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Palavra do Presidente

Joubert Pagliari Faccioli
Presidente

A partir deste mês, mais
uma vez, a ACIL está inovando.
Você, associado, acaba de
receber a primeira edição da
REVISTA ACIL, que, a partir de
agora substitui o Boletim ACIL
INFORMA.
A revista será de publicação bimestral e teve visual e
identidades planejados para
fornecer uma melhor e mais
agradável leitura. Além disso,
terá maior espaço para matérias de interesses de nossos
associados.
Sem dúvida nenhuma, nossos Associados, baluartes da
nossa Entidade, são merecedores deste novo conceito de
informação e para que isso
fosse possível não medimos
esforços e dedicação.
Tal mudança foi realizada
após um intenso estudo de
tendências e novas formas
de agregar mais qualidade a
nossos serviços. Desta forma,

o nosso departamento de
Marketing, juntamente com
os outros colaboradores da
Associação, chegou a um
modelo que atendeu às expectativas da nossa Diretoria
e Conselho Consultivo, bem
como aos anseios dos nossos
Associados. Com muito prazer
apresento aos senhores o
resultado de todo este empenho, a REVISTA ACIL, que
vem inovar e trazer a proposta
de se moldar às necessidades
da Associação e Associados,
evoluindo constantemente.
Em nome da Diretoria cumprimento todos os Colaboradores da nossa Entidade, que
não mediram esforços para
realizar esta tão almejada mudança do nosso informativo.
Quero também, como Presidente, agradecer aos demais
membros da Diretoria Executiva e do Conselho, que acreditaram e aprovaram esta pro-

posta de mudanças. Não só
do informativo, mas também
da remodelação do nosso
site, que brevemente estará
disponível a todos os Associados e população lemense.
Não podemos parar, temos
que nos manter sempre atualizados.
Sinto-me muito feliz, pois
tenho a honra de participar
destas importantes mudanças
em minha gestão, sentimento
compartilhado por todos os
que já participaram desta
Entidade e que trabalharam
por tantas outras mudanças
realizadas.
Acredito que esta revista
vem para valorizar ainda mais
nossa Associação e quero parabenizar, mais uma vez, todos os nossos Colaboradores
que não medem esforços em
prol da ACIL e que ajudam
nossos conceitos a se transformarem em realidade.
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Sejam Bem-vindos

COMUNICADO AOS ASSOCIADOS DA ACIL.
A ACIL comunica aos seus Associados que através de decisão de sua Diretoria Executiva
não haverá reajuste nos preços das mensalidades em 2012.
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Homenagem aos Fundadores da ACIL
Arquivo do Clube de Campo Empyreo

No início dos anos 70, empresários do
comércio e da indústria preocupados em
melhorar a qualidade e segurança nas
informações para liberação de créditos,
bem como, fornecer suporte técnico e
indicar diretrizes de administração para
a crescente indústria e comércio de
nossa cidade (na época, impulsionados
fundamentalmente pela agricultura:
algodão e cana de açúcar), se reuniram
com o objetivo de fundarem a Associação
Comercial em Leme, seguindo também o
exemplo de outras cidades da região.
Com o total apoio e participação do
Lions e do Rotary, em 1972, os empresários
trouxeram para Leme um representante da
Associação Comercial de Campinas que
orientou todos sobre a maneira correta de
se fundar uma Associação Comercial.
Desta forma, em 11 de outubro de 1972,
à Rua Rafael de Barros, nº. 288 (antigo
Cine Marabá), foi realizada a Assembleia
Geral Extraordinária de fundação,
aprovação do estatuto social, aclamação
e posse da primeira Diretoria e Conselho
da Associação Comercial e Industrial
de Leme (primeiro nome da ACIL, que
posteriormente, em 2004, passou a se
chamar: Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Leme).

Foto do antigo
e ilustre “Cine
Marabá”, local
onde foi realizada a
Assembleia Geral de
Fundação da ACIL

Isso tudo foi possível graças a esses empresários, fundadores da ACIL, que se dedicaram a um ideal e
acreditaram na força empresarial de nossa cidade. São eles:
- Antonio Manoel Rebeloto

- Luiz Simioni Júnior

- Cláudio Faciolli

- Luiz Fernando Marchi

- Lázaro Balestro

- Antônio Moraes

- Antonio Mancini

- Rodolfo Rego Neto

- Nicanor Carvalho

- Nelson Mathiensen

- Geraldo Denófrio

- Lázaro Rodrigues de Brito

- Walter Francisco Ferraz do Amaral

- Sebastião Luis de Assis

- Aparecido Antônio Zanfelice

- Lázaro Mancini

- Adelino Moraghi

- Maurício Pommer

- Armando Del Nero

- Flávio Benedito Terossi

- Armando Binotto

- Aparecido Renzo

- Euclides Terossi

- Fábio Rodrigues Alves

- Alayr Zanchetta

- Paulo Sacchi

- Osvaldo Romanzotti

- José Milton Ruas

- José Adalberto Chaim

- Antônio Jorge Mansur

- Wagner Da Roz

- Antonio Francisco Portela Rego

- Nasser Jorge Mansur

- Gervásio Canevari

- Joaquim Lopes Tróia

- Luiz Carlos Cicconi

- Luiz Antonio Bianchi

- Angelo Bacciotti Filho

- Nagib Taufic Nassif

- Hélio Rocha

- José Antonio Cavacchiolli

- Ari Rodrigues da Cunha

- Sebastião Zago Villa

- Antonio Frias

- Plínio Aparecido da Silva Leme

- Rubens Cozar

- Ezio Luís Bonfogo

- João Arrais Seródio

- Antonio Mendes

- Valdomiro Macarenko

- Ignácio Musumeci
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Geraldo Manoel Zanobia
“Em minha gestão, junto da Diretoria, Conselho e Colaboradores,
colhi frutos das anteriores e plantei a semente para as próximas”
Nascido em Leme, o Sr. Geraldo Manoel
Zanobia, empresário atuante no ramo do
comércio, gentilmente dividiu conosco, nesta
entrevista, um pouco de sua trajetória na
ACIL, na qual foi de Conselheiro a Presidente
e afirma ter aprendido muito, fazendo parte
desta história que continua sendo escrita
pelo empresariado lemense.
Para ele, todas as conquistas da ACIL não podem ser atribuídas apenas a um mandato em
específico, foram
todas consequências das anteriores, tendências a
serem seguidas
em prol da evolução da Entidade
e, até mesmo uma
junção de decisões estudadas e
planejadas durante muito tempo.
“Fui Presidente
desta Associação,
mas todas as realizações obtidas
em meu mandato
foram resultados
dos esforços conjuntos da nossa Diretoria, Conselho, Colaboradores e claro, de todos que nos
antecederam e prepararam a Associação para
receber mais inovações”.
Outro ponto importante apontado pelo Sr.
Geraldo é a diversidade de opiniões e experiências dos membros atuantes na Associação
que, segundo ele, enriquece, e contribui para o
progresso da ACIL, e também faz com que cada
empresário enriqueça mais sua vivência. “A ACIL
pode ser vista como uma grande escola para o
empresariado. Um grande exemplo foram as
nossas reuniões na época em que ocupei o cargo de Presidente. Muitos não imaginavam que
partilhavam das mesmas dificuldades e muitas soluções foram encontradas em conjunto.
Pensamentos diferentes e ângulos diferentes,
quando bem trabalhados e compartilhados, geram ótimos resultados”.
Muitos empresários dedicam e dedicaram
seu tempo e energia em prol do coletivo, e é
isso que está por trás de toda a evolução da
ACIL. A contribuição que cada um deixou de si,
ajudou e continua ajudando o desenvolvimen-

