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Palavra da Diretoria

Joubert Pagliari Faccioli
Presidente Acil
Biênio 2010/2011 e
Biênio 2012/2013

Foi na década de 1930, sob o governo de Getúlio Vargas, o marco, no Brasil, do estabelecimento
de instrumentos jurídicos e aparelhamento do Estado para o início da gestão das áreas protegidas,
visando amenizar os efeitos da industrialização,
entretanto, diga-se, sem objetivos claramente preservacionistas.
Já no âmbito mundial, em 1972, é realizada, pela
Organização das Nações Unidas (ONU), em Estocolmo, na Suécia, a Conferência Internacional Sobre
Meio Ambiente, dedicada ao Meio Ambiente Humano, que resultou em uma Carta com princípios
e objetivos que deveriam ser alcançados para a
proteção ambiental, a partir da qual se passou a
conferir maior atenção no âmbito internacional
aos problemas ambientais existentes no planeta,
percebendo-se então a urgente necessidade de
se estabelecer regulação nas relações entre o homem e o meio
ambiente para a garantia da qualidade de vida das presentes e
das futuras gerações, por meio da
adoção de um modo de desenvolvimento sustentável.

gerações futuras de satisfazerem as suas próprias
necessidades, pergunta-se: qual o papel das empresas nessa equação?
A sustentabilidade ambiental na empresa (sem a
pretensão de trazer qualquer conceito técnico sobre o tema), consiste, então, no conjunto de técnicas e ações que o Empreendedor adota para atender as demandas de desenvolvimento sustentável
que a sociedade atual exige, buscando o lucro em
conjunto com o respeito aos recursos naturais, obtendo, em contrapartida, tratamento diferenciado
pelo Poder Público.
Algumas dicas simples de sustentabilidade nas
empresas são a colocação de lixeiras para separação e reciclagem dos resíduos gerados, com
descarte correto; uso racional de energia elétrica;
aquisição de papel reciclado; carona solidária; reutilização da água; não descarte
de esgoto ou produtos químicos nos cursos d’água; impressão em papel somente do
necessário; diminuição do uso
de descartáveis e campanhas
internas de conscientização.
Como vantagem da adoção
desse modelo de responsabilidade social com relação ao
meio ambiente natural, temos,
por exemplo: imagem positiva perante os consumidores;
maior satisfação dos funcionários e colaboradores; redução
de custos; inovação econômica, social e institucional.

“Aproveito para
agradecer a minha
Diretoria e ao
Conselho Consultivo,
que me deram todo
apoio e colaboração
em todas as ocasiões
necessárias”

Com base nesses fatos, em
1987, uma comissão criada pela
ONU, publicou o relatório “Nosso
Futuro Comum”, com uma série
de medidas a serem tomadas pelos países para promover o desenvolvimento sustentável, conceituando ainda que “o desenvolvimento sustentável é
aquele que encontra as necessidades atuais sem
comprometer a habilidade das futuras gerações de
atender suas próprias necessidades”.
Consciente disso, em 1988, influenciado por
essa tendência internacional, o Brasil promulga a
primeira Constituição Federal que dedicou um Capítulo inteiro para a proteção do meio ambiente,
estabelecendo que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, o qual deve ser preservado pelo Poder Público e pela coletividade para que as presentes e
futuras gerações dele possam usufruir (artigo 225).
E mais, tratou a Carta Constitucional de eleger,
dentre os princípios gerais da atividade econômica, fundada na valorização do trabalho humano e
na livre iniciativa, a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços
e de seus processos de elaboração e prestação
(artigo 180).
Assim, visto que o modelo de desenvolvimento
sustentável procura satisfazer as necessidades da
geração atual, sem comprometer a capacidade das

Descubra o que pode ser mudado na sua empresa e estabeleça metas para tanto, tornando-as
públicas por meio de Certificações, o que oferece
maior garantia ao consumidor e, consequentemente, a oportunidade de novos negócios.
Enfim, transmitida a mensagem proposta, aproveito, ao encerrar meu mandato na Presidência da
Acil, para agradecer a minha Diretoria e ao Conselho
Consultivo, que me deram todo apoio e colaboração
em todas as ocasiões necessárias.
Também não poderia deixar de agradecer de coração aos Colaboradores da Acil, que não mediram
esforços para a realização de todos os eventos propostos.
Aos nossos Associados, que confiaram nesta Diretoria e também nos deram todo o apoio necessário.
Meu muito obrigado.
Finalizando, quero desejar a todos um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de prosperidade e conquistas.
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Realizações

Campanha

Resumo das Realizações da Diretoria
nos Biênios 2010/2011 e 2012/2013

- Parceria Acil e Faculdades da Região: Fatece,
Unar e Uniararas (somando com a já existente parceria com as Faculdades Anhanguera de Leme);
- Campanha Show de Surpresas Acil 2010
(Mais de R$ 50.000,00 em prêmios) abrangendo todas as datas comemorativas (Dia

