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A importância do 
Comércio para Leme

Acil comemorou Mês do Empreendedor com 
Exposição de Indústrias, presença do

 Sebrae Móvel e Palestras

RETA FINAL

O sorteio está 
chegando. 
Participe! 

Prêmio AC Mais FACESP: Acil é classificada novamente entre 
as melhores Associações do Estado de São Paulo
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Palavra da Diretoria

José Cláudio Beltram
Presidente da Acil

Mais um ano se encerra e um 
ciclo se completa, é tempo de 
reflexão, avaliação e planeja-
mento para que tudo que con-
quistamos seja fortalecido e 
continue para o próximo ano. 

Neste ano a Acil investiu, ain-
da mais, no fortalecimento dos 
setores através da união empre-
sarial e realizou eventos como o 
1º Integração (no qual empre-
sários dos setores comércio e 
serviços, indústria, agricultura e 
recursos humanos participaram 
e verificaram pontos que são 
possíveis para a melhoria da 
cidade); Movimento Repensan-
do Leme (no qual participaram 
empresários, representantes 
de entidades de classe e con-
vidados que discutiram sobre 
possibilidades para o desen-
volvimento do município); En-
contro entre os 04 Candidatos 
a Prefeito (com transmissão ao 
vivo para a população lemense), 
e a partir disso, através de todos 
que compraram a ideia de uma 
cidade mais fortalecida e desen-
volvida, a associação continuará 
investindo em ferramentas que 

tragam melhores resultados e 
estimulem o desenvolvimento 
de nossa cidade.

Por isso, continuamos acredi-
tando que é através e a partir de 
pessoas, com consciência sobre 
moral e ética que podemos nos 
unir e fazer a diferença e es-
peramos continuar contando 
com vocês, representantes da 
classe empresarial, entidades 
de classe, instituições, institui-
ções de ensino e comunidade 
local, pois é desta forma que 
podemos nos unir aos poderes 
constituídos (Executivo, Legis-
lativo, Judiciário e Promotoria 
Pública) cobrando resultados 
e auxiliando a estabelecer a 
implantação de um programa 
de planejamento para nossa 
cidade, que melhore nosso fu-
turo, e principalmente melhore 
o futuro para as nossas crianças 
e adolescentes. 

  Vamos continuar  a mobilizar 
e sensibilizar pessoas de que é 
possível, sim, organizar e plane-
jar ações para o bem comum, 
que não podemos pensar que 
o futuro da cidade em que vive-
mos, trabalhamos e vamos dei-
xar para nossos filhos e netos 
seja responsabilidade exclusiva 
daqueles que elegemos.

 Buscamos ser uma associa-
ção atuante e representamos 
nossos associados nas mais 
diversas vertentes, oferecendo 
suporte ao empresariado e en-
contrando soluções que aten-
dam e melhorem os resultados. 

Sabemos que 2016 foi um 
ano difícil e, por isso, não pou-
pamos recursos para trazer cur-
sos, palestras e eventos para o 
fortalecimento dos setores. E 
mais uma vez isso foi refletido e 
reconhecido, ficamos em desta-
que, estamos entre as melhores 
associações do Estado de São 
Paulo (420 entidades). 

Aproveitamos para agradecer 
a todos que participaram neste 
ano conosco, a todos que acre-
ditaram e principalmente você 
nosso associado, pois é sua con-
fiança em nosso trabalho torna 
tudo isso possível. 

Que 2017 nos traga sucesso 
em nossa jornada por uma cida-
de melhor, com cidadãos cada 
vez mais conscientes da impor-
tância de termos em nossa pau-
ta de vida e comportamento a 
MORAL e ÉTICA, como princípio, 
meio e fim, pois é assim que va-
mos conseguir melhores resul-
tados para nossa comunidade.
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Congresso Facesp

Representantes da Acil, Núcleos do Empreender 
e Empresários Lemenses participaram do

 17º Congresso da FACESP
A FACESP, em seu 17° Congresso, trouxe uma reflexão sobre 

um assunto muito abordado no mundo empresarial, que é a 
formação de um líder. Um líder é indiscutivelmente uma figu-
ra de referência, um modelo de expressão, que consegue unir 
pessoas para alcançar seus objetivos.

Sabemos que cada Associação Comercial já é um ponto de li-
derança e que somente precisamos focar em objetivos conver-
gentes, que se irradiem para a comunidade. Vamos ser líderes 
conscientes!

O Congresso abordou o caminho de desenvolvimento do lí-
der consciente que funciona como 3 círculos concêntricos que 
se expandem de dentro para fora.