to da Entidade. Para ele, a Associação só tende
a crescer, mantendo sempre o foco na evolução
de nossa cidade e pensando sempre um passo
a frente para encontrar soluções, analisar oportunidades e manter-se preparada para desafios.
“Em minha gestão, junto da Diretoria, Conselho e Colaboradores, colhi frutos das anteriores
e plantei a semente para as próximas. Começamos a almejar parcerias que se concretizaram
posteriormente, fizemos eventos para alavancar o comércio
em Leme e planejamos diversas
ações a longo
prazo. O processo é contínuo e
me sinto honrado
por ter feito parte
dele. Atualmente,
penso que a ACIL
deva cada vez
mais participar e
se aprofundar nos
acontecimentos
decisórios para o
desenvolvimento
de Leme, dentre
eles, a qualificação dos funcionários que trabalham no comércio, face aos desafios que já se apresentam,
como por exemplo, as vendas virtuais. Outro
aspecto também que vejo como importante, é
que a Associação participe cada vez mais, junto
aos órgãos competentes, cuja responsabilidade
é a de promover o crescimento e desenvolvimento econômico que resulta em geração de
empregos para a cidade. Estou otimista quanto
ao desenvolvimento da ACIL e de Leme para os
próximos anos.”
“Concluo minha participação nesta entrevista agradecendo a todos os Diretores e Conselheiros que me antecederam, fizeram parte da
minha gestão e me sucederam, pois cada um
contribuiu para o desenvolvimento da ACIL, doando parte de seu tempo, sua energia e suas
ideias”.
A ACIL agradece pela colaboração do
Sr. Geraldo Manoel Zanobia, que assim
como todos Presidentes, Conselheiros e
Colaboradores que por aqui passaram,
participou desta trajetória que continua sendo
traçada pela nossa Associação.
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11/07 – Palestra Abordando o Cooperativismo

Saiba mais sobre as Cooperativas de Crédito, sua importância e
benefícios.
- Origem do sistema cooperativo;
- Início do sistema cooperativo no Brasil;
- Volume de negócios do sistema cooperativo no Mundo e no
Brasil atualmente;
- Importância de se ter uma cooperativa de crédito em sua cidade;
- Benefícios;
- O que fazer para se tornar um sócio cooperado;
Palestrante: Cláudio Pelissari Júnior - Sicoob Central CECRESP
Horário: 19h30
Local: Salão de Eventos da ACIL
Investimento: 1 kg de alimento não perecível, que será doado para
Entidades de Leme.

De 23 a 26/07 – Curso “Liderança Comportamental”

40º aniversário Acil
Em outubro, a ACIL completa seu 40º aniversário e comemora com um jantar
para seus Associados, que será realizado no dia 19 de outubro. Este ano, o
jantar contará com show de Stand Up de Sérgio Rabello, um presente alegre e
extrovertido que a ACIL traz para elevar esta comemoração.
Este jantar tem como propósito levar a nossa mensagem para os Associados,
que é de agradecimento por acreditarem e participarem conosco continuamente
das atividades e serviços prestados pela ACIL.
As reservas já começaram no dia 25 de junho, faça já sua! Pelo telefone 3573-7105
com a Karen Lima

Sérgio Rabello
Prêmios e Homenagens: Prêmio Top de Qualidade como
melhor show de humor.
Espetáculo mais aplaudido no Festival Internacional de
Humor, realizado em Lisboa.
Uma apresentação que é um verdadeiro show de humor.
Somente o humor consegue motivar e criar um
clima amigável e descontraído tão necessário
para a aproximação das pessoas.
Conhecido por seu humor inteligente e refinado, Sergio Rabello criou uma apresentação para
empresas que faz o público delirar de tanto rir.
Com uma carreira inteiramente dedicada ao
teatro e eventos corporativos, ele é hoje um dos
mais prestigiados artistas brasileiros da atualidade.
Sua apresentação é um verdadeiro show de
humor e tem como objetivo principal descontrair a plateia com um humor fino e inteligente, que não faz uso de palavrões, imitações
ou lugares comuns.
“Uma forma de fazer humor que une graça
à inteligência e surpreende pela qualidade”
(Adonis de Oliveira - Jornal “O Estado de São
Paulo”)
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Cardápio

- Coquetéis de entrada: Batida de
Abacaxi com vinho tinto - Batida de
Pêssego com vodka
Mesa de Frios: Queijo Minas - Queijo

Gorgonzola - Queijo Provolone - Queijo
Parmesão - Queijo Mozzarella - Queijo
Gouda c/ Ervas - Copa Defumada
Salame Italiano - Presunto - Peito de
Peru - Lombo Canadense - Palmito
Tomates Secos - Azeitonas Pretas
Azeitonas Verdes - Ovos de Codorna
Sardela - Escabeche de Berinjela
Damasco Recheado - Mini Pães Italianos
Baguete - Mini Pão Francês - Creme de
Gorgonzola - Creme de Alho Poró
Creme de Azeitona Preta.

- Ilha com Frutas
- Prato Principal: Guarnições:

Salada de Folhas com Parmesão e Tomate Seco - Arroz Branco - Arroz à
Grega.

Carnes: Filé à Parmegiana (filé
mignon empanado coberto de queijo
mozzarella ao molho sugo) - Supreme
Alakife (filé de frango recheado com
catupiry, ervilha na manteiga e batata
palha)
Massas: Rondelli - Talharine
Bebidas: Refrigerante - Cerveja - Vi-

nho - Água - Sobremesa: Bolo e Sorvete - Saída : Café, Pettit Fours e Licor

Data: 19 de outubro
Horário: 20h00
Local: Caetano’s Buffet
(Av. Dr. Jambeiro Costa, 2862
Leme /SP )
Traje: Esporte Fino

Os assuntos abordados neste curso têm como objetivo ensinar o
líder a usar melhor seu potencial, estimulando o desenvolvimento
de comportamentos positivos com sua equipe.
Este curso é um conjunto rico de ferramentas e técnicas, através
das quais o Líder aprende a se conhecer, viver e atuar de
maneira positiva nas situações que o cercam. Ensinando a usar
melhor o poder de comunicação e persuasão, e fortalecendo os
participantes a utilizarem seus próprios recursos internos para
enfrentar situações difíceis.
Temas abordados:
• Postura ética na liderança
• Regras da liderança servil
• O poder da comunicação na liderança
• Diferença entre delegar e abdicar
• Os dez chapéus da liderança
• Liderança X gerenciamento
• A imagem do líder eficaz
• Como preparar uma reunião focada em resultados
• Como formar um verdadeiro TIME
Palestrante: Patrícia Rocha (Mavitel Treinamentos)
Horário: das 19h00 às 22h00
Local: Salão de Eventos da ACIL
Investimento: 3x de R$ 55,00 para sócios e 3x de R$ 75,00 para
não sócios

31/07 – “Entendendo Custos, Despesas e Preço de Venda”

Palestra que visa orientar os empresários para o desenvolvimento
de competências gerenciais que melhorem a gestão financeira de
sua empresa.
Palestrante: Jorge Luiz da Rocha Pereira
Horário: das 10h00 às 12h00
Investimento: Um Creme dental, que será doado para Entidades
de Leme.

De 06 a 10/08 – Curso Aprender a Empreender

Curso em formato de teleaulas, que trabalha noções básicas de
EMPREENDEDORISMO, mercado e finanças. Os participantes
recebem um manual para consultas e orientação no aprendizado.
Encontros com exposição de vídeos explicativos e realização
de trabalhos em grupos e individuais com base nos temas
apresentados durante o curso.
O objetivo é disseminar a cultura empreendedora e conceitos
de gestão empresarial para diferentes segmentos da
sociedade, incentivando e contribuindo para a criação de novos
empreendimentos em conformidade com as boas práticas
de mercado. Disponibilizar aos participantes ferramentas
de planejamento e gestão para a boa atuação das empresas
no mercado, promovendo equilíbrio financeiro, melhorando
a administração empresarial, elevando a lucratividade e a
participação das empresas nos segmentos em que atuam.
Palestrante: Antonio Volante Junior

Horário: das 19h00 às 23h00
Investimento: Um pacote de papel higiênico, que será doado para
Entidades de Leme.