- Manutenção do apoio anual nos finais do
ano à Prefeitura de Leme, referente aos enfeites de Natal para a cidade, visando sempre
incentivar os consumidores a valorizarem
e efetuarem suas compras no comércio de
Leme;

das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das
Crianças e Natal);

- Doação de Cestas Natalinas para a Abrigo
São Vicente de Paulo no ano de 2010;

- Realização de Palestras de Conscientização
sobre Pedofilia;

- Campanha Show de Surpresas Acil 2011 (Mais
de R$ 60.000,00 em prêmios), abrangendo todas as datas comemorativas (Dia das Mães, Dia dos

- Realização de Palestras anuais de orientação
para Segurança dos Lojistas e Comunidade;

Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal);

- Participação da Acil no XI Congresso da Facesp – Águas de Lindóia

- Realização da 1ª e 2ª Semana da Mulher Empreendedora nos anos de 2011 e 2012;

- Realização de mais de 90 Palestras e Cursos,
91 Missões Empresariais e 5.948 Atendimentos de balcão a Empreendedores em parceria
com o PAE (Posto de Atendimento ao Empreendedor) e Sebrae – SP no período de 2010 a 2013;

- Reformulação da Central de Recuperação de
Créditos (que atualmente conta com 50 empresas
associadas aderentes);

- Realização da Palestra com David Portes em
2011 que contou com público de 285 pessoas;

- Realização de palestras motivacionais, empresariais e educativas aos Associados;

- Inauguração da nova sede da Sicoob Crediacil, no dia 12 de dezembro de 2011;

- Realização de Pesquisa descritiva de opinião
sobre a implantação da Zona Azul;

- Investimento em capacitação e treinamentos para colaboradores da Acil;

- Doação de Computadores para o Centro de
Geração de Trabalho e Renda;

- Participação da Acil no XII Congresso da Facesp – Santos/SP;

- Organização e realização dos Jantares Comemorativos da Associação;
- Organização da Área de Exposição da Festa
do Peão de 2010 a 2013;
- Lançamento do Clube de Vantagens;
- Implantação do uso de mídias sociais para comunicação com público (facebook, twitter e youtube);
- Aquisição do 2º terreno para construção da
nova sede da Sicoob Crediacil (o 1º terreno foi
adquirido na Gestão do Sr. Francisco Geraldo Pinheiro);

- Construção da nova sede da Sicoob Crediacil
(situada na Av. Carlo Bonfanti, 113), com área construída de 303,22m² em terreno medindo 450m²;
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- Homenagem aos Ex-Presidentes da Acil no
Acil Informa e Revista Acil, bem como, no Jantar Comemorativo de 40 Anos;
- Campanha Festival de Prêmios Acil 40 anos
(40 prêmios, sendo os principais 05 motos);
- Campanhas Institucionais de Incentivo ao
Comércio no ano de 2012 (Dia das Mães, Dias
dos Namorados, Dia dos Pais e Dia das Crianças);
- Aquisição de 2 novos imóveis para ampliação da sede administrativa da Acil;
- Realização do Show de Eventos 2012 com
mais de 20 eventos com caráter beneficente,
entre palestras, consultorias, cursos e treinamentos e com os eventos principais: Pedro
Mazine (A Magia de Viver com Entusiasmo) – pú-

Arquivo Acil

blico presente: 250 pessoas, Professor Marins
(Os Desafios Atuais do Mundo Empresarial) – público
presente: 450 pessoas e Stand-Up com Sérgio
Rabello no Jantar Comemorativo de 40 anos
da Acil – público presente: 757 pessoas;
- Assinatura do Convênio entre a Acil e a parceira Boa Vista Serviços S/A;
- Lançamento da Revista Acil e Novo Site da Acil;
- Inauguração da nova Sala de Cursos “Octavio Maurício Pommer” no dia 06 de dezembro
de 2012;
- Participação da Acil no XIII Congresso da Facesp – Campos do Jordão;
- Início das atividades do Programa Acil e
planejamento e implantação de Estúdio para
Filmagens e Videoteca na Acil;
- Recepção da Delegação Chinesa em visita ao Brasil;
- Ampliação da sede administrativa da Acil e
área do PAE - Sebrae/SP em março de 2013;
- 04 Campanhas de Incentivo ao Comércio no
ano de 2013 (Dia das Mães, Dia dos Namorados,
Dia dos Pais e Dia das Crianças);
- Campanha Feliz Uno Novo (15 prêmios, sendo
o principal 1 Uno Modelo Vivace EVO 0 Km);

- Assinatura em setembro/2013 de Convênio
com o Poder Judiciário para a Instalação do
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania de Leme (Cejusc);
- Palestras Magnas em 2013: Juliano Matos (Olhos
do Coração), Rogério Carlino (Superando Limites); Fádua Sleiman (Gestão Empreendedora: Os Sete Princípios de Liderar uma Empresa de Futuro); e Içami Tiba
(Ensino de Alta Performance: Escola e Empresa), que
contou com um público presente de 500 pessoas;

Chegou a hora! Começou a Campanha
de final de ano Feliz Uno Novo
Seguindo o sucesso da Campanha
anterior, Festival de Prêmios ACIL 40
anos, a nova Campanha Promocional
de 2013 conta uma grande premiação, que desta vez, foi concentrada
em 15 prêmios, sendo que o principal será um carro 0 Km, Uno Vivace
1.0 EVO.