A programação contou com diversas palestras e painéis so-
bre o tema com convidados especiais, além disso, espaços de-
dicados a produtos voltados para os empreendedores.

A Acil esteve presente e foi representada por: 
José Cláudio Beltram, Francisco Geraldo Pinheiro, Valentim 

Ferreira, Sebastião Marcelino Corteze, Karen Nascimento, Tânia 
Marchi, Jéssica Bertolla, Luciana Villa, Luiz Roberto Rodrigues 
da Silva. 

Além disso,  participaram os empresários lemenses: Walter Jorge 
Oliveira, Adailton Macabelli, Maria José Guerra, Adriana Pena, 
Gilvania Fignotti, Luciana Bruner, Gislene Baldin, Gisele Ramos da 
Silva, Maria Luiza Chagas Vicentini e Zinaide Gomes Herlen.

A Associação de Leme foi destaque no Prêmio AC Mais 
e recebeu homenagem por sua aplicação do Programa 
Empreender (confira página ao lado).

Foto - FACESP

Foto - Equipe Acil
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Prêmio AC MAIS

Prêmio AC Mais FACESP: Acil é classificada 
novamente entre as melhores Associações 
do Estado de São Paulo

O Prêmio AC Mais é promovido pela Federação das Asso-
ciações Comerciais do Estado de São Paulo - FACESP e tem 
o objetivo de destacar e reconhecer dentre as 420 ACEs do 
Estado, as melhores por meio de casos de sucesso,  práticas 
e resultados.

Os itens considerados são: Gestão, Desenvolvimento Lo-
cal, Melhores Práticas BVS e Produtos e Serviços, e a Acil foi 
classificada juntamente com Mococa e Batatais para com-
por o grupo de Desenvolvimento Local (Municípios de Mé-
dio Porte), como melhores pontuadas no Estado.

Esta indicação considera a participação das Associações na 
sociedade, cultura da cooperação, apoio e execução de proje-
tos sociais, culturais e de desenvolvimento empresarial.

“É uma honra, estarmos novamente entre as 03 melhores 
classificadas, esse reconhecimento nos mostra que 
estamos no caminho correto e nos motiva a continuar 
nos empenhando sempre em prol de nossos associados 
e comunidade, aproveito para parabenizar todos os 
envolvidos e todas Associações de nosso estado”, diz José 
Cláudio Beltram - Presidente da Acil. 

Foto - Facesp - RA7
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Acil Ação

Acil realizou, junto à APRUL, ação especial do Dia das 
Crianças e plantão de cadastros

Em homenagem às crianças a Acil realizou junto à Feira 
dos Produtores Rurais (APRUL) uma edição especial do Acil 
Ação. Nos dias 08 e 09 de outubro as crianças presencia-
ram diversas brincadeiras e se deliciaram com a distribui-
ção gratuita de balas, pipoca e algodão-doce.

No domingo, o encerramento do Acil Ação contou com a 
presença do Grupo Santagraça, que animou a garotada e 
os adultos com apresentações de teatro, mágica e músicas.

A equipe da Acil também auxiliou no cadastro dos cupons 
eletrônicos da Campanha – “Comprar Aqui é Bom Demais”, 
além de orientar o público presente sobre os produtos e 
serviços da Acil.

Fotos - Nathália C. M. Silva / Acil



Revista Acil  | 7

Empreender

Programa Empreender
APRUL participa da área de exposição da 2ª Sema-
na de Ciências Agrárias na Anhanguera Educacio-
nal de Leme

Grupo de Artesanato volta a fazer parte 
do Programa Empreender

Rede Toda Obra inaugura Atacado

APRUL faz curso de Planejamento Rural

No dia 10 de outubro, o Grupo do Empreender – APRUL, parti-
cipou na área de exposição da 2ª Semana de Ciências Agrárias na 
Anhanguera Educacional de Leme.

O Grupo Criarte retornou as atividades do Programa 
Empreender neste mês de novembro e já está em fase 
de formalização.

O Grupo Rede Toda Obra – Materiais para Constru-
ção inaugurou atacado. 

Em busca de competitividade, aprimoramento e for-
talecimento no mercado, o Grupo APRUL participou 
de curso sobre Planejamento Rural. 

Emprebeauty participou do encontro 
regional da Beleza e moda que aconteceu 

em Atibaia em 26/09

Emprebeauty  realizou curso em parceria 
com Morena Rosa no dia 17/10. 

Grupo continua sempre investindo em ações para 
aprender novas técnicas e conhecer novas tendências, 
visitando feiras, eventos e participando de cursos.