14/08 – Capital de Giro - Determinação e Gerenciamento

Palestra que visa orientar o empresário sobre a gestão do capital de
giro, propiciando o desenvolvimento das habilidades gerenciais e
as condições para a obtenção de melhores resultados econômicos
e financeiros em seus empreendimentos.
Palestrante: Jorge Luiz da Rocha Pereira
Horário: das 10h00 às 12h00
Investimento: Um detergente, que será doado para Entidades de Leme.

16/08 – Treinamento de Consultas ao SCPC

Treinamento disponível a todos os Associados que utilizam os
serviços de consultas, principalmente para apresentar os tipos
de consultas e como utilizá-las de forma a economizar dinheiro
e obter as informações necessárias na consulta da nossa parceria
com a BOA VISTA.
Palestrante: Adriana Moraes
Horário: das 14h00 às 17h00
Investimento: Um pacote de papel higiênico, que será doado para
Entidades de Leme

28/08 - Lidando com a Inadimplência

A palestra “Lidando com a Inadimplência” visa esclarecer o que é
inadimplência, como ela atinge as pequenas e microempresas e quais
medidas devem ser tomadas para evitar ou superar o problema.
Palestrante: Paulo Vianna
Horário: das 10h00 às 12h00
Investimento: Um Creme dental, que será doado para Entidades de Leme.
Informações e Inscrições para os eventos:
Karen Lima (19) 3573-7105 ou eventos@acileme.com.br
Kátia Castro (19) 3573-7106 ou empreender@acileme.com.br
Tânia Marchi (19) 3573-7106 ou paeleme@acileme.com.br

14/08 – Os Desafios Atuais do Mundo Empresarial

O Professor Luiz Marins está entre os mais requisitados
palestrantes. Reconhecido pela sua forma dinâmica e pelos
conceitos inovadores que defende em suas apresentações.
Consegue explicar conceitos complexos de forma didática,
simples e objetiva, para que possam ser aplicados na prática
das empresas.
Suas palestras apresentam dados de pesquisas do mercado
e da realidade brasileira para criar a motivação com base
no conhecimento e na razão e não na emoção. Isso faz
com que a retenção do conhecimento seja concreta e
duradoura, pois os participantes entendem os motivos,
as razões, de ordem lógica e cognitiva, para agir ou
mudar, compreendendo como diferenciar a
empresa para enfrentar os desafios de um
mercado extremamente competitivo como
o que estamos experimentando, com muitos
concorrentes, qualidade e preço similares.
Horário: 19h30
Local: Salão de Eventos da ACIL
Investimento: R$ 35,00 para
sócios da ACIL
R$ 45,00 para
não sócios.
Informações e Inscrições:
Karen Lima (19) 3573-7105 ou
eventos@acileme.com.br
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Pense em sua segurança:

Vantagens do Cartão de Débito
e Cartão de Crédito
A maioria da população é acostumada a utilizar cédulas ou moedas para
realizar suas compras, muitas vezes
andando com a carteira cheia de dinheiro e desta forma comprometendo
sua segurança.
Atualmente existem outras opções
mais seguras, que oferecem praticidade e comodidade. Por meio desta matéria iremos explicar algumas vantagens da utilização destas ferramentas,
que não são novas, mas nem todos
conhecem os reais benefícios que seu
uso nos traz.
É lógico que em meio às vantagens,
encontraremos sempre alguma desvantagem, mas a soma dos benefícios continua apontando o uso destas ferramentas como a melhor opção para compras.
Então, vamos conhecer as vantagens
de utilização do cartão de débito e
cartão de crédito:
Segurança em primeiro lugar
O cartão de débito/crédito só pode
ser usado mediante senha, conferindo
ao titular controle sobre os gastos e
evitando roubos.
Além disso, não há risco de esquecimento, visto que temos a praticidade
de levarmos sempre conosco e ele não
toma muito espaço em nossa carteira.
Se perder ou tiver o cartão roubado, o
cliente pode imediatamente anulá-lo e
solicitar outra via.
Praticidade e comodidade
Você pode usar seu cartão de crédito como dinheiro vivo, para posteriormente reembolsar a administradora,
através de uma fatura única. Ou seja,
compre já e pague depois.
Com o costume de utilizar cartões
você não precisa carregar um talão
de cheques volumoso e nem grandes
quantias em dinheiro.
Atualmente os cartões de débito/
crédito são mais aceitos do que os
cheques e também permitem fazer
compras pela internet e telefone.
A utilização dos cartões é uma prática
mundial de segurança e tranquilidade.
Uma pessoa em viagem internacional pode utilizar o cartão para comprar
8 | Revista Acil

normalmente sem nenhuma consulta
ao crédito, com muita facilidade e agilidade.
O Processo de pagamento é prático,
sendo fácil e rápido. Basta sua assinatura e sua senha.
Qual a diferença entre cartão de
crédito e cartão de débito?
Cartão de crédito:
Com o cartão de crédito o cliente
pode realizar uma compra cujo valor
ele não dispõe para pagamento
imediato, mas compromete-se a pagar
essa compra futuramente.
Além disso, o cliente deve submeterse a uma análise de crédito e os
limites de crédito variam de acordo
com a renda de cada cliente.
Uma das vantagens do cartão de
crédito é a oportunidade de parcelar
suas compras, sem juros e sem o uso
de cheques ou carnês.
As compras devem ser pagas via
fatura, que vem com os detalhes das
ações feitas durante o mês. Pague
sua fatura em dia, pois o atraso desta
pode acumular juros.
Cartão de débito:
Fisicamente o cartão de débito é
semelhante ao cartão de crédito, pois
possui as mesmas dimensões, porém
seu uso é diferenciado.
Um cartão de débito (ou pré-pago) é
uma forma de pagamento eletrônico à
vista, pois permite a dedução do valor
de uma compra diretamente em sua
conta corrente. Seu uso assemelha-

se ao cheque ou o que chamamos
de “dinheiro vivo” (pago na hora),
ou seja, é como se pagássemos na
hora e, portanto, o dinheiro gasto na
operação é debitado diretamente em
nossa conta corrente.
Sendo assim, o cartão de débito é
uma alternativa mais segura e cômoda
que o cheque e dinheiro.
Diferente do dinheiro, o qual nós
temos que fazer o controle de gastos,
o uso do cartão de débito tem todas
as ações listadas em nosso extrato
mensal, o que nos permite um controle
muito maior de nossos gastos.
As compras realizadas por cartão
de débito são limitadas a fundos
existentes na conta do cliente, no ato
da compra.
Diferente do cartão de crédito,
não apresenta restrições, portanto
é uma alternativa para as pessoas
que querem um meio de pagamento
eletrônico e não conseguem um
cartão de crédito. Outra diferença é
que as compras com cartão de débito
não apresentam encargos.
Observação: o cartão quando de
poupança, não funciona na função
de débito. O cartão de poupança
funciona somente para saques.
As transações de cartões de débito
e crédito são seguras e respaldadas
por grandes empresas de certificação
e segurança digital.
A efetivação da transação é simples,
o cliente deve utilizar uma senha para
autorizar o acesso aos seus fundos
bancários, esta transação é feita por
um terminal eletrônico instalado no
estabelecimento. Um comprovante é
emitido ao final da operação.
Caso um cliente tenha seu cartão
clonado a operadora do cartão é responsável em devolver os valores gastos indevidamente.
Na cooperativa de crédito Sicoob Crediacil, por exemplo, todas as compras
realizadas com o cartão na função crédito são imediatamente comunicadas
ao associado através de mensagem de
texto no celular, fato que ajuda na identificação rápida de possíveis fraudes.