Imagens

Ilustrativ
as

A Campanha “Feliz Uno Novo” conta com ampla divulgação em diversas
mídias, com o objetivo principal de divulgar o nome das empresas participantes e incentivar os consumidores
a comprarem nelas para concorrerem
aos 15 prêmios.

1 Carro 0 Km, 2 Motos Honda
125, 1 TV LED de 40”, 2 TVs LED
de 32”, 2 Notebooks, 2 Tablets,
1 Vale Compra de R$ 1000,00,
1 Vale Compra de R$ 800,00, 1
Vale Compra de R$ 600,00 e 2
Vales-Compra de R$ 500,00
A Campanha teve seu início em
outubro e será encerrada após o
sorteio dos prêmios no dia 04 de janeiro de 2014 na Praça Rui Barbosa.
Além das adesões normais, a Campanha recebe o apoio das Empresas:
Sicoob Crediacil, Papelaria André,
Coquinho Presentes, Embaleme,
Auto Posto Siga, Casa dos Parafusos,
Ovny Turismo, Supermercado Nossa Senhora Aparecida, Lojas ÉD+,
People, Paddock Auto Center, Pada-

ria da Paula, Eloha Boutique, Farmácia
do Chico, Joia Calçados, Faculdades
Anhanguera, MG Car e iGUi Piscinas.
Estas Empresas possuem o logo estampado nas peças de divulgação.
Outros participantes optaram pelo
pacote mais simples.

Cada pacote de adesão foi adequado pensando nos perfis de diferentes
Empresas, e desta forma, foi possível
a participação de empresas de grande, médio e pequeno porte.
Não perca essa chance, participe!

Compre no Comércio Participante e Concorra!

- Realização do 1º Mês do Empreendedor com
06 eventos voltados aos empresários e que arrecadou mais de 200 Kg de alimento doados para
Entidades de Leme;
- Participação da Acil no XIV Congresso da Facesp – Campinas/SP;

Revista Acil | 5

Aconteceu

Aconteceu

Acil realiza Eleição para Biênio: 2.014/2.015
Arquivo Acil

Conselho Consultivo
André Eduardo Altoé
Cláudio Aparecido Altoé
Daniel Pereira Ribeiro
Danilo Grabert Lanza
Jorge Manuel Thenaisie Coelho Osório
Joubert Pagliari Faccioli
Luiz Fernando Marchi Junior
Marcelo Francisco De Freitas
Mário Masamori Kohatsu
Orestes Luis Tambolin
Paulo César Beltram
Roberto Rosa
Silvio Carlos Rodrigues
No dia 18 de novembro de 2.013, a Acil realizou Eleição para Diretoria Vanderson Natalino De Souza
Executiva e Conselho Consultivo para o Biênio 2.014/2.015.
Walter Dutra De Souza

Na ocasião, com 13 votos a favor, foi eleita a chapa a seguir:
José Cláudio Beltram – Presidente
Mauricio Rodrigues Ramos – 1º Vice-Presidente
Antonio Sérgio Pereira – 2º Vice-Presidente
João Carlos Pinheiro – 1º Tesoureiro
Gustavo Moraes Cazelli – 2º Tesoureiro
Francisco Geraldo Pinheiro – 1º Secretário
Ricardo Cello Faccioli – 2º Secretário

I Conferência Municipal de Desenvolvimento
da Indústria, Comércio e Serviços é realizada
Fotos / Nathália C. M. Silva / ACIL

O Secretario da Indústria e Comércio, Pedro Bueno, faz a abertura do evento
O novo Presidente, José Cláudio Beltram,
agradeceu os votos de confiança que recebeu
e a participação de todos, e aproveitou a
oportunidade para convidar os Associados
a participarem das atividades da Acil, pois
segundo ele, é juntos e com a participação
contínua de nossos Associados que vamos
melhorar cada vez mais.

José Cláudio
Beltram Diretor da Acil,
Antônio Sérgio
Pereira – Diretor da Acil,
Cláudio Aparecido Altoé
– Conselheiro
da Acil, João
Carlos Pinheiro – Diretor da
Acil e Francisco
Escoriza da
Silva – Conselheiro da
Acil, recebem
certificado de
participação.