Foto - Nathália C. M. Silva / Acil

Foto - Nathália C. M.Silva - Acil

Foto - Arquivo

Foto - Tânia Marchi - ACIL

Foto - Arquivo

Foto - Arquivo

Foto - Arquivo
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Eventos

Curso demonstrou aos 
empresários como contratar 
de maneira assertiva

MÊS DO EMPREENDEDOR - Acil 
realiza workshop sobre coloca-
ção no mercado de trabalho para 
os alunos da ETEC Leme

Empretec  formou a 4ª turma
de empretecos em nossa cidade

De 17 a 20 de outubro, Adelaide Nogueira de Mendonça 
Nascimento, Psicóloga e Psicoterapeuta Corporal, orientou 
empresários e empreendedores sobre maneiras de distin-
guir bons candidatos para as vagas.

O curso abordou técnicas de triagem, entrevistas, dinâmi-
cas de grupo e outras ferramentas que otimizam o processo 
de contratação e atraem os melhores profissionais.

Considerando competitividade do mercado de trabalho 
atual, a alta rotatividade das empresas e muitos conflitos 
causados pelo choque de gerações, a Acil realizou em 
parceria com a Pride Gestão Humana o workshop “Seja 
Atraente para o Mercado de Trabalho”, no dia 26 de outubro 
na Escola Técnica “Deputado Salim Sedeh” - ETEC Leme.

Adelaide Nogueira de Mendonça Nascimento, Psicólo-
ga e Psicoterapeuta Corporal, orientou os alunos da ETEC 
Leme sobre como se colocar no mercado de trabalho de 
maneira competitiva. 

Mais uma turma de Empretecos foi formada em Leme. O Seminário foi realizado pelo Sebrae na Acil, de 07 a 12 de no-
vembro e fez com que os participantes conhecessem e refletissem sobre comportamentos empreendedores.

O Empretec é uma metodologia da Organização das Nações Unidas - ONU voltada para o desenvolvimento de 
características de comportamento empreendedor e para a identificação de novas oportunidades de negócios, promovido 
em cerca de 34 países.

Foto - Nathália C. M. Silva / Acil

Foto - Nathália C. M. Silva / Acil

Foto - Lucas Paschoal
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Eventos

Evento demonstrou caminhos para exportação

Acil realiza palestra sobre gestão de crediário para 
preparar os lojistas para vendas do final do ano

A ACIL e os parceiros Cooperativa Sicoob Crediacil, M3 
Logistics Solutions, Fundação Carlos Vanzolini, Câmara da 
Indústria e Comércio do Mercosul e Américas e a EPTV São 
Carlos receberam, no dia 18 de novembro, os Empresários 
dos Setores da Indústria e da Agricultura de Leme e Região 
para o Evento: "Caminhos para a Exportação".

Com a chegada do final do ano as vendas se aquecem e uma das prin-
cipais questões dos lojistas fica ainda mais em evidência, como é possí-
vel vender mais com menor inadimplência? Como conceder crédito, ter 
segurança nas vendas e manter um bom cadastro de clientes?

Pensando nestas questões, no dia 08 de novembro foi realizada a 
palestra “Venda mais com menor inadimplência”, ministrada por Everton 
Guimarães - Psicólogo e Gestor de Crediário Próprio - há mais de 10 
anos em uma grande rede varejista. Ele abordou a importância de uma 
boa gestão de crediário próprio e apresentou ferramentas que ajudam a 
aquecer as vendas e ter segurança ao mesmo tempo.

Confira as matérias completas e mais eventos realizados 
em nosso site:  www.acileme.com.br

Fotos - Karen Nascimento

Fotos - Karen Nascimento
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Integra AçãoMês do Empreendedor

Acil comemorou Mês do Empreendedor com 
Exposição de Indústrias, presença do Sebrae Móvel 
e Palestras

Em outubro a Acil  também comemorou o “Mês do Empre-
endedor”, em virtude do aniversário do Estatuto da Micro e Pe-
quena Empresa (05 de outubro). O objetivo foi realizar ações 
voltadas ao estímulo do empreendedorismo, conhecimento e 
estreitamento de laços entre os setores produtivos.

Para fechar o mês, a Acil realizou um evento especial, que 
contou com a participação de Indústrias Lemenses que fizeram 
exposição de seus produtos, todos fabricados em nossa cidade, 
presença do Sebrae Móvel e palestras voltadas para todos os 
setores, estudantes e comunidade.

No dia 24 de outubro, o Gerente do Escritório Regional do 
Sebrae-SP em São Carlos, Paulo Sérgio Cereda, apresentou  a 
palestra “Tendências e Cenários Econômicos” e conversou 
com os participantes a respeito da situação econômica atual e 
previsões para os próximos anos.