ACIL realiza Campanha de
incentivo ao comércio neste
mês dos Pais
Em Agosto a ACIL realiza a terceira das quatro Campanhas institucionais
programadas para este ano. A Campanha do Dia dos Pais – “Meu Pai, Meu
Herói!”.
Nesta Campanha a ACIL distribuirá cartazes aos lojistas, além disso, fará
todo o material de suporte de divulgação como: faixas de rua, spots na rádio,
programa na rádio cultura “Momento ACIL” e divulgação na internet. O
foco desta campanha é incentivar os consumidores a comprarem no
comércio de Leme e também incentivá-los a usarem seus cartões de
débito/crédito nas compras e proporcionar com isso, maior segurança
para os consumidores e lojistas.

Aguarde a Campanha de final de ano:
Festival de Prêmios ACIL 40 anos
O “Festival de Prêmios ACIL 40 anos” tem início previsto para o dia 13/10/2012 e término dia 05/01/2013.
O maior diferencial desta Campanha é o formato, totalmente remodelado em relação as Campanhas realizadas nos anos
anteriores, pois terá sorteio de 40 prêmios, em comemoração aos 40 anos de fundação da ACIL.

Confira a premiação:
1º Prêmio: Honda CG 125 Fan KS
2º Prêmio: Honda CG 125 Fan KS
3º Prêmio: Honda CG 125 Fan KS
4º Prêmio: Honda CG 125 Fan KS
5º Prêmio: Honda CG 125 Fan KS
6º Prêmio: TV 46” LCD Full HD
7º Prêmio: TV 40” LCD Full HD
8º Prêmio: X- Box + Kinect
9º Prêmio: Notebook
10º Prêmio: Netbook
11º Prêmio: Blu Ray Player 3D
12º Prêmio: Câmera Digital
13º Prêmio: Churrasqueira Pré Moldada
14º Prêmio: Home Theather
15º Prêmio: Climatizador
16º Prêmio: GPS
17º Prêmio: Bicicleta Aro 26
18º Prêmio: Bicicleta Aro 26
19º Prêmio: Bebedouro
20º Prêmio: Smartphone
Na
Campanha
Promocional
“Festival de Prêmios ACIL 40 anos”
serão utilizadas diversas mídias, que
terão objetivo principal de divulgar
o nome das empresas participantes
e incentivar os consumidores a
comprarem nelas para concorrerem

21º Prêmio: Smartphone
22º Prêmio: Microondas
23º Prêmio: MP3 Automotivo
24º Prêmio: DVD Player
25º Prêmio: DVD Player
26º Prêmio: Centrífuga Alimentos
27º Prêmio: Grill
28º Prêmio: Ventilador
29º Prêmio: Cafeteira
30º Prêmio: Liquidificador
31º Prêmio: Vale Compra R$ 2.000,00
32º Prêmio: Vale Compra R$ 1.500,00
33º Prêmio: Vale Compra R$ 1.000,00
34º Prêmio: Vale Compra R$ 700,00
35º Prêmio: Vale Compra R$ 450,00
36º Prêmio: Vale Compra R$ 450,00
37º Prêmio: Vale Compra R$ 400,00
38º Prêmio: Vale Compra R$ 400,00
39º Prêmio: Vale Compra R$ 300,00
40º Prêmio: Vale Compra R$ 300,00
aos 40 prêmios da Campanha no
sorteio do dia 05/01/2013.
O valor da adesão é de apenas
R$ 300,00 em 5x de R$ 60,00
As adesões já começaram e você
pode entrar em contato com:

Luiz Roberto (Beto): vendas@
acileme.com.br / (19) 3573-7100,
Denise: convenios@acileme.com.br /
(19)3573-7104 ou Karen: eventos@
acileme.com.br / (19) 3573-7105
Participe deste festival de prêmios!
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ACIL doa produtos arrecadados no
Show de Eventos para as Entidades
Lar São Francisco e Albergue Noturno
Nathália C. M. Silva / ACIL

O Show de Eventos até o começo
de junho arrecadou mais de 200 itens
entre produtos de limpeza, higiene
pessoal e alimentos. No começo do
mês de junho a ACIL dividiu o total
arrecadado em duas partes iguais
e contemplou duas entidades com
os donativos: Lar São Francisco e
Albergue Noturno.
A ACIL agradece a participação e
doação de todos.
O Show de Eventos continuará com
eventos e arrecadação de donativos
participe e além de agregar mais
conteúdo com as palestras, ajude uma
Entidade.

Representando o Albergue
Noturno a Sra.Maria Luiza
Andrade Gatto - Diretora
do Albergue Noturno
recebe os donativos de
Karen Lima da Costa –
Promotora de Eventos da
ACIL

Curso Aprender a Empreender
Tânia Marchi / ACIL
Na semana do
dia 11 ao dia 16 de
junho, o PAE (Posto de Atendimento
ao Empreendedor),
através da ACIL
realizou o Curso
Aprender a Empreender.
O Objetivo deste curso foi o de disseminar a cultura empreendedora
e conceitos de gestão empresarial e, para isso, foram
disponibilizadas aos participantes ferramentas de planejamento e gestão para a boa atuação das empresas
no mercado. O curso também deu orientações para o
equilíbrio financeiro, aumento de lucratividade e melhorias na administração.
Os participantes do curso fizeram doação de produtos
de higiene pessoal que serão entregues posteriormente
para Entidades de Leme.
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Representando o Lar São Francisco
o Sr. Evaldo Aparecido Vicentin
– Coordenador Administrativo
do Lar São Francisco recebe os
donativos de Mauricio Rodrigues
Ramos - 2º Vice Presidente da ACIL
e Sebastião Marcelino Corteze –
Gerente da ACIL.

Palestra “Despertando o Seu Potencial”
No dia 14 de junho, nos salões de
evento da ACIL foi realizada a Palestra
“Despertando o Seu Potencial”, ministrada por Aline Carvalho do INEXH. A
palestrante mostrou aos participantes
que o mundo atualmente está cada
vez mais exigente e precisamos ter
comprometimento, iniciativa e principalmente conhecer e acreditar em
nosso verdadeiro potencial para nos
destacarmos no mercado de trabalho.
Também foram dadas dicas para
atingir metas de maneira mais rápida,
aprender a buscar motivação e identificar o que nos impede de tomarmos
iniciativa em relação aos nossos objetivos.
Os participantes do evento fizeram
doação de alimentos não perecíveis
que serão entregues posteriormente
para Entidades de Leme

Nathália C. M. Silva / ACIL

Aline Carvalho - INEXH, ministra a Palestra “Despertando o Seu Potencial” e
motiva os participantes a descobrirem o seu potencial

Palestra “Código de
Defesa do Consumidor”

Palestra
“Controles Financeiros”

Paulo Viana – Palestrante e Consultor do SEBRAE
esclarece dúvidas e fala sobre a importância do Código
de Defesa do Consumidor aos participantes

Alexander Ferreira Lavelli - Consultor do SEBRAE
destaca a importância e os benefícios dos Controles
Financeiros

No dia 20 de junho, o PAE (Posto de Atendimento ao
Empreendedor) através da ACIL realizou a Palestra
“Código de Defesa do Consumidor”. Neste evento
o palestrante e consultor do SEBRAE, Paulo Viana,
ressaltou a importância e os conceitos do Código de
Defesa do Consumidor, bem como a aplicação dele
como instrumento de orientação e informação ao empresário.
Os participantes da palestra fizeram doação de produtos de limpeza que serão doados posteriormente
para Entidades de Leme

Finalizando os eventos do mês de junho, no dia 21, o
PAE (Posto de Atendimento ao Empreendedor), através
da ACIL realizou a Palestra “Controles Financeiros”.
A Palestra foi ministrada pelo Consultor Alexander
Ferreira Lavelli, que abordou a importância e
os benefícios dos Controles Financeiros para o
gerenciamento de uma empresa.
Os participantes da palestra fizeram doação de
produtos de higiene pessoal que serão doados
posteriormente para Entidades de Leme.