Acil prestigia 14º Congresso da Facesp
O Congresso comemorou os 50 anos da Facesp e teve o tema:
Celebrar a história. Construir o futuro
Arquivo Acil

A Facesp completa 50 anos em 2013 e
realizou o seu 14º Congresso em Campinas, entre os dias 18 e 20 de novembro.
O evento contou com a participação de
Associações Comerciais de todo estados e a Acil foi uma delas.
O Congresso teve uma programação
bem extensa e voltada ao empreendedorismo, economia e serviços oferecidos para as Associações.
No dia 19 a Presidente da República
Dilma Roussef discursou na solenidade
de abertura do evento.
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Nathália Carolina Malta da Silva - Relações Públicas da Acil, Sebastião Marcelino Corteze - Gerente da Acil,
Walter Dutra de Souza - Conselheiro da Acil, Joubert Pagliari Faccioli - Presidente da Acil, Francisco Escoriza
da Silva - Conselheiro da Acil, Paulo César Beltram - Conselheiro da Acil para o próximo Biênio, Luiz Roberto
da Silva - Vendas da Acil e Tânia Marchi - Agente de Desenvolvimento do PAE na Acil

Diversas palestras foram realizadas ao
longo dos dias 19 e 20 de novembro e
os participantes puderam socializar e
fortalecer contatos, além de trocar experiências de uma Associação para outra.

O encerramento aconteceu na noite
no dia 20 de novembro com jantar e
música ao vivo com a dupla sertaneja
“Chitãozinho e Xororó”.

Eduardo Tadeu Saggiorato, Gerente de Negócio e Operações, da Agência de
Desenvolvimento Paulista – DESENVOLVE –SP, ministra a palestra de abertura
com o Tema: O Papel da Agência Desenvolvimento Paulista
O Governo de Leme, através da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, em parceria com a Etec “Dep.
Salim Sedeh”, realizou nos dias 16 e
17 de outubro, a I Conferência Municipal de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços. O evento
teve o objetivo de promover a participação da sociedade civil, sindicatos, associações e, em especial,
dos empresários e empreendedores
lemenses, nas discussões em torno
do desenvolvimento econômico do
município.
O primeiro dia contou com a palestra
de abertura ministrada por Sr. Eduardo
Tadeu Saggiorato, Gerente de Negócio

e Operações, da Agência de Desenvolvimento Paulista – DESENVOLVE –SP,
com o Tema: O Papel da Agência Desenvolvimento Paulista
No segundo dia os grupos foram divididos em Eixo 1 – Políticas de Incentivo ao Fortalecimento da Indústria;
Eixo 2 – Políticas de Incentivo ao Fortalecimento do Comércio; e Eixo 3 – Políticas de Incentivo ao Fortalecimento
do Setor de Serviços.
Os debates realizados nos grupos
serviram para gerar propostas práticas de políticas públicas, que foram
apresentadas em plenária para a aprovação e deliberação, sendo aprovadas
por unanimidade dos presentes. Com

isso, será elaborado o Relatório Final
da Conferência Municipal, que será em
breve divulgado pela Prefeitura Municipal através de seu site www.leme.
sp.gov.br
A Acil contou com representantes
em todos os Eixos e aproveita para
agradecer a oportunidade que o evento proporcionou. Estiveram presentes
os senhores Antonio Sérgio Pereira
- Diretor da Acil, João Carlos Pinheiro
- Diretor da Acil, José Cláudio Beltram
- Diretor da Acil, Francisco Escoriza da
Silva - Conselheiro da Acil, Cláudio
Aparecido Altoé - Conselheiro da Acil
e Tânia Marchi - Agente de Desenvolvimento do PAE na Acil.
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Mês do Empreendedor

Mês do Empreendedor
Fotos / Nathália C. M. Silva e Karen Lima / Acil

Mês do Empreendedor realizado em outubro
reúne empresários na Acil e arrecada mais de
200 kg de alimentos para Entidades

Deputado Federal Mendes Thame falou sobre o Empreendedor Individual com a palestra “Empreendedorismo
Como Avançar” no dia 21 de outubro

O Empresário Lemense Plínio Tadeu Zencker Leme ministrou a palestra “Agronegócios” no dia 22 de outubro na
Sala de Cursos da Acil

No dia 24 de outubro, Paulo José Sacchi ministrou a palestra “Caminhos para Eficácia”, realizada especialmente
para a ocasião

Renato Bernhoeft, no dia 26 de outubro, falou acerca do
segredo das empresas familiares que conseguem chegar
aos 100 anos

O Gerente do Sebrae/SP - Escritório Regional de São
Carlos, Paulo Sérgio Cereda, proferiu a palestra sobre
Comportamentos Empreendedores no dia 30 de outubro

No dia 31 de outubro, o Diretor Técnico do Sebrae-SP,
Ivan Hussni encerrou os eventos com a palestra “Empreendedorismo e Inovação”