No dia 25 de outubro, o Prof. Cláudio Raimundo falou sobre 
a arte de se reinventar, com a palestra “Gestão da Inovação”.

“Temos a intenção de realizarmos mais eventos como este, 
no qual os setores podem interagir e aprender. Podemos dizer 
que esta feira foi um projeto embrião do que está por vir, 
além disso, com a realização da Feira de Indústria, foi possível 
demonstrar diversos produtos que são fabricados em Leme e 
valorizar este setor que junto aos outros é muito importante 
para o desenvolvimento de nossa cidade”, finaliza o Presidente 
da Acil – José Cláudio Beltram.

Fotos - Marcos Nascimento
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Mês do Empreendedor
Fotos - Marcos Nascimento
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Aconteceu

Curso Formação Jovens Empreendedores foi 
realizado em outubro

Palestra sobre Planejamento Financeiro reforçou 
a Campanha - Seu nome é seu maior patrimônio.

Através da parceria entre a ACIL e o SEBRAE ER São 
Carlos, foi realizado nos dias 03, 04, 05, 13 e 14 de ou-
tubro o Curso Formação Jovens Empreendedores - FJE, 
na sede da Guarda Mirim de Leme, que gentilmente ce-
deu o espaço para a ocasião.

 O Curso foi coordenado pelo Consultor do SEBRAE, 
Antonio Volante Junior, e contou a participação de re-
presentantes da ACIL, Secretaria do Emprego e Rela-
ções do Trabalho, Secretaria de Assistência e Desenvol-
vimento Social, Guarda Mirim de Leme, Sindicato dos 
Metalúrgicos de Leme e da Casa Devocional Anchieta. 

 
A aplicação do FJE - Formação Jovens Empreende-

dores visa estimular, nos jovens, o desenvolvimento 
das características do comportamento empreendedor, 
orientando-os a entender seu potencial e suas compe-
tências, bem como despertar o interesse pelo empreen-
dedorismo e pelo mundo dos negócios.

Os representantes dos parceiros que receberam o re-
passe do FJE foram capacitados para poderem aplicar 
gratuitamente o conteúdo do Curso aos Jovens na fai-
xa etária entre 13 a 18 anos (ensino médio ou técni-
co), sendo que as atividades propostas e realizadas 
têm como objetivo proporcionar o desenvolvimento 
de competências de natureza cognitiva, atitudinal e 
aplicação para possibilitar aos jovens, a descoberta 
de seu potencial, ajudando-os a identificarem, por 
meio de uma atitude empreendedora, novas oportuni-
dades de atuação no mercado de trabalho, sendo o eixo 
norteador do curso o empreendedorismo e plano de negócios.   

A inadimplência tem subido consideravelmente nos 
últimos anos, tal fato pode ser relacionado ao índice de 
desemprego e também aos costumes de muitos brasileiros, 
que acabam se atrapalhando com as finanças e, com isso, 
prejudicam o seu maior patrimônio, o nome. 

Com isso a Acil realizou no mês de novembro e início de 
dezembro uma campanha institucional, que contou com 
diversas ações ressaltando a importância do nome e como 
mantê-lo “limpo” e realizou palestra sobre Planejamento 
Financeiro no dia 17 de novembro na sede da Guarda Mirim.

A palestra foi ministrada por Valentim Ferreira que 
demonstrou aos participantes, Guardas Mirins, família e 
interessados, a importância de um bom planejamento e 
deu diversas dicas de como organizar as despesas e não 
desiquilibrar o orçamento doméstico.

Fotos - Guarda Mirim

Foto - Nathália C. M. Silva / Acil
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Aconteceu

Confira algumas dicas e se organize financeiramente:

Mantenha o seu “nome limpo”
Em tempos de desafios econômicos é sempre bom termos 

um “segundo plano” em caso de necessidade e imprevistos, 
como por exemplo, um empréstimo ou financiamento, e isso 
só é possível quando temos crédito, ou seja, é primordial 
preservarmos nosso nome para um planejamento saudável 
do nosso futuro e qualidade de vida.

Planejamento financeiro
Planejar as finanças é um dos segredos para preservar o 

nome. Veja algumas dicas a seguir:

01 - Some todos os seus ganhos (salário líquido e 
trabalhos extras como bicos, pensões, etc.).

02- Escreva todos os seus gastos ao longo do mês, 
desde as contas de aluguel, água, luz, fatura do cartão 
de crédito até gastos com presentes, refeições e 
passeios no final de semana.