Palestra sobre Prevenção de
Fraudes, Cheques Clonados,
Falsificados e Adulterados

Nathália C. M. Silva / ACIL

A ACIL realizou no
dia 13 de junho a
Palestra sobre Prevenção de Fraudes,
Cheques Clonados,
Falsificados e Adulterados. Na ocasião
o palestrante, José
Reinaldo Bistaco da
Prius Consultoria,
apresentou aos participantes as práticas nacionais e tipos
de fraudes, bem como a gestão do risco de crédito. Com
estas informações os presentes adquiriram habilidade para
analisar cheques e desenvolver uma política de crédito totalmente adequada ao perfil de suas empresas. Os participantes da palestra fizeram doação de caixas de leite que
serão entregues posteriormente para Entidades de Leme.
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Empreender

Empresarial

Ações realizadas pelos Grupos do Empreender
da ACIL no final de maio e mês de junho
Produtores da Região participam do
1º Agrodiálogo de Araraquara
Kátia Castro / ACIL

No dia 24 de maio foi realizado o 1º Agrodiálogo de
Araraquara, no qual os produtores da região participaram e tiveram a oportunidade de assistir várias palestras, uma delas sobre o Novo Código Florestal. Com
intuito de aumentar seus contatos com fornecedores,
possíveis compradores também participaram deste
evento. De acordo com os participantes este encontro
fortalece e aumenta o relacionamento entre dois pontos importantes: demanda e procura.

EMPREBEAUTY participa da
9ª Professional Fair

Aapileme participa do 19º Congresso
Brasileiro de Apicultura (Conbrapi)
Kátia Castro / ACIL

A Aapileme foi muito bem representada pelos
seus associados que participaram do 19º Congresso
Brasileiro de Apicultura (Conbrapi), em Gramado/
RS, de 22 a 26 de maio. Para os representantes do
grupo, Antonio Tadeu Ceridorio e José Vitor da Silva,
foi muito bom conhecer as novidades, identificar seus
próprios problemas com os de outros estados e, além
disso, trocar informações com as soluções para os
referidos problemas.

Grupos Mulheres Empreendedoras e
EMPREBEAUTY participam da Festa
Junina do Clube de Campo Empyreo
Os grupos Mulheres Empreendedoras
e EMPREBEAUTY participaram da Festa
Junina do Clube de
Campo Empyreo, no
final de semana de 15
a 17 de junho. Nesta
oportunidade os grupos divulgaram seus
produtos e arrecadaram fundos para custear seus
treinamentos.

Mais uma vez o grupo de cabeleireiros do Programa
Empreender, formalizados EMPREBEAUTY – Empreendedores da Beleza de Leme, partiram em busca de
mais conhecimento, técnicas e principalmente tendências. O Grupo participou da 9ª Professional Fair,
em Belo Horizonte/MG, na qual contataram e conheceram profissionais de outro estado e se atualizaram
com as novidades apresentadas.
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Empresas investem cada vez mais no
bem-estar dos funcionários
Que tal ir para uma reunião
no mezanino e depois voltar por
um escorregador? Na agência
Fess’Kobbi essa pequena aventura
é uma rotina. “Nós criamos
uma área de descontração no
mezanino, onde temos a sala
de reunião e algumas redes,
usadas para momentos de troca
de ideias e relaxamento”, conta
um dos sócios, Eduardo Kobbi. “A
subida é pela escada, mas a volta
é sempre pelo escorregador.”
A agência também oferece ginástica laboral no início da jornada diária, com exercícios de
alongamento, fortalecimento e
relaxamento, conduzidos por um
fisioterapeuta. “Essa ação gera
dezenas de benefícios fisiológicos,
psicológicos e sociais para os funcionários. E a empresa se beneficia com
o aumento de produção e motivação,
além da redução de doenças.” Segundo ele, este ano a agência está introduzindo a participação dos colaboradores nos resultados da empresa.
Assim como Kobbi, outros empreendedores já perceberam que não é apenas o salário que influência na retenção
dos funcionários. “Cada vez mais empresários nos procuram em busca de
informações sobre formas de oferecer
benefícios”, diz o consultor do Serviço
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP), Daniel Palácio Alves.
Alves considera a cesta de benefícios fator determinante para manter
os empregados. “Além dos benefícios
tradicionais, o ambiente dentro da
empresa, a flexibilidade no horário e o

local de trabalho pesam muito na hora
de o funcionário avaliar outra proposta de emprego.”
Na Evoluo, empresa especializada
em serviços e soluções empresariais e
humanas, o sócio Armando Grell diz haver uma nítida tendência nesse sentido
entre as pequenas e médias empresas
(PMEs). Segundo ele, essas companhias
devem incluir itens como benefícios e
bem-estar no planejamento estratégico.
“Custa mais caro formar mão de obra e
depois, por um simples plano de saúde, perder o empregado.”
Sócio do escritório de advocacia
Mendes Barreto e Souza Leite, Luiz
Guilherme Mendes Barreto diz que
emprega 11 pessoas e há um ano decidiu investir num plano de saúde de
alto padrão.
Segundo ele, o custo não ultrapassa
1% da receita da empresa, que

também investe em academia.
“Em breve, também vamos oferecer uma nova ferramenta
chamada Vital Box, voltada para
o acompanhamento da saúde e
bem-estar da equipe.”
Os 25 empregados da Gaming
do Brasil, distribuidora oficial da
Nintendo no País, também foram
contemplados com o plano de
saúde. “Além disso, oferecemos
vale refeição, vale transporte
e bônus por desempenho nos
resultados da empresa”, diz o
gerente de operações, Roberto
Lindstaedt. A empresa também
tem uma “sala de descompressão”,
onde os funcionários podem jogar
videogame.
Os especialistas do Sebrae e da Evoluo alertam, no entanto, que tudo deve
ser feito de forma compatível com a realidade financeira da empresa. “É preciso
avaliar o impacto que a implantação de
um benefício vai causar, porque depois
de implantado é praticamente incorporado como direito”, diz Grell.
Alves sugere alternativas que não
interferem no orçamento da empresa,
como a flexibilização do horário de trabalho, criar convênios com restaurantes, academias e escolas de idiomas.
“Promover eventos de confraternização e dar folga no dia do aniversário,
são outras possibilidades.”
Fonte: Estadão PME http://
pme.estadao.com.br/noticias/
noticias,pequena-empresa-instala-ate-escorregador-para-estimular-o-bem-estar-dos-funcionarios,1909,0.htm

Palestras: Empreendedor Individual
Visando apresentar aos futuros empreendedores e aos empreendedores informais
nos termos da lei as condições para o enquadramento como Empreendedor Individual, as Agentes de Desenvolvimento, Tânia e Kátia ministram palestras com o objetivo de orientá-los sobre as vantagens e benefícios oferecidos aos empreendedores
individuais que buscam a formalização, tais como: cobertura previdenciária, tipos
de aposentadoria, tratamento tributário diferenciado, capacitação para elaborar relatórios mensais entre outros. Toda 3ª feira, 4ª feira e 5ª feira das 15h às 16h - Inscrições e Informações com Tânia ou Kátia no telefone (19) 3573-7106 - Palestra Gratuita
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Tonolli Auto Peças