No dia 07 de outubro, em frente a Acil, o Sebrae Móvel atendeu gratuitamente
os empreendedores lemenses
Em comemoração ao dia do Empreendedor, dia 05 de outubro (data que
surgiu em 1999, quando o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, instituiu
a lei 9.841, primeiro Estatuto Nacional
da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte), a Acil, em parceria com
o Sebrae-SP, Secretaria da Indústria
e Comércio, AAPILEME, COMIPEM e
Rede Serv Mais Supermercados preparou uma programação especialmente
voltada aos Empreendedores.
Os eventos tiveram abertura no dia
07 de outubro, com o Sebrae Móvel
que atendeu gratuitamente aos Empreendedores de Leme e forneceu orientações sobre gestão e planejamento.
Nesta data os Analistas do Sebrae-SP
também visitaram alguns estabelecimentos levando dicas relacionadas a
temas cotidianos dos empreendimentos. No dia 08 o Sebrae Móvel prestou
atendimento aos Empreendedores na
cidade de Santa Cruz da Conceição.
A programação de palestras teve início no dia 21 de outubro com o Deputado Federal Mendes Thame (autor da
Abrigo São
Vicente de
Paulo
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proposta que deu origem à Lei Complementar 128/2008, que criou a figura do Empreendedor Individual), que
falou sobre os benefícios que o mercado formal traz para os Empreendedores e respondeu diversas questões
dos participantes.
No dia 22 o tema foi Agronegócios, e
nesta data o Empresário lemense Plínio
Tadeu Zencker Leme demonstrou aos
participantes a importância dos Armazéns
Gerais e abordou o tema Exportação.
Prosseguindo a programação no dia
24, Paulo José Sacchi ministrou a palestra “Caminhos para Eficácia”, realizada especialmente para a ocasião, e
respondeu a uma pergunta de muitos
empresários: Como as Empresas de
Leme podem melhorar seu desempenho e crescer?
No sábado, dia 26, com o tema Empresas
Brasileiras Centenárias, Renato Bernhoeft
(Fundador e Presidente da Bernhoeft
Consultoria Societária), falou acerca do
segredo das empresas familiares que
conseguem chegar aos 100 anos.
Na segunda semana de eventos, o
Albergue
Noturno

Sebrae–SP foi o destaque.
No dia 30, o Gerente do Sebrae/SP Escritório Regional de São Carlos, Paulo
Sérgio Cereda, proferiu a palestra sobre
Comportamentos
Empreendedores,
indicando aos presentes quais são os
comportamentos e a importância de
mantê-los para ser bem-sucedido.
Finalmente, no dia 31, o Diretor Técnico do Sebrae-SP, Ivan Hussni encerrou os eventos com a palestra “Empreendedorismo e Inovação”, com a qual
incentivou os participantes a inovarem
para se destacarem no mercado empreendedor.
Os eventos tiveram caráter beneficente e a entrada foi 1 kg de alimento
não perecível (exceto o evento do dia
26, “Empresas Brasileiras Centenárias”).
Foram arrecadados mais de 200 kg de
alimento que foram doados para Entidades Beneficentes de Leme (veja abaixo).
O Mês do Empreendedor contou com
apoio das Empresas: Infibra, Top Telha,
Pluzie, Gráfica Brilho, Rede de Postos
Pica Pau, LS Assessoria e Segurança do
Trabalho e AllMed.

Lar São
Francisco
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Jantar 41 anos

Um dos mais aguardados eventos do ano, o
Jantar Comemorativo da
Acil, foi realizado no dia
18 de outubro.
Mais de 300 pessoas
participaram da ocasião
e comemoraram os 41
anos de fundação da Acil.
A Diretoria da Acil agradece a todas as pessoas
que prestigiaram o jantar
e aproveita para reforçar
o convite aos Associados para participarem
sempre das atividades e
eventos realizados pela
Entidade.

Jantar 41 anos

Fotos Mega Stúdio

Acesse nosso site
www.acileme.com.br ou
página do facebook e confira todas fotos do evento
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Jantar 41 anos
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Jantar 41 anos
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Aconteceu

Aconteceu

Acil realiza palestra: 5S - Como a
Qualidade Contribui Para o Seu Negócio
Em parceria com a Etec Deputado
Salim Sedeh, Sebrae-SP, Comipem,
Aapileme, Rede Serv Mais Supermercados e Secretaria de Indústria e Comércio, a Acil realizou no dia 05 de
novembro a palestra “5S - Como a
Qualidade Contribui Para o Seu Negócio”.
O evento foi ministrado por Alexander Ferreira Lavelli, Consultor do
Sebrae-SP, que destacou a importância da aplicação do Programa 5S nas
empresas de forma a melhorar a qualidade de vida dos funcionários e aumentar a produtividade, diminuindo
desperdícios e custos.
A entrada foi 1 kg de alimento não
perecível que foi doado para Entidades Beneficentes de Leme (veja nas
páginas 06 e 07)
Confira no link a apresentação utilizada na palestra:
http://atualiza.acileme.com.br/ADMarquivo/arquivos/arquivo/5S.pdf

Nathália C. M. Silva / ACIL
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Palestra “Ensino de Alta Performance - Escola
e Empresa” leva mais de 500 pessoas ao
Anfiteatro da Faculdade Anhanguera de Leme
Fotos / Nathália C. M. Silva / ACIL

