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Palavra da Diretoria

MISSÃO DE VISÃO

José Cláudio Beltram
Presidente da Acil

Dias atrás tivemos a oportunidade de
perceber de forma clara dois fatos de
tradicionais temas que há muito são enfocados
pelos grandes pensadores:
1) É na crise que se cresce.
2) Sábio é o que aprende com os erros e
acertos de outrem.
Entre outros aspectos, o principal motivador
do desenvolvimento do povo alemão, se
deve às dificuldades enfrentadas durante sua
história.
Povo marcado por conflitos. Um povo que
antes mesmo do início do primeiro milênio,
para não retroagirmos tanto na sua história,
teve seu território dominado pelo voraz e implacável império romano. Foi na região germânica, onde hoje situa-se uma das mais importantes cidades da
Alemanha, Colônia, que no ano
15 d.C., Agripina,
mãe do Imperador Nero, nasceu
durante uma incursão de seu pai
por aquela região.

com foco nas ações de médio e longo prazo.
Se por um lado podemos louvar a quase
ausência de conflitos, catástrofes, a abundância
de recursos hídricos, riqueza agrícola, fauna
e flora, que foi agraciada a jovem nação
brasileira, por outro, devemos nos entristecer
pela nossa ainda medíocre capacidade
de envolvimento em prol ao bem comum,
certamente proporcionada por essa benesse.
O povo brasileiro está ávido por mudanças,
quem sabe não seja esta estratosférica crise
econômica, financeira, política, moral, a
propulsora dessa tão sonhada transformação.
É nosso dever aproveitar esse momento, fomentar o associativismo e nos unir para que
essa oportunidade não seja desperdiçada.

O povo brasileiro está ávido
por mudanças, quem sabe não
seja esta estratosférica crise
econômica, financeira, política,
moral, a propulsora dessa tão
sonhada transformação.

Não podemos
deixar de destacar, é claro, o
grande
legado
deixado pelo Império Romano, a
organização estrutural do Estado
e suas diretrizes
legais. Avançando um pouco, no século XVI,
foi dividida por conflitos religiosos, ao norte
os protestantes, e ao sul os católicos. No início
do século XIX, foi totalmente devastada com o
advento da 1ª, e anos mais tarde, 2ª Grande
Guerra. Não tendo se recuperado totalmente ainda, foram assolados pela grave crise do
carvão mineral, uma importantíssima atividade
que sustentava a economia daquela região.

É nosso dever aproveitar esse momento, fomentar o associativismo e
nos unir para que essa oportunidade
não seja desperdiçada.

Tenho por mim que todo esse sofrimento fez
com que esse povo desse tanto valor à união,
ao associativismo e cooperativismo que foram
fundamentais para a pujante economia que
vem desfrutando na atualidade; a essa forma
de pensar adiante, de trabalhar cada detalhe

Pautada na sua
Missão, Visão e
Valores, e buscando aprender
com aqueles que
já acertaram, a diretoria da ACIL, a
convite da FACISC,
deliberou a participação de representantes em
uma missão empresarial à Alemanha, ocorrida
no final do mês
de abril.

Teve, a missão,
o intuito de prospectar negócios e estreitar relacionamento com entidades daquele importante país, notadamente nas áreas de sustentabilidade ambiental (mecanismos de reciclagem
e correta separação e destinação do lixo, geração de energia renovável e ecologicamente
correta, dessalinização e purificação de água),
além de divulgar nossa cidade como potencial
região para receber investimentos de instituições e empresários da Alemanha.
A semente foi plantada, cuidaremos para
que germine e dê bons frutos.
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Desfile