Super Magazine Alayr
Nathália C. M. Silva / ACIL

A história da empresa começa no
dia 23 de setembro de 1964, com
uma pequena loja fundada por Ignez
da Conceição Tessari Tonolli e Pedro
Celestino Tonolli, respectivamente
avó e pai de Rodrigo Alves Tonolli, que
hoje administra a empresa Tonolli Auto
Peças, ao lado de sua esposa Patrícia
Tonolli e sua mãe Cida Tonolli.
Esta firma individual, que deu
início a tudo, cresceu e no ano de
1976 transformou-se na Auto Geral
Lemense. Neste período a Sra Ignez
saiu da sociedade e deu lugar a
Fausto José Tonoli (irmão de Pedro e
tio de Rodrigo). A Auto Geral Lemense
tinha foco no comércio varejista na
região, com estrutura maior e mais
funcionários. Nesta época Pedro,
conceituado professor de nossa cidade,
conciliava as aulas de matemática
com a empresa e como consequência
de muito empenho e planejamento a
Auto Geral Lemense foi aumentando.
No ano de 1981 começou a atuar mais
no atacado, atendendo pedidos do país
inteiro.
No ano de 1985 foi aberta a Tonolli
Auto Peças, com o ideal de se dedicar
a demanda varejista. Porém, com o
tempo e as perspectivas do mercado se
modificando, os empresários notaram
que a tendência varejista era maior e
no ano de 2005, a Auto Geral Lemense
que constituía a parte atacadista foi
fechada.
Atualmente a empresa familiar, ToInterior da Tonolli Auto Peças (Loja 1)

Fachada da Tonolli Auto Peças (Loja 1)
nolli Auto Peças, que é administrada
por Rodrigo, sua esposa Patrícia e sua
mãe Cida, conta com 14 funcionários
e 2 estabelecimentos. Para se destacar
no mercado os empresários apostam
em 4 diretrizes: Excelência no atendimento, funcionários bem treinados,
qualidade em seus produtos e preços
competitivos.
As expectativas para o mercado de
auto peças são muito otimistas, em virtude da produção crescente de veículos, fato este, que resultará futuramente em manutenções. “Hoje a compra
de um veículo é bem mais facilitada,
as grandes montadoras estão produzindo cada vez mais. Um carro é como
um membro de nossa família, precisa
de cuidados e nós providenciamos isto
com a qualidade de nossos produtos e

serviços”, complementa Rodrigo.
A empresa trabalha com auto peças
em geral tanto para carros quanto
para caminhões e serviços de troca de
pneus, escapamento e óleo, que são
realizados por profissionais altamente
capacitados.
A Tonolli Auto Peças associou-se a ACIL
pelo suporte oferecido pela Entidade,
com serviços como: Plano de Saúde,
Consultas ao Crédito e Cooperativa de
Crédito Sicoob Crediacil.
Contatos:
Loja 1 - Av. Carlo Bonfanti, 50
Centro - Leme/SP – Tel.: 3554-9830
Loja 2 – Av. Herminio Ometto, 1270

Muito observador o empresário
notou as necessidades de seus clientes
e pouco a pouco adicionou novas
opções em seu catálogo de produtos.
“Comecei confeccionando roupas
sob medida, mas notei que meus
clientes também buscavam outros
produtos. Quem comprava um terno,
por exemplo, queria uma camisa nova
e devagar implantei novas opções
como: camisas, gravatas, meias, cintos,
entre outros acessórios”, diz Alayr.
De acordo com a alta procura por
produtos, naturalmente aconteceu a
diminuição da confecção e no ano de
1973 o Sr. Alayr parou de fazer ternos
e dedicou sua atenção apenas para a
loja. Para esta transição, o empresário
buscou marcas de confiança para
manter a qualidade encontrada em
seus produtos.

Fachada do Super Magazine Alayr
a fazer parte da Diretoria. “Participei
da fundação da Associação, pois, nós
buscávamos um meio de representar
o comércio e suas vertentes, unificar
os empresários e buscar soluções em
conjunto. Foi com esses ideais que
nasceu a ACIL. Tenho prazer em e
continuar participando até hoje como
Associado”, complementa Alayr.

O Super Magazine Alayr já foi um
dos maiores representantes da marca
Adidas no interior de São Paulo, em
meados de 1998. E mantém até hoje
um histórico de artigos de Confecção
Masculina e Feminina, sofisticados e
de alta qualidade.
Com a tradição e experiência
de mais de 50 anos no mercado, o
Super Magazine Alayr mantém seu
foco na qualidade de seus produtos
e no pós-venda, realizando possíveis
reparos em peças (feitas pelo
próprio empresário) e utilizando
diversos recursos para conquistar
a clientela, sendo o principal deles,
o atendimento com excelência ao
cliente.
O empresário conta que sempre
acompanhou a ACIL, inclusive fez parte
da fundação da Entidade e chegou
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Nathália C. M. Silva / ACIL

O Sr. Alayr Zanchetta iniciou sua
carreira trabalhando como Alfaiate,
de 1950 até 1958, ganhando
experiência e se aprimorando cada
vez mais, quando no ano de 1958
surgiu a oportunidade de adquirir o
estabelecimento no qual trabalhava e
continuar o empreendimento, fazendo
roupas sob medida. Podemos dizer
que foi a partir disso que história do
Super Magazine Alayr começou a ser
escrita por ele e sua esposa Josephina
Orlandine Zanchetta.

A ACIL aproveita a oportunidade
para agradecer mais uma vez o Sr.
Alayr Zanchetta, um de nossos fundadores e proprietário do Super Magazine Alayr (primeiro associado de nossa
listagem), por acreditar em nossos serviços e fazer parte de nossa história.
Contatos: Rua Joaquim de Goes, 589
Centro - Leme/SP – Tel.:3571-1863

O Sr. Alayr Zanchetta
no interior de sua
loja

Jéssica Teixeira
Rodrigues, Berenice
Ribeiro Carvalho
e Vanda Maria
Zanchetta integram
a equipe do Super
Magazine Alayr
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Avisos e Comunicados

Clube de Vantagens

Dicas SCPC

CONVÊNIOS MÉDICOS / SAÚDE

Cuidados que os Associados devem ter
Siga as orientações abaixo e mantenha seus dados
protegidos de possíveis fraudes
Atenção - Não
forneça Consultas Impressas aos consumidores
A ACIL orienta seus Associados para
que não forneçam consultas impressas aos consumidores.
É muito comum consumidores solicitarem aos Associados que forneçam
consultas impressas de SCPC (Serviço
Central de Proteção ao Crédito).
Ressaltamos que a responsabilidade
pela entrega da consulta ao consumidor é do Associado e as informações
constantes são confidenciais e endereçadas exclusivamente ao solicitante, ou seja, o Associado, cujo nome
aparece no cabeçalho da consulta.
Alertamos que quando um consumidor solicitar uma consulta impressa,
não a forneça e oriente-o a procurar
a ACIL, pois temos um Departamento
Jurídico apto a fornecer a documentação e orientação necessárias.
Sendo assim, oriente seus funcionários para que não forneçam consultas
impressas aos consumidores.
Para maiores informações entre em
contato com a ACIL, através do telefone 3573-7102.

Acil Saúde

Uma parceria feita com dentistas, laboratórios de análises clínicas, patológicas
e veterinárias, radiologia odontológica, além de várias especialidades médicas,
oferecendo ao Associado descontos especiais. Confira a lista de profissionais:

Cuide bem do seu código/senha em Consultas via Internet
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 alteração de sua
senha pela internet é um procedimento fácil e não gera nenhum custo:
Acesse o site www.acileme.com.br; clique sobre o link Consultas; digite
código e senha. Ao acessar a página de consultas, será encontrado um link
chamado senha, dê um clique sobre ele e em seguida Senha Associado,
Alteração de Senha. Aparecerá um campo para ser digitada a senha atual,
a nova senha e a confirmação da nova senha. Depois de digitados estes
dados, clique sobre o link Alterar.
Cuidados e ações preventivas que o Associado deve ter:
• Guarde seu código e senha em local seguro;
• Habitue-se a trocar sua senha periodicamente;
• Troque de senha sempre que ocorrer mudança de funcionários;
• Selecione os funcionários que realizarão 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
consultas 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). Tenha um espaço próprio para consultas que não permita acesso
ou a proximidade de terceiros.