Acil Apoia o I Outdoor Training com os
Subtenentes e Sargentos do 36º BPM/I
Foi realizado no dia 23 de outubro, na República Lago, o I Outdoor Training com os Subtenentes
e Sargentos que pertencem ao efetivo do 36º
BPM/I.
A atividade faz parte de um processo de consolidação dos valores institucionais ao efetivo do
36º Batalhão de Polícia Militar do Interior, com
sede na cidade de Limeira.
O treinamento teve o propósito de valorizar o
importante segmento de supervisão da Instituição, composto por Subtenentes e Sargentos, bem
como de fomentar neles a prática da liderança
positiva, a importância do trabalho em equipe e
da proatividade, exaltando o espírito de corpo.
Os participantes foram distribuídos em equipes e desenvolveram diversas atividades no
Acampamento, sempre monitorados e avaliados
por oficiais da Unidade.
A Acil apoiou o evento custeando as camisetas
personalizadas e de cores diferentes para cada
equipe. O 2º Vice-Presidente da Associação,
Mauricio Rodrigues Ramos compareceu ao evento e recebeu, em nome da Acil, os agradecimentos pela colaboração.
Com trechos do site: http://trigesimosextobatalhaointerior.blogspot.com.br/2013/10/i-outdoor-trainning-com-os-subtenentes.html

Programação de eventos 2013 fecha com chave de ouro:

Fotos: Karen Lima / Acil e Equipe República Lago

No dia 12 de novembro a Acil, com
o apoio da Faculdade Anhanguera de
Leme e Sicoob Crediacil, realizou o
evento “Ensino de Alta Performance
– Escola e Empresa”, com o renomado
palestrante Içami Tiba.
O palestrante falou sobre as duas
instituições, Escola e Empresa, e sobre
como a revolução dos costumes, que
somados aos avanços tecnológicos,
modificou e afetou nossa maneira de
viver.
Dr. Içami Tiba também abordou temas como cidadania familiar e empresarial, relação custo-benefício,
meritocracia, liberdade com responsabilidade, disciplina na medida certa e
empenho e alta performance nas empresas e famílias. Outro ponto apresentado foi que existe diferença entre
homens e mulheres, o que não existe é
superioridade.

Francisco Escoriza da Silva - Conselheiro da Acil, Marcelo Francisco de Freitas Conselheiro da Acil, Maurício Rodrigues Ramos - 2º Vice-Presidente da Acil, Dr. Içami
Tiba - Psiquiatra e Educador, Palestrante da noite - Joubert Pagliari Faccioli - Presidente
da Acil, Valentin Ferreira – Diretor Presidente da Saecil, Francisco Geraldo Pinheiro Presidente do Conselho da Acil e Antônio Sérgio Pereira - Diretor da Acil

Para finalizar ele destacou um dos
grandes dilemas atuais: falta de mão
de obra qualificada e também ressaltou a importância dos relacionamentos humanos
Quem vê, copia! Quem justifica,
não faz! Quem lê, teoriza! Quem faz,
APRENDE!

Joubert Pagliari Faccioli – Presidente da Acil, Dr. Içami Tiba – Palestrante da
noite, Fernando Pultz - Diretor da Faculdade Anhanguera de Leme
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Novidade

Parceria

PGFN e Receita Federal fazem atendimento
integrado no domicílio do requerente

Mais uma parceria de sucesso:

Cejusc é inaugurado em Leme que agora
contará com justiça rápida para resolução
de Conflitos

Nathália C. M. Silva / ACIL

A Acil firmou convênio e
ajudará com a
mensalidade do link para
funcionamento do sistema
do Centro Judiciário de
Conflitos