Acil realizou o 2º Mamãe Fashion Demais.
Confira matéria e fotos:
O desfile realizado no dia 04 de maio em homenagem às mães emocionou o público presente e os internautas que
conferiram a transmissão ao vivo realizada no Facebook.
O evento foi uma realização da Acil e contou com o apoio da Sicoob
Crediacil. As modelos foram produzidas (cabelo e maquiagem), pelo Grupo
Emprebeauty. Enquanto o desfile teve suporte da equipe Acil e supervisão
de Cynthia Zaninari, a apresentação ficou por conta de Rafael Faria.
As lojas participantes foram: Catavento, Atitude, Xocolata, Vitrine Brasil,
Innovazione e Capitú Boutique. Além de desfilarem seus looks as lojas
realizaram diversas homenagens às mães, com mamães desfilando e as vovós,
Dona Tereza e Dona Mariquinha (105 anos), que arrasaram na passarela.
A noite foi encerrada com duas homenagens. O apresentador Rafael Faria
convidou Lela Beltram, esposa do Presidente da Acil, para um desfile especial,
ela foi a homenageada da noite. Em seguida ele chamou várias mães e avós
ao palco e declamou, com ajuda de todas elas, uma linda mensagem sobre
a importância e tudo que elas representam em nossas vidas, homenagem
que foi reforçada por Ester Helena de Godoy que finalizou o evento cantando
"Como é grande o meu amor por você".
Foram realizados sorteios de brindes das lojas participantes entre um
desfile e outro. No final foram sorteados prêmios, entre eles uma televisão
de 32” polegadas.
A Acil agradece a todos que participaram da realização do evento e todo o
público que prestigiou presencialmente e pela transmissão online.
As arrecadações de alimento foram doadas para o Abrigo São Vicente de
Paulo e Lar São Francisco
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Fotos - Marcos Nascimento

Desfile
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Desfile
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Desfile

Revista Acil | 7

Aconteceu

Acil inicia implantação do Programa 5S
A metodologia 5S é a etapa inicial e
base para implantação da qualidade
total, seu nome é baseado em 05
palavras japonesas: Seiri (Utilização/
Descarte),
Seiton
(Organização),
Seiso (limpeza), Seiketsu (Higiene e
Padronização) e Shitsuke (Disciplina) ou
seja, os 05 sensos.
O programa tem como objetivo
mobilizar, motivar e conscientizar toda a
empresa para a Qualidade Total, através
da organização e da disciplina no local
de trabalho.
A Acil iniciou a implantação do programa
no mês de fevereiro e já colhe resultados
positivos. Estamos em transição do 2º
(organização) para o 3º S (limpeza).
Com as primeiras etapas, os departamentos identificaram melhores maneiras de se organizar e otimizar processos. A qualidade do ambiente de
trabalho também aumentou, pois com
ele organizado, perde-se menos tempo
buscando as ferramentas necessárias e
isso reflete diretamente no rendimento
diário da equipe, por exemplo.

Sua empresa também pode implantar o 5S!
Através de nossa parceria com a SGISO. Saiba mais!
A Acil e a SGISO têm como objetivo, através desta parceria,
oferecer com preços especiais, a implantação do Programa
de Redução de Custos e Desperdícios - “Programa 5S” aos
Associados. Os resultados deste programa são rapidamente
visíveis e a evolução de cultura da Empresa é melhorada de
forma expressiva em todos os níveis.

Benefícios do Programa:
•Baixo investimento.
•Redução de eliminação de desperdícios reduzindo
custos.
•Melhorias nas relações humanas.
•Troca de experiências entre as empresas participantes.
Ponto Forte da Parceria: O trabalho de forma coletiva é um
fator motivacional para a conclusão do projeto e na redução
dos custos de implantação. Proporciona oportunidade de
implantação para Empresas de qualquer porte.
Mais informações (19) 3573-7100
ou direto com a equipe SGISO (19) 3555-1270
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Aconteceu

Acil realiza apresentação do PROJETO PEIEX para
Empresários do setor da Indústria
Fotos - Nathália C. M. Silva / Acil

No dia 04 de maio a Acil realizou novo evento de
apresentação de sua parceria com a Fundação Vanzolini e
do Projeto PEIEX (Projeto Extensão Industrial Exportadora).
O PEIEX foi apresentado por Alexandre Magno – Fundação
Vanzolini, que explicou o funcionamento do projeto que é
mantido pela ApexBrasil – Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimentos, e executado pela
Fundação Vanzolini, e seus objetivos são: Competitividade
Empresarial, Cultura Exportadora, Acesso a Produtos e
Serviços nas Instituições de Governo e Setor Privado,
Melhorias Técnicas e Gerenciais, Capacitação para Inovação
e Interação e Cooperação entre Empresas e Instituições
de Apoio, atuando principalmente nas Áreas: Gestão
Estratégica, Finanças e Custos, Capital Humano, Vendas e
Marketing, Produto e Produção e Comércio Exterior.
Uma grande oportunidade para as Indústrias, que recebem
capacitação pela equipe de técnicos extensionistas, pois,
após a realização da análise e diagnóstico, as empresas
são auxiliadas na implantação das melhorias indicadas.
Estes fatores influenciam diretamente na competitividade
das empresas que se tornam aptas a conquistarem novos
mercados, no Brasil, e principalmente no exterior.