03 - Separe as despesas fixas (aluguel, prestação de 
financiamentos de casa própria ou carro), as variáveis 
(contas de água, luz, cartão de crédito, compra de 
supermercado) e também as imprevistas (consertos, 
reformas, multas, remédios).

04 - Some todos os ganhos e subtraia todas as 
despesas. Veja o saldo. O ideal é que exista um 
equilíbrio entre os ganhos e os gastos.

 
Importante: Não empreste seu nome a terceiros

Campanha buscou orientar as pessoas financeiramente

Os Associados da Acil, que utilizam os serviços 
da Central de Recuperação de Créditos, também 
tiveram a oportunidade de realizar acordos com seus 
clientes nos dias 22, 23 e 25 de Novembro. Através 
de parceria com o Cejusc, nossa agente da Central de 
Recuperação de Créditos participou das conciliações 
e representou nossos associados para a formalização 
de acordos.
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Jantar Acil

Jantar Comemorativo de 44 Anos da ACIL
Um dos mais aguardados eventos do ano, o Jantar 

Comemorativo da Acil, foi realizado no dia 21 de outubro.
A Acil agradece todos os participantes e aproveita para 

estender os agradecimentos a todos Associados que 
acreditam e participam desta história de união e realizações.

Acesse nosso site www.acileme.com.br ou página do 
facebook e confira todas fotos do evento.

Fotos - Marcos Nascimento
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Jantar Acil
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Jantar Acil
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Jantar Acil
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Jantar Acil
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Marketing

A importância do Comércio para Leme
A economia de Leme está sustentada pelos setores pro-

dutivos Agricultura, Comércio e Serviços e Indústria, todos 
importantes para a geração de empregos, renda e por con-
sequência patrocinadores diretos de dignidade, cida-
dania, segurança, saúde, alimentos e lazer 
para os 100.000 habitantes aqui resi-
dentes.

O Comércio e Serviços 
contribuem com 60% da 
geração e distribuição 
de renda para nossos 
trabalhadores e suas 
famílias. Os empre-
sários do comércio, 
como também os 
de outros setores 
produtivos, são 
verdadeiros he-
róis, pela coragem 
e persistência de 
diariamente abri-
rem as portas de 
suas lojas e estabe-
lecimentos, enfren-
tando todas as formas 
de desafios e dificul-
dades, sejam pelos altos 
impostos, taxas e obriga-
ções, responsabilidades de 
toda natureza, inclusive as 
civis e criminais para permane-
cerem funcionando, mas com toda 
a certeza o que os impulsiona a conti-
nuarem com a árdua e grandiosa missão de 
manterem seus estabelecimentos abertos e funcionando é 
a consciência de servir seus clientes e gerar o emprego, que 
proporciona o salário aos seus funcionários, que alimenta 
milhares de pessoas em nossa cidade.

Por isso, a ACIL sempre defendeu os empresários, e notada-
mente nos dias atuais, como se não bastassem os problemas 
do dia a dia, temos o cenário econômico difícil, principalmen-
te nestes últimos dois anos. Já em 2013 e 2014 a ACIL se po-
sicionou junto ao Poder Público a favor do amplo cumprimen-
to da LEI no que diz respeito à realização de feiras itinerantes 
na cidade, e infelizmente o evento realizado nos dias 30/09 
– 01 e 02/10/2016 foi autorizado pelo Poder Público, sem 
a devida observância e cumprimento do Código de Postura, 
através da Lei Ordinária nº. 2.192 de 07/12/1995. Reiteramos 
que a ACIL não é contra a realização de feiras, seja ela de qual 
natureza for, DESDE QUE, esteja dentro das normas e cumpri-
mento integral da Lei que as rege.

A nossa população, em especial as pessoas pertencen-
tes às classes mais humildes, tem o direito de saber que 
todo produto ou serviço prestado deve ter origem legal e 

garantia de qualidade, e a compra com nota fiscal, é 
a melhor maneira do consumidor se prote-

ger. Outro aspecto importante é que 
produtos e serviços de qualidade 

são oferecidos por estabeleci-
mentos comprometidos com 

a fidelidade de seus clien-
tes, o que é facilmente 

observado nos estabe-
lecimentos comerciais 
locais, com endereço 
fixo e permanente, 
pois estes tem uma 
responsabilidade 
com a imagem do 
negócio e o COM-
PROMISSO SOCIAL 
COM SUA COMUNI-
DADE, dificilmen-
te encontrada em 
eventos itinerantes 

e esta responsabili-
dade obriga o esta-

belecimento a arcar 
com diversos custos 

(aluguel, impostos, folha 
de pagamento e encargos 

sociais com funcionários, ta-
xas de sindicatos, taxas alvará 

de bombeiros, energia, licença de 
funcionamento, IPTU, e tantos outros), 

para poder oferecer a GARANTIA DE QUALIDA-
DE do produto/serviço fornecido, e o mais importante são es-
tes estabelecimentos comerciais que GERAM OS EMPREGOS E 
ESTABILIDADE ECONÔMICA PARA A NOSSA CIDADE, enquanto, 
por outro lado, é necessário analisarmos melhor quais as conse-
quências que estas feiras itinerantes provocam com a saída de 
grande volume dos recursos da cidade em um curto espaço de 
tempo.

