  ................................................... (19) 3554-5126

LS Representações  ....................................... (19) 3571-3017

Borleme Comercial III  ................................. (19) 3542-9951

Tribo do Açaí..................................................... (19) 3554-2908

Loja Daniel  ....................................................... (19) 3571-6296

Nh modas  ......................................................... (19) 3572-7120

Dona Joana  ...................................................... (19) 3554-7174

universo havaianas  .................................. (19) 99784-8990

help Instalações Elétricas  ..................... (19) 99758-5825

Biscoito Vó maria  .......................................... (19) 3554-4753

Conheça a Central de Recuperação de Crédito, enquanto 

você cuida dos seus negócios ela cuida das suas cobranças.

muito mais praticidade e comodidade para você, Associado.

Horário do Comércio

Dezembro / 2015
Do dia 04/12 até o dia 23/12 o horário especial de trabalho 
e funcionamento do comércio de segunda a sexta feira, será 
das 09h às 22h

No primeiro, segundo e terceiro sábados de dezembro/2015 
(dias 05/12; 12/12 e 19/12) o horário será das 09h às 18h

No primeiro e terceiro domingo de dezembro de 2015 
(dias 06/12 e 20/12) o horário especial de trabalho
 e funcionamento será das 09h às 15h

24/12 (quinta-feira) - 09h às 17h
26/12 (sábado) - 10h às 14h
31/12 (quinta feira) - 08h às 12h

Janeiro / 2016
02/01 (Sábado) - das 10h às 14h
09/01 (Sábado) - das 09h às 18h

Fevereiro / 2016
06/02 (Sábado) - das 09h às 18h
08/02 (Segunda-feira) - das 09h às 18h
09/02 (Terça-feira - Carnaval) - Fechado
10/02 (quarta-feira  de Cinzas) - das 12h às 18h

Março / 2016
05/03 (Sábado) - das 09h às 18h
• Nos demais sábados o horário será das 09h às 14h

NOTA: EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE OS SINDICATOS:
Sindicato dos Empregados no Comércio de Limeira:
19-3571-5842 ou 19-3451-1271
Sindicato do Comércio Varejista de Pirassununga: 19-3561-2342
Acesse a Convenção Coletiva completa aqui: http://atualiza.acileme.
com.br/ADmarquivo/arquivos/arquivo/horario2015_2016.pdf

Cuidados com a Senha e Informações do SCPC
A responsabilidade pela utilização e sigilo do código e senha de consultas ao 
SCPC é da empresa associada e as consultas realizadas com esses dados não 
podem ser canceladas, gerando a obrigação do pagamento das consultas no 
boleto mensal à ACIL.
A ACIL não faz ligações aos Associados solicitando senha, alteração, dados e 
nenhum tipo de informação relacionada ao SCPC. 