O evento contou com depoimento de empresários que
já participaram do Projeto, Hélio R. Alves - Proprietário da
Solaris Tecnologia Fotovoltaica e Alex Oliveira - Secretário
de Indústria e Comércio de Leme e Proprietário da Redentor
Churrasqueiras, que compartilharam um pouco de suas
experiências com os participantes e ressaltaram pontos
importantes de melhoria em suas empresas.

Acil recebeu mais uma rodada de atendimentos
aos Empresários com Consultor da Desenvolve SP
Com o intuito de fomentar o desenvolvimento das Empresas
Associadas, a Acil recebeu, no dia 27 de abril, mais uma rodada
de atendimentos com consultores da Desenvolve SP - Agência de
Desenvolvimento Paulista.
Por meio dos atendimentos, os empresários foram orientados sobre
as linhas de crédito que a instituição disponibiliza para investimentos
em projetos de inovação, ampliação ou modernização.
A Desenvolve SP financia pequenas e médias empresas de todos
os setores produtivos. Além disso, oferece a opção da contratação
de fundos garantidores, que ajudam a complementar as garantias
exigidas pela operação de crédito.
Mais informações sobre as próximas rodadas de atendimento
pelo (19) 3573-7100 com Eduardo
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Integra Ação
Aconteceu

Acil e grupos do Empreender participaram
do Leme no Lago - Festa do Trabalhador que
encantou o público
Mais de 5 mil pessoas prestigiaram o evento “Leme no
Lago”, promovido pela Prefeitura do Município de Leme na
última segunda-feira (1º), no Lago Municipal “Dr. Enni Jorge
Draib”.
O evento realizado em comemoração ao Dia do Trabalho,
contou com diversas atividades, entre elas: prestação
de serviços à população, oficinas culturais, atividades
esportivas, exposições, plantão social, serviços de
atendimento ao trabalhador, orientações de vida saudável,
praça de alimentação e muitas outras atividades.
A Acil esteve presente e realizou distribuição de balas
para as crianças, além de trazer o Palhaço Jeca, que
se apresentou no palco principal e provocou muitas
risadas com seus números e "trapalhadas". Os grupos do
Empreender também participaram do evento. Com as
barracas de pastel, delícias de milho e café, o Grupo APRUL
fez parte da praça de alimentação. Já os Empreendedores
de Beleza - Emprebeauty realizaram cortes de cabelo
gratuitos para a população presente. O grupo Criarte
realizou exposição, venda e oficinas de artesanato.
“Leme no Lago” foi uma realização da Prefeitura do
Município de Leme, com apoio da ACIL – Associação
Comercial, Indústrial e Agrícola de Leme, Faculdade
Anhanguera Educacional, Ilumi Materiais Elétricos, SICOOB
CREDIACIL e Tiro de Guerra 02/074.
*com informações da SECOM - Secretaria de Comunicação
Social - Prefeitura do Município de Leme
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Fotos - Nathália C. M. Silva / Acil

Aconteceu

Representantes da APRUL
visitaram a Agrishow 2017

Workshop com
Luis Moreira

Fotos - Arquivo / APRUL

Adailton e Marisa Macabelli visitaram na Agrishow estande
da New Holland
Considerada uma das três principais feiras de tecnologia
agrícola do mundo e a maior e mais importante na América
Latina, a Agrishow é vitrine das mais avançadas tendências
e inovações tecnológicas para o agronegócio.

O grupo Criarte – Casa do Artesão de Leme realizou nos
dias 29 e 30 de maio seu 1º Workshop com Luis Moreira,
renomado artista do meio de artesanato, que veio falar de
técnicas de pintura adesivada.