A ACIL vem investindo na última década em cursos, 
palestras e treinamentos focados no correto uso e 
importância da formalização, na qualidade de atendi-
mento e ofertas de produtos e serviços de qualidade 
à população de Leme, sendo veementemente contra a 
realização de eventos que não atendem as exigências 
legais, que alimentam a pirataria e a corrupção, e in-
felizmente, por consequência, a miséria que prejudica 
principalmente as pessoas economicamente menos 
favorecidas.

Concluímos, informando que a ACIL está do lado dos setores produtivos e 
da população trabalhadora de Leme, de forma apartidária.
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Cejusc

Cejusc de Leme participou da Semana 
Nacional de Conciliação
Associados da Acil que utilizam a Central de Recuperação 

de Créditos, também tiveram a oportunidade de fazer 
acordos com seus clientes.

De 21 a 25 de Novembro foi realizada a Semana Nacional 
de Conciliação, um esforço concentrado para conciliar o maior 
número possível de processo em todos os tribunais do país.

Esta foi a 11ª edição da mobilização nacional promovida 
anualmente pelo Poder Judiciário para buscar soluções 
alternativas aos conflitos apresentados à Justiça. Assim 
como a mediação, a conciliação é orientada pela Resolução 
n. 125/2010, do CNJ, que instituiu a Política Judiciária 
Nacional de tratamento adequado dos conflitos de 
interesses no âmbito do Poder Judiciário.

O Cejusc de Leme participou do evento e promoveu 
ao longo da semana um grande número de conciliações 

e audiências, realizadas em 03 salas especialmente 
reservadas para a Semana Nacional de Conciliação.

Os Associados da Acil, que utilizam os serviços da 
Central de Recuperação de Créditos, também tiveram a 
oportunidade de realizar acordos com seus clientes nos 
dias 22, 23 e 25 de Novembro. Através de parceria com 
o Cejusc, nossa agente da Central de Recuperação de 
Créditos participou das conciliações e representou nossos 
associados para a formalização de acordos.

A Semana Nacional da Conciliação é um marco anual das 
ações do Conselho Nacional de Justiça e dos tribunais para 
fortalecer a cultura do diálogo.

Confira a matéria completa em nosso site:
 www.acileme.com.br
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Clube de Vantagens

Parceria - SGISO SGISO

Disponibiliza assessoria em qualidade e produtividade 
para os Associados.

• PROGRAMA 5S
Elimine desperdícios, organize o ambiente de trabalho e 

tenha pessoas disciplinadas para manter tudo em ordem.
• CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS
Atenda aos requisitos do INMETRO e garanta a conformi-

dade dos seus produtos.
• CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS
Adote as melhores práticas de gestão para sua empresa e 

diferencie-se no mercado.
• LEAN
Obtenha um processo enxuto eliminando atividades que não 

agregam valor e verá seus custos reduzirem significativamente.
• LOGÍSTICA
Conheça todos os elos da sua cadeia de suprimentos e 

otimize estágios para melhorar a performance da empresa.

Os atendimentos são gratuitos e precisam ser agendados 
com antecedência.

Saiba mais pelo telefone (19) 3573-7100 ou direto com 
a equipe SGISO (19) 3555-1270

Parceria - Recursos Humanos - PRIDE
Recursos Humanos - Pride

A parceria da Acil com a Pride Gestão Humana também 
oferece a oportunidade para o Empresário Associado 
receber orientações a respeito de Recursos Humanos e 
conhecer ferramentas que melhorem os resultados através 
do aumento da qualidade do ambiente, estratégias, plano 
de carreira, coaching e retenção de talento nas empresas, a 
preços especiais.

Informações: (19) 3573-7100  
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Parceria - ACIL e SMS Digital
A ACIL traz mais uma novidade antenada com a realidade do mercado. 
Pensando no mundo atual, onde estamos 24 horas por dia conectados, a 
ACIL firmou uma parceria com a SMS Digital, uma empresa de comunicação 
que oferece produtos e serviços que vão ajudar a sua empresa a ter uma 
boa presença no mundo digital, atrair mais clientes, vender mais e manter 
relacionamento com seus atuais clientes. 