Em ofício enviado à Acil a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional comunica que a partir do dia 21 de outubro, o protocolo de requerimentos, para análise de qualquer unidade
da Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, poderá ser
realizado em unidade de atendimento da Receita Federal –
RFB do domicílio do requerente.
A mudança é muito significativa para as pessoas físicas
ou jurídicas que possuem dívidas inscritas por mais de uma
unidade da PGFN. Isto porque, até 21 de outubro de 2013,
o requerente precisava dirigir-se as unidades de atendimento vinculadas a cada uma das Procuradorias que cobram as dívidas inscritas. A partir do dia 21 de outubro, o
requerente irá apenas na unidade de seu domicílio e fará
um único protocolo de requerimento, mesmo quando este
inclui dívidas/inscrições que devam ser analisados por diferentes unidades da PGFN.
É importante registrar, também, que a PGFN oferece ao
contribuinte a possibilidade de acessar, pela internet, vários serviços diretamente de sua casa ou escritório, utilizando o endereço www.pgfn.gov.br. Nesse mesmo endereço eletrônico, o contribuinte pode, também, acompanhar e
acessar a decisão da Procuradoria da Fazenda Nacional, em
relação aos serviços requeridos à PGFN, nas unidades de
Atendimento Integrado da Receita Federal.
Estão disponíveis na página da internet da PGFN os seguintes serviços: consulta aos requerimentos protocolados
no Atendimento Integrado e ciência da decisão da PGFN;
consulta débitos inscritos na Dívida Ativa da União; emissão de DARF e de GPS; consulta à lista de devedores; emissão de certidão conjunta de débitos negativa e da positiva com efeito de negativa quando a liberada na internet
(pessoa física e jurídica); parcelamento simplificado dos
débitos; orientações sobre onde obter serviços da PGFN
e orientações gerais sobre os serviços da PGFN (inclusive
listagem da documentação necessária e do formulário para
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requerimento do serviço).
Quando o serviço desejado não estiver disponível na internet, o atendimento presencial é realizado em unidade
de atendimento integrado da Receita Federal e, a partir de
21 de outubro de 2013, o cidadão deve buscar esse atendimento na unidade da Receita Federal do domicílio fiscal
(endereço) do cidadão.
Os serviços da PGFN que estão disponíveis nas unidades
da Receita Federal são: registro nos sistemas da dívida ativa de garantias e de causas suspensivas da exigibilidade
da dívida ativa; emissão de certidão conjunta não liberada na internet; parcelamento de débitos de mais de R$
500.000,00 (que pressupõe o oferecimento de garantia);
reparcelamentos de débitos inscritos na Dívida Ativa que
tiveram parcelamento anterior rescindido; regularização
de dívidas protestadas; revisão de dados do cadastro da
Dívida Ativa; substituição ou cancelamento de registro de
garantia em processos extrajudiciais; e pedido de vista ou
cópia de processo administrativo.
As informações sobre serviços da PGFN podem ser obtidas, também, pelo atendimento telefônico - “call center”
146, a partir da opção “8”.
Orienta-se o contribuinte, antes de dirigir-se a uma unidade de atendimento presencial, verifique no endereço
www.pgfn.gov.br se o serviço está disponível na internet e,
não estando, as condições para obter o serviços na unidade
de atendimento presencial. Dentre as condições, convém
verificar se o atendimento está condicionado ao prévio
agendamento de senha, bem como acessar a documentação e o formulário exigido para obter o serviço desejado.
Para saber se a unidade da RFB exige o prévio agendamento de senha e, quando exigindo cadastrar essa senha,
o cidadão deve acessar, no endereço www.receita.fazenda.
gov.br, o link para “unidades de atendimento” ou discar 146.

O Centro Judiciário de Solução de
Conflitos – Cejusc, foi inaugurado no
dia 12 de novembro na cidade de
Leme. A implantação deste serviço é
fruto de parceria entre o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, Poder
Judiciário de Leme, Acil e Prefeitura
Municipal.
A população de Leme e Santa Cruz
da Conceição passou a contar com um
novo serviço público judiciário, que
além do objetivo direto de agilizar a
solução de conflitos, tem a missão de
instaurar a cultura da conciliação.
Segundo a chefe de Seção Judiciário, Ana Maria Oliveira, o objetivo do
Cejusc é dar celeridade às soluções de
conflitos, de forma econômica. Os envolvidos contarão com a colaboração
de conciliadores capacitados que irão
coordenar o diálogo entre os interessados.
O cidadão poderá procurar gratuitamente o Cejusc no endereço: R. Antônio Mourão, 549 (antiga delegacia da
mulher), de segunda a sexta-feira, das
09h às 17h.
O órgão receberá casos que ainda
não chegaram à Justiça com atendimentos pré-processuais e processos
já distribuídos e despachados pelos
magistrados através de atendimentos
processuais. Além disso, serão feitos
atendimentos de cidadania, com serviços de informação e orientação jurídica.
A Acil esteve presente na inauguração
realizada no fórum local e foi representada por Joubert Pagliari Faccioli - Presidente da Acil, José Cláudio Beltram - Diretor da Acil, Francisco Escoriza da Silva
- Conselheiro da Acil e Mauricio Rodrigues Ramos - 2º Vice-Presidente da Acil.

Ademir Zanóbia - Vice-Prefeito de Leme, Paulo Blascke - Prefeito de Leme, Dr.
Márcio Mendes Picolo - Juiz de Direito - Diretor do Fórum e Coordenador do
Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Leme, Dra. Paula Maria de Castro
Ribeiro Bressan - Juíza de Direito e Membro do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, Joubert Pagliari Faccioli - Presidente
da Acil, José Cláudio Beltram - Diretor da Acil, Francisco Escoriza da Silva Conselheiro da Acil e Mauricio Rodrigues Ramos - 2º Vice-Presidente da Acil
Secretaria de Comunicação Leme

Confira como funciona o serviço:
1º Passo- A parte interessada em
mediação de conflito passa por um
atendimento inicial em uma sala de
triagem e um posto de coleta de queixas, localizado na R. Antônio Mourão,
549.
2º Passo- Lá devem ser apresentados o endereço completo das partes
e documentos mínimos necessários
para comprovar alegações feitas, como
certidão de casamento, por exemplo,
para pedir um divórcio.
3º Passo- No mesmo dia já sai a data
de audiência de conciliação. Também

é elaborada uma carta para convidar a
outra parte envolvida no conflito.
4º Passo- Na data de retorno as
partes se sentam à mesa em uma das
salas de conciliação e buscam acordo,
com a ajuda de um mediador ou conciliador. Pode acontecer mais de uma
audiência, caso seja necessário.
5º Passo- Havendo acordo o mediador redige um termo na hora. Após
todos assinarem o cidadão sai do Centro de Conciliação de posse de um documento homologado e assinado por
um juiz, com o efeito de uma sentença
definitiva.
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Clube de Vantagens