Criarte realizou Feira de Artesanato Especial do Dia das Mães
O evento realizado nos dias 12 e 13 de maio contou com
exposição e venda de artesanato, bazar e oficinas diversas
que foram realizadas ao longo dos dias. Confira algumas fotos:

Fotos - Tânia Marchi / ACIL

Conheça o Programa Empreender

Você é um profissional liberal e precisa desenvolver o seu negócio? Tem uma pequena Empresa e precisa crescer?
Quer começar um negócio novo e se tornar um empresário de sucesso?
Se o seu caso for algum dos citados acima, procure conhecer o Programa Empreender.
Um dos objetivos do Programa Empreender é a troca de experiências com a finalidade de resolver problemas que
são comuns aos empresários, mesmo que de diferentes segmentos. Mais informações (19) 3573-7100
Revista Acil | 11

Agenda
• 06 e 07/06 – Oficina Atendimento ao Cliente
Um atendimento eficaz fideliza o cliente e ainda reforça
a marca. Esta oficina vai te ajudar a fazer isso em parceria
com a sua equipe.
Quem é o seu cliente? Como tratar bem sem exagerar
no atendimento? Conhecer seu cliente e conquistá-lo
com uma comunicação clara e eficaz podem ser as ações
mais importantes que você e sua equipe podem tomar
em um cenário difícil.
Horário: das 19h às 23h - Carga horária: 8 horas
Local: Acil
Investimento: R$ 160,00
Inscrições: (19) 3573-7100 ou daiane@acileme.com.br
• 20/06 – Técnica em Vendas
Gestão de Crediário Próprio e Cobrança:
» As 4 Características de um EXCELENTE VENDEDOR.
» Regras para o Atendimento.
» Abordagens de Vendas.
» Encantando e Fidelizando Clientes.
» Erros de atendimento.
» Exposição de Produtos e Cartazes.
» Motivando Vendedores.
» Habilidades Sociais
Palestrante: Everton Guimarães - psicólogo pós-graduado
com MBA em Gestão de Planejamento Estratégico.

Horário: 19h30
Investimento: 1 Kg de alimento não perecível (que será

doado posteriormente para Entidades Beneficentes de Leme)

Inscrições: (19) 3573-7100 ou karen@acileme.com.br
• 27 e 28/06 – Marketing Pessoal

“Marketing Pessoal não é divulgar uma melhor imagem
de nós mesmos... Mas nos tornarmos pessoas melhores”. –
Dulce Magalhães
Temas abordados:
- Os 10 mandamentos da imagem profissional
- Caráter X postura ética
- Quanto vale seu Marketing Pessoal no mercado de trabalho
- Quais comportamentos assertivos têm os 5% dos
profissionais excepcionais
- Quais os erros mais comuns que podem trincar o seu
Marketing Pessoal
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Palestrante: Patrícia Rocha – Mavitel Treinamentos - especialista
no comportamento humano e na psicologia aplicada em PNL
Horário: 19h30
Investimento: 02 parcelas de R$ 45,00 (sócios) / 02
parcelas de R$ 70,00 (não sócios)
Inscrições: (19) 3573-7100 ou karen@acileme.com.br
• Dias 31/07, 01, 02, 07 e 08/08
Na Medida - Gestão Financeira
Este curso capacita o empresário a conhecer os movimentos
financeiros que são primordiais no gerenciamento do dia
a dia na microempresa, desenvolvendo nos participantes
atitudes proativas para um gerenciamento eficiente e
eficaz dos aspectos financeiros.
Horário: das 19h às 23h - Carga horária: 20 horas
Local: Acil
Investimento: R$ 240,00
Inscrições: (19) 3573-7100 ou daiane@acileme.com.br
Missões Empresariais:
• 22/06 – Hortitec
O evento traz as últimas novidades em tecnologias,
máquinas e equipamentos e tendências para o cultivo
protegido e culturas intensivas.
Investimento: R$ 15,00
Vagas: 44
Data limite para inscrição: 31/05
Horário e Local de saída: Acil às 8h
• 25/07 – FIPAN
A FIPAN é a principal feira de negócios da indústria de
panificação, confeitaria e de estabelecimentos que atuam
no food service de modo geral, tais como restaurantes,
pizzarias, bufês e rotisseries, entre outros.
Investimento: R$ 15,00
Vagas: 44
Data limite para inscrição: 27/06
Horário e Local de saída: Acil às 9h
Inscrições para as Missões Empresariais:
(19) 3573-7100 – com Tania ou tania@acileme.com.br