Dados recentes mostram que temos cerca de 260 milhões de celulares ativos 
no país e que uma pessoa olha para o celular, em média, 150 vezes por dia. 
Pensando nesse mundo, que é móvel, essa parceria com a SMS Digital vai 
te ajudar e trazer um ganho nas suas Campanhas e Ações Promocionais.

 Pela parceria, as Empresas Associadas da ACIL terão uma 
orientação gratuita todas as terças-feiras, na sede da 
ACIL, das 13h às 18h (mediante agenda antecipada).  
Um especialista em Comunicação Digital da SMS Digital 
estará à disposição para apresentar os produtos e 
serviços que a empresa oferece e elaborar um plano de 
comunicação específico para cada necessidade.

Um dos efeitos esperados pela ACIL com esta parceria, 
é o de acelerar a interação entre consumidor e empresa 
fornecedora e aumentar a circulação dos recursos 
no comércio local, gerando por consequência o 
desenvolvimento econômico.

Para agendamento: 
(19)3573-7100 - Vanessa.

Clube de Vantagens

Acil firma parceria com a Assertiva –
Empresa com Banco de Dados completos e atualizados sobre pessoas e empresas no Brasil

A Assertiva possui um banco de dados com informações completas e atualizadas sobre pessoas, empresas e veículos de todo o Brasil, 
para apoiar o atingimento das metas comerciais e financeiras de seus clientes em cada fase do ciclo de negócio. Com 30 anos de 
experiência na atualização, tratamento e enriquecimento de bases de dados cadastrais, localização online de pessoas e empresas 
devedoras, automatização dos processos de validação fiscal em diversas fontes públicas e fornecimento de mailing pré qualificado 
de clientes.

Com isso, é possível ter menos custos e prejuízos financeiros e de imagem com a prevenção e redução de problemas fiscais, de crédito 
e cobrança, através de informações cadastrais, creditícias e antifraude completas e atualizadas sobre empresas, pessoas e veículos 
de todo o país.

Dados Consolidados -  Melhores fontes de Mercado - Fontes Públicas e Bureau de Crédito - Aquisição de Dados de Parceiros e 
Contratos com Fornecedores.

Agora Associados da Acil têm benefícios exclusivos com a Assertiva.

Mais informações (19) 3573-7100
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PROE – Sua empresa colaborando com a 
inserção no mercado de trabalho

A Acil - Associação 
Comercial, Industrial 
e Agrícola de Leme 
firmou parceria com o 
Instituto PROE, para a 
implantação de Progra-
mas de Estágio em nossa 
cidade.

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

O estágio favorece o aprendizado, bem 
como a oportunidade da empresa e do pro-
fissional 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 oportu-
nidade de estágio, identi-
ficando as atividades que 

podem ser desenvolvidas 
pelo estudante em cada 

empresa.

• Promoverá sua divulgação 
junto às escolas, a legalização 

dessa relação de estágio e o 
acompanhamento do estágio, en-

quanto 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, Industrial e Agrícola de Leme 
é operadora do PROE e, para mais esclarecimentos entre 
em contato por meio do telefone (19) 3573-7100 com 
Eduardo ou Daiane.
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Clube de Vantagens

A Acil, em parceria com o Centro Universitário Anhanguera - unidade Leme, FATECE - Pirassununga , UNAR - 
Araras, FHO|UNIARARAS - Araras, UNICID- Universidade da Cidade de São Paulo (através do Colégio Lumen) e UNIP 
- Leme (através do Colégio Objetivo), oferece aos associados, colaboradores e familiares, descontos para diversos 
cursos oferecidos pelas faculdades. Estes descontos, que são oferecidos através da parceria, são praticados para 

alunos entrantes e podem ter a duração de todo o período do curso.

As Diretorias da ACIL, da ESPM  e FCA - Unicamp 
formalizaram parceria de Cooperação Educacional, e a 
partir de agora, além dos excelentes cursos e palestras 
realizadas pelas parcerias, Associados e Colaboradores 
das Empresas Associadas passam a ter concessão de 
desconto para cursos e pós-graduação na modalidade EAD 
(ESPM) e cursos presenciais (FCA - Unicamp em Limeira). 
Informações mais detalhadas sobre os cursos podem ser 
obtidas no site da Acil ou pelo telefone (19) 3573-7100.