Horário Comercial
A Acil conta com inúmeras vantagens e tem a meta de sempre acrescentar
mais benefícios em seu portfólio, fique atento às novidades, pois estaremos
sempre atualizando nosso leque de serviços. Ao associar-se a Acil você se
torna sócio do nosso clube, aproveite!
- CONVÊNIOS MÉDICOS / SAÚDE
- INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- SERVIÇOS EXCLUSIVOS
- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- PARCERIAS

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

Sejam Bem-vindos

C.R.B Transportes...................................... (19) 3571-5020
Decoty Boutique....................................... (19) 3571-2644
Charmosas Moda Grande..................... (19) 3555-0658
Cesta Básica Pinheiro............................. (19) 3571-6282
Camarotti Calçados.................................. (19) 3555-1464
Blaytner José Horniche....................... (19) 99988-8936
Tiago Barros Ar-condicionado......... (19) 99969-9835
Ótica Elis....................................................... (19) 3555-0826
Juninho Presentes.................................... (19) 3571-1024
Serralheria do Jurubeba........................ (19) 3554-8925
Sousa Pré-Moldados............................... (19) 3571-6052
Molotov Skate Rock................................. (19) 3555-1136
José Amancio da Paz............................... (19) 3053-3060

Jô Cabeleireiro .......................................... (19) 3555-2993
Aranha Moto Race.................................... (19) 3053-1175
Beleza Absoluta...................................... (19) 99912-0151
Gold Arte Churrasqueiras..................... (19) 3053-2434
Plenitude Vasos......................................... (19) 3554-2397
Pingo Doce................................................... (19) 3571-2131
Fricam Atacado e Varejo....................... (19) 3571-1063
Glacê Real Gourmet................................ (19) 3571-2914
Ferrari Grill................................................... (19) 3571-6734
Mara Modas................................................. (19) 3053-3630
Re Modas e Acessórios....................... (19) 99961-8279
Aezo Mídias Inteligentes....................... (19) 3555-2685
Keka Modas.................................................. (19) 3053-2134

Comunicado - Seicon
A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE LEME, vêm por meio deste, informar
a seus Associados que por motivos administrativos, o Contrato de Parceria existente entre a Acil
e a empresa de cartões Seicon foi rescindido.

A partir de agora as consultas de saldo e de rede credenciada passam a ser realizadas
diretamente no site: www.seicon.com.br ou telefone (19) 3913-9333
Assim sendo, estamos à disposição dos Associados para demais esclarecimentos.
Atenciosamente,
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE LEME
18 | Revista Acil

Horário do Comércio - 2013 até Março 2014
DEZEMBRO/2013:
Dia 06 (6ª feira) Dia 07 (Sábado) Dia 09 (2ª feira) Dia 10 (3ª feira) Dia 11 (4ª feira) Dia 12 (5ª feira) Dia 13 (6ª feira) Dia 14 (Sábado) Dia 16 (2ª feira) Dia 17 (3ª feira) Dia 18 (4ª feira) Dia 19 (5ª feira) Dia 20 (6ª feira) Dia 21 (Sábado) -

das 9h às 22h
das 9h às 18h
das 9h às 22h
das 9h às 22h
das 9h às 22h
das 9h às 22h
das 9h às 22h
das 9h às 18h
das 9h às 22h
das 9h às 22h
das 9h às 22h
das 9h às 22h
das 9h às 22h
das 9h às 18h

Dia 22 (Domingo) - das 9h às 13h
Dia 23 (2ª feira) - das 9h às 22h
Dia 24 (3ª feira) - das 9h às 17h
Dia 25 (4ª feira) - Fechado
Dia 26 (5ª feira) - das 12h às 18h
Dia 31 (3ª feira) – das 08h às 12h

JANEIRO/2014

Dia 01 (4ª feira) - Fechado
Dia 02 (5ª feira) - das 12h às 18h
Dia 11 (Sábado) - das 9h às 18h

FEVEREIRO/2014:
Dia 08 (Sábado) - das 9h às 18h

MARÇO/2014:

Dia 03 (2ª feira) - horário normal
(exceto para o funcionário que tenha
trabalhado no dia 22/12/2013 e
ainda não tenha compensado)
Dia 04 (3ª feira) – Fechado
Dia 05 (4ª feira) – das 12h às 18h
Dia 08 (Sábado) - das 9h às 18h

Boas
Festas

• O comércio não funcionará também nos feriados nacionais
• Nos demais sábados não previstos acima o comércio terá horário normal
Sempre consulte a convenção coletiva em nosso site www.acileme.com.br ou solicite uma via pelo e-mail gerencia@acileme.com.br

Aviso aos leitores: As páginas Nossos Sócios e Acil Responde voltarão normalmente na próxima edição
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