Acil assina parceria com a Boa Vista Serviços S/A
A ACIL, juntamente com 340 Associações
Comerciais no Estado de São Paulo, assinaram
contratos de parceria com a BOA VISTA SERVIÇOS S/A.
A BOA VISTA SERVIÇOS administradora do SCPC foi
criada em 2010, resultado da união da Associação
Comercial de São Paulo, do fundo de investimento
TMG Capital, da Equifax Inc., do Clube de Diretores
Lojistas do Rio de Janeiro, da Associação Comercial
do Paraná e da Câmara de Dirigentes Lojistas de
Porto Alegre. Hoje, atua com uma rede nacional de
mais de 2,2 mil entidades representativas do varejo
em todas as regiões do Brasil.
A assinatura da parceria entre a ACIL e a BOA VISTA
SERVIÇOS S/A é fundamental para oferecermos aos nossos Associados as melhores consultas de Serviço de Cadastro
e Proteção ao Crédito, com preços competitivos, e principalmente, disponibilizar informações e treinamentos que
possibilitem as empresas associadas economizar dinheiro nos preços das consultas.
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Unimed, Santa Casa Saúde, Gati - Serviços médicos e O.S. Odontológica
Oferecendo valores de convênios reduzidos e serviços médicos com valores
especiais aos Associados da ACIL.

Dentistas:

• Dr. Eduardo José C. Mansur – Clínica Geral e Endodontia
R. Newton Prado, 233 – fone: 3571.1149
• Dra. Eliana Peluso – Clínica Geral e Endodontia
Av 29 de Agosto, 767 – fone: 3554.1395
• Dr. Francisco S. T. de Aquino – Clínica Geral
R. Antonio Mourão, 156 – fone: 3571.2706
• Dra. Juliana Petruz – Clínica Geral e Endodontia
R. Prof. Domingos Cambiaghi, 48 – fone: 3554.1631
• Dra. Luciana Cecato Lahr – Odontopediatria e Clínica Geral
R. Dr. Gonçalves da Cunha, 258 – fone: 3571.1555
• Dra. Lucy Eda – Clínica Geral
R. Major Artur Franco Mourão, 215- fone: 3571.7652
• Dra. Marilena Santana – Clínica Geral / Odontopediatria /
Ortodontia
Rua Padre Julião, 233 – fone: 3571.4679
• Dr. Paulo Roberto Rahal – Clínica Geral/Endodontia
e Estética Bucal
Rua Padre Julião, 518 – Fone: 3571.1188
• Dra. Rafaela Bezerra – Clínica Geral
Rua General Osório, 588 – Fone: 3571.2307
• Dr. Charles J. Pires – Clínica Geral e Implante
R. Major Artur Franco Mourão, 215 – fone: 3571.7652
• Dr. Daniel da Roz – Cirurg. Dentista e Disfunção de ATM
R. Dr. Armando Salles de Oliveira, 386 – fone: 3554.8388
• Dr. Eli Marcos M. Mendes – Clínica Geral
R. Joaquim Mourão, 140 – fone: 3571.2373

Laboratório de Análises Clínicas

• LEMELAB
Rua Joaquim Mourão, 150
Fone: 3571.2710
• VITALABOR
Rua Querubino Soeiro, 276
Fone: 3571.5503
• CENTROLAB
Rua Prof. Domingos Cambiaghi, 136
Fone: 3571.2391

Psicologia

• Dra. Maria Virginia Lúcio
R. Major Rafael Leme, 204
Fone: (19) 3571.1067
• Dra. Soraia Mangini
R. Prof. Domingos Cambiaghi, 110
Fone: (19) 3571.2021

Especialidades Médicas
FISIOTERAPIA
• Dra. Adriana Pécora
Rua Joaquim Mourão, 38
Fone: (19) 3571.4249

• Dra. Eliege Cherbo – Clínica Geral / Prótese / Cirurgia e Implante
R. Rafael de Barros, 708 – fone: 3571.6187
• Dr. Emerson Cremasco – Clínica Geral/Estética Bucal/Prótese e
Prevenção
R. Major Rafael Leme, 170 – fone: 3554.1599
• Dra. Fernanda Da Roz Rodrigues - Clínica Geral e Periodontia
(doenças da gengiva)
R. Joaquim de Góes, 584 – fone: 3571.4107
• Dra. Isabel Cristina Hilsdorf – Clínica Geral e Cirurgia
R. Major Rafael Leme, 204 – fone: 3571.1067
• Dr. Luciano Milanelo – Clínica Geral e Periodontia
(doenças da gengiva)
R. Coronel Augusto César, 218 – fone: 3571.1666
• Dra. Maria de Fátima D. L. Uzzun – Odontopediatria /
Ortodontia/Protese Dentística
R. Rafael de Barros, 684 – fone: 3571.4152
• Dra. Milena Z. Wolff Caladetti – Clínica Geral
Rua XV de Novembro, 176 – Fone: 3571.7544
• Dr. Paulo Eduardo Rosolem – Clínica Geral/Implante e Estética
Rua Rafael de Barros, 42 – Fone: 3571.2037
•Dra. Rafaela C. L. Marchi - Clínica Geral e Endodontia
Rua Coronel João Franco Mourão, 647 – Fone: 3555.1621

Radiologia Odontológica

• Odontoimagem
Rua Joaquim Mourão, 353
Fone: 3571.1855 ou 3571.4100

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Cooperativa de Crédito SICOOB-CREDIACIL. A parceria com esta instituição financeira proporciona aos Associados da ACIL a aquisição de empréstimo empresarial,
troca de cheques e duplicatas com redução de taxas e tarifas, além de receber um
atendimento especial.
Ao tornar-se Associado da ACIL você poderá fazer parte da SICOOB-CREDIACIL, na
qual você conta com benefícios exclusivos, taxas mais acessíveis e tarifas mais
justas.

SERVIÇOS EXCLUSIVOS
Canais de Comunicação
A ACIL conta com diversos canais de comunicação com seus Associados para divulgação
de informações importantes.
• Momento ACIL (Rádio) - 3 vezes por semana com avisos aos Associados, agenda de
eventos, reforço de campanhas.
• Revista ACIL - Revista Bimestral que traz tudo o que acontece na Associação e
informações de importância aos sócios.
• Site, Twitter e Facebook ACIL (Endereços na página 02 desta revista) - Informam de
maneira rápida todos os eventos, avisos e dicas da ACIL.
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Clube de Vantagens
Locação de Salões e Sala

A ACIL disponibiliza, mediante solicitação prévia e agendamento de acordo com a disponibilidade, dois salões sociais e uma sala para reunião (capacidade 40 pessoas) a um
custo diferenciado para os associados e colaboradores das empresas associadas.
Informações: 3573-7105 ou eventos@acileme.com.br

Posto de Atendimento ao Empreendedor - Sebrae

Em parceria com o Sebrae, a ACIL disponibiliza a toda população da cidade, orientações
gerais de como abrir uma empresa, conversar sobre o dia a dia do seu negócio ou
simplesmente colocar você em contato com os avanços do mercado.
Informações: (19) 3573-7100 ou paeleme@acileme.com.br

Programa Empreender

Horário Comercial
PARCERIAS
SEICON
A Seicon, em parceria com a ACIL,
oferece às empresas de Leme, serviços integrados de convênios. Entre
os benefícios que a Seicon oferece,
destacam-se os seguintes: Implantação de sistema de convênios (cesta
básica, farmácia, restaurante, etc);
descontos especiais em farmácias e
outros comércios; otimização e total
controle através de software instalado e CUSTO ZERO para o colaborador; facilidade e agilidade.