Confira todas as vantagens em nosso site:
 www.acileme.com.br

(19) 3573-8603

(19) 3321.8000

(19) 3561-1543

(19) 3053-2898 (19) 3573-8060

(19) 3543-1400

Comece 2017 investindo em conhecimento.
Associados da Acil têm descontos em diversas faculdades

ESPM e FCA - Unicamp também 
oferecem Pós Graduação e EAD 
aos  Associados da Acil com 
descontos
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Clube de Vantagens

NOVOS SÓCIOS Sejam Bem-vindos

Raquel Decorações e Artesanato ................ (19) 3554-8852 

Bar e Mercearia Do Hélio .............................  (19) 99630-2386 

Associação Desportiva América ..................  (19) 3571-5899 

Tonzinho Bebidas  ............................................... (19) 3554-8502 

Piratelli & André Contabilidade ..................  (19) 3554-1581 

Ata Veiculos  ........................................................... (19) 3554-8933 

Dileusa Cabeleireira ........................................(19) 98199-5929 

Ariane Roberta Bertolla .................................... (19) 3571-0661 

Drogaria Carrera ..................................................  (19) 3571-0075 

Lu Brecho ................................................................  (19) 3554-3858 

Cantina Bella Mama ...........................................  (19) 3571-5337 

Bi Canarios.com  ................................................... (19) 3554-2705 

Sala M - Mariane Salles ....................................  (19) 3555-0612 

Códigu’s Chaveiro...............................................  (19) 3554-8234 

Bom Gesso Leme Decorações ......................  (19) 3554-7850 

Comercial Barbosa  ............................................. (19) 3571-9172 

Oficina Do Gordo Mecânica Diesel............  (19) 3572-2621 

Farmácia Do Bodinho .......................................  (19) 3554-2375 

IRM  ............................................................................. (19) 3554-3737

Conheça todas as 
Vantagens. Acesse:
www.acileme.com.br 
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Central de Avisos

Alerta aos Associados - Cuidados com a 
Senha e Informações do SCPC
• Guarde seu código e senha em local seguro;

• Habitue-se a trocar sua senha perio-
dicamente;

• Troque de senha sempre que ocorrer 
mudança de funcionários;

• Selecione os funcionários que realiza-
rão consultas e somente estes devem ter 
acesso ao código e senha da sua empresa. 
Solicite um treinamento à ACIL, pois 
com este você saberá como:

• Cadastrar senhas individuais para as 
pessoas autorizadas de sua empresa; 

• Definir a quantidade e quais tipos de 
consultas seus colaboradores poderão 
realizar, evitando com isso, possíveis 
gastos com consultas desnecessárias;

• Cadastrar em seu sistema para você 
receber diariamente relatório com con-
sultas realizadas no dia anterior para 
que possa acompanhar as consultas;

Não realize suas consultas em locais 
em que terceiros escutem (quando 
consultas por telefone) ou visualizem 
a digitação (quando via internet). Te-

nha um espaço próprio para consultas 
que não permita acesso ou a proximi-
dade de terceiros.

Lembre-se:
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 consul-
tas no boleto mensal à ACIL.

A ACIL não faz ligações aos Asso-
ciados solicitando senha, alteração, 
dados e nenhum tipo de informação 
relacionada ao SCPC. 

Acesse periodicamente nosso site e 
fique sempre bem informado!

www.acileme.com.br

Horário especial de funcionamento do comércio 
para o final e começo de ano
Dezembro 2016:
07/12 (4ª feira) - 09h às 22h
08/12 (5ª feira) - 09h às 22h
09/12 (6ª feira) - 09h às 22h
10/12 (Sábado) - 09h às 18h
11/12 (Domingo) - 09h às 15h
12/12 (2ª feira) - 09h às 22h
13/12 (3ª feira) - 09h às 22h
14/12 (4ª feira) - 09h às 22h
15/12 (5ª feira) - 09h às 22h
16/12 (6ª feira) - 09h às 22h
17/12 (Sábado) - 09h às 18h
18/12 (Domingo) - 09h às 15h
19/12 (2ª feira) - 09h às 22h
20/12 (3ª feira) - 09h às 22h
21/12 (4ª feira) - 09h às 22h
22/12 (5ª feira) - 09h às 22h
23/12 (6ª feira) - 09h às 22h
24/12 (Sábado) - 09h às 17h
25/12 (Domingo) - FECHADO
26/12 (Segunda-feira)
das 12h às 18h
31/12(Sábado)  das 08 às 12h

Janeiro 2017:
01/01 (Domingo) – FECHADO
02/01 (Segunda-feira) das 12h às 18h
07/01 (Sábado) – das 09h às 18h