O Empreender é um programa com o objetivo de unir setores empresariais para
fortalecer as micro e pequenas empresas. Atualmente conta com seguintes núcleos
setoriais: Supermercados, Cabeleireiros, Apicultores, Criadores de Pássaros, Materiais
para Construção, Automotivo, Gastronomia e Mulheres Empreendedoras. Informações:
(19) 3573-7106 ou empreender@acileme.com.br

FACULDADES
Palestras, cursos e treinamentos

Organizados pelo Setor de Eventos com temas diversos e de gestão empresarial.
Promovem capacitação, aprimoramento, desenvolvimento, melhoria de qualidade e
produtividade das empresas associadas através de cursos, palestras, seminários, etc.
O setor promove também a organização e execução de campanhas, eventos e feiras.
Consulte sempre a agenda de eventos na Revista ACIL ou em nosso site.
Informações: (19) 3573-7105 ou eventos@acileme.com.br

Assessoria Jurídica

Através de horários previamente agendados, o advogado contratado pela ACIL poderá
orientar os Associados interessados em receber esclarecimentos e informações sobre
assuntos jurídicos que envolvam âmbitos trabalhistas e civis. Os atendimentos são
gratuitos e acontecem às terças e quintas-feiras, no período da manhã (das 08h30 às
11h30).

Topcheck

A TopCheck é uma empresa sólida e conceituada no ramo de garantia de cheques. Há
mais de 15 anos neste mercado, a TopCheck conta com a mais avançada tecnologia
de informação e um banco de dados que permite uma eficiente análise do risco
no recebimento de cheques. A partir da assinatura do contrato, sua empresa passa
a contar com a cobertura de cheques devolvidos, pois no momento da consulta,
automaticamente, é gerada uma senha autorizando o recebimento do cheque
consultado. O sistema TopChek é seguro, confiável e fácil de ser utilizado.

CRC - Central de Recuperação de Crédito

A CRC realiza cobrança amigável e personalizada de pessoas físicas e jurídicas, em favor
das empresas associadas aderentes. Atua na intermediação entre o devedor e o credor
Associado, quando ele demonstrar interesse em fazer acordo, com pagamento à vista, ou
parcelamento de débito.
Providencia a reabilitação do devedor junto ao SCPC - Serviço Central de Proteção ao
Crédito, quando regularizada a situação, mediante autorização do Associado usuário.

Serviço Central de Proteção ao Crédito - SCPC
O Serviço Central de Proteção ao Crédito é a marca da ACIL. O mais antigo serviço prestado
pela Associação tem sido adaptado, através dos tempos, às novas tecnologias.
As consultas podem ser feitas por telefone 3573-7102 e via internet no site www.
acileme.com.br.
Funciona como um apoio ao comércio nas vendas a prazo, pois, ao realizar as consultas,
verifica se o consumidor está na lista de inadimplentes, com abrangência nacional.
Para reclamações, sugestões, dúvidas, inclusão e exclusão de registros no banco de
dados, favor entrar em contato pelo telefone 3573-7102 ou pelo
email: scpc@acileme.com.br .
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A ACIL, em parceria com o Centro
Universitário Anhanguera - unidade
Leme, FATECE - Pirassununga , UNAR Araras e UNIARARAS - Araras, 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.

Descontos de Associados para
Associados e Colaboradores

Convênios e parcerias com Associados
de diversos segmentos que
proporcionam a todos os Associados
e seus colaboradores, condições
especiais. Veja a relação:
Escolas
• COLÉGIO OBJETIVO
Av. João Arrais Seródio Filho, 320
Fone: 3573.8060
Farmácia
• LEME FARMA
Rua Rafael de Barros, 720
Fone: 3571.2516
Bicicletaria
• BIKE PEÇAS PAULINHO
Rua Ricardo Hildebrand, 470
Fone: 3571.8961
Academias
• OLYMPUS
Rua Antonio Mourão, 362
Fone: 3554.1990
• ACADEMIA FIT COMPANY
Av. Berta Buhrnheim, 90
10% de desconto e matrícula grátis.

Central de Recuperação de Crédito,
uma ótima oportunidade para
recuperar seu dinheiro
“A procura por este serviço tem
aumentado e mais importante, temos
que conscientizar os Associados
quanto à importância da CRC, que
poupa muitas preocupações para os
empresários e torna a realização de
acordos mais constante. O resultado é
sempre positivo”.
Desde o ano passado, quando
o atendimento da Central de
Recuperação de Crédito passou
a ter mediação na sede da ACIL, a
prática e a realização de acordos
com os devedores tiveram muito
mais êxito, pois a comodidade de
ambos, Associado e devedor, é
muito maior com o serviço presente
na própria Associação.
Oferecendo acesso mais fácil ao
serviço da Central de Recuperação
de Crédito com um sistema de
gerenciamento, a ACIL cumpre seu
papel e ajuda no desempenho desse
importante serviço prestado para os
Empresários Associados.
Confira algumas empresas que
já utilizam o serviço:
• Super Magazine Alayr
• Visual Mídia
• Vitrine Brasil
• Farmais - Farmácia Do Chico
• Brinquedos Nova Era
• Cléo Lingerie
• Mauro Monteiro de Moraes ME
• B J Magazine
• Leme & Sartori
• O.S. Odontológica
• Magazine Begnami
• Master´s Training
• Lilac
• A Doméstica
• Magalhães Calçados
• Maria Jesus de Nazaré
• Drogaria Nova Granada
• Lia Modas
• Bianca Modas
• Inovazzione
• Decorações Leme
• Chevromac Auto Peças
• Cravo e Rosa
• Sônia Armarinhos
• Better Horse
• TV SP2
• Paraíso das Crianças

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.
Os Associados interessados podem entrar em contato pelo (19) 3573-7100 com
Guilherme Cardoso de Moraes - crc@acileme.com.br ou Ana Maria Ribeiro de
Souza pelo - crc2@acileme.com.br

Convenção Coletiva de Trabalho 2012/2013 – Horários para
o Comércio de Leme em 2012 e Janeiro/2013.

Convenção Coletiva de Trabalho 2012/2013
Horários
para o Comércio em Leme em 2012
Janeiro/2013.
Diae07
(6ª-feira) Das 9h às 22h
Julho/2012:
Dia 07 (Sábado) Das 9h às 18h
Dia 09 (2ª-feira) - Feriado Revolução
Constitucionalista de 1932.
Agosto/2012:
Dia 10 (6ª-feira) Das 9h às 22h.
Dia 11 (Sábado) Das 9h às 18h
Dia 29 (4ª-feira) – Feriado Aniversário
de Leme.
Setembro/2012:
Dia 08 (Sábado) Das 9h às 18h
Outubro/2012:
Dia 06 (Sábado) Das 9h às 18h
Dia 11 (5ª-feira) Das 9h às 22h.
Novembro/2012:
Dia 10 (Sábado) Das 9h às 18h00.
Dia 20 (3ª-feira) – Feriado da Morte de
Zumbi dos Palmares.
Dezembro/2012:
Dia 03 (2ª-feira) Das 9h às 22h
Dia 04 (3ª-feira) Das 9h às 22h
Dia 05 (4ª-feira) Das 9h às 22h
Dia 06 (5ª-feira) Das 9h às 22h

Dia 08 (Sábado) Das 9h às 18h
Dia 10 (2ª-feira) Das 9h às 22h
Dia 11 (3ª-feira) Das 9h às 22h
Dia 12 (4ª-feira) Das 9h às 22h
Dia 13 (5ª-feira) Das 9h às 22h
Dia 14 (6ª-feira) Das 9h às 22h
Dia 15 (Sábado) Das 9h às 18h
Dia 17 (2ª-feira) Das 9h às 22h
Dia 18 (3ª-feira) Das 9h às 22h
Dia 19 (4ª-feira) Das 9h às 22h
Dia 20 (5ª-feira) Das 9h às 22h
Dia 21 (6ª-feira) Das 9h às 22h
Dia 22 (Sábado) Das 9h às 18h
Dia 23 (Domingo) Das 9h às 13h
Dia 24 (2ª-feira) Das 9h às 17h
Dia 25 (3ª-feira) Fechado.
Dia 26 (4ª-feira) Das 12h às 18h
Dia 31 (2ª-feira) Das 8h às 12h
Janeiro/2013:
Dia 01 (3ª-feira) Fechado.
Dia 02 (4ª-feira) Das 12h às 18h
Dia 12 (Sábado) Das 9h às 18h
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