Agenda

Indústria

Indústria 4.0:
o futuro é agora!
Tudo começou em 2011, na edição anual da Feira de
Hannover, na Alemanha. Nesse evento foi feita a primeira
utilização do termo Indústria 4.0, ou Manufatura Avançada,
ou Internet Industrial, como preferir. Diferentemente das
Revoluções Industriais anteriores, quais foram notadas
após a sua concretização no mercado, a já anunciada 4ª
Revolução Industrial tem como característica principal
a tecnologia e a comunicação em rede não apenas dos
consumidores e empresários, mas no próprio processo de
idealização, produção e faturamento dos produtos.
A Indústria 4.0 já é uma realidade na Alemanha. Lá, ela
conta com um forte incentivo do próprio governo associado
a empresas diversas de tecnologia, assim como instituições
acadêmicas e de pesquisa, o que ajuda na fomentação,
divulgação e troca de conhecimento entre todas as partes
envolvidas nesse processo.
- Um dos conceitos básicos desse novo modo de produção
é a tecnologia. Nele se une máquinas inteligentes, análise
computacional avançada e trabalho colaborativo entre
pessoas conectadas para gerar profundas mudanças e trazer
eficiência operacional para setores industriais diversos:
manufatura, transporte, energia e saúde. Nessa cadeia de
produção – e logística –, se faz necessária a presença de
dispositivos inteligentes interconectados com os produtos
fabricados, descentralizando o controle desse processo
produtivo, auxiliando a empresa em diversas etapas da
produção e enviando informações sobre o produto através
14 | Revista Acil

da comunicação em rede. Exemplo: os dados sobre uma
peça que tem em si um dispositivo de controle produzida
em uma filial podem ser acompanhados pela central em
outra cidade/ estado/ país, disponibilizando também outras
referências como qual máquina a produziu, o horário, lote,
etc.
A facilidade se encontra tanto nesse acompanhamento
que não precisa ser feito pessoalmente, como na
customização de produtos diversos para melhor atender os
clientes e aumentar o leque de consumidores da empresa.
Essa é a Internet Industrial.
- Um dos grandes desafios que se encara nessa dinâmica
é o nível de segurança para troca de informações, assim
como a comunicação (interoperabilidade) entre máquinas e
dispositivos no geral. Assim como qualquer outro processo
virtual, é necessária uma série de recursos para assegurar
que os dados transmitidos sejam recebidos e enviados com
o máximo de segurança possível – empresas como Intel e
GE já trabalham em cima dessa questão.
Nos Estados Unidos foi criado o Consórcio de Internet
Industrial (IIC), em 2014, com a adesão de 250 associados
de 30 países diferentes, que consiste na criação de projetos
pilotos de teste que coloquem em prática as ideias desses
participantes, dando vazão para a criação de soluções
inovadoras através de tecnologia. No Brasil, em 2016,
também foi fundada uma organização que visa fomentação

Indústria
da Indústria 4.0 no país – a Associação Brasileira de
Internet Industrial, contando com a Pollux, FIESC/ CIESC e
a Embraco em sua criação. “A ABII visa divulgar e fortalecer
a Internet Industrial no Brasil, criar um fórum permanente
de discussões sobre o tema, intercâmbio tecnológico e
de negócios com parceiros internacionais, promoção do
desenvolvimento econômico e geração de empregos”,
afirma J. Rizzo Hahn, fundador e CEO da Pollux.
A CNI, Confederação Nacional da Indústria, realizou uma
pesquisa quantitativa em janeiro de 2016 sobre a utilização
de tecnologia em diversos setores industriais brasileiros.
Os números são alarmantes. Apenas 58% das indústrias
consultadas reconhecem a importância da tecnologia para
a competitividade no mercado, e menos da metade dessas
realmente a utilizam.
O foco dos empreendedores é diminuir o custo de sua

produção e aumentar a produtividade, deixando em última
instância a otimização de processos de automação ou a
eficiência no desenvolvimento/ qualidade de produtos.
Como o Brasil ocupa uma posição notável na
competição global, o aprimoramento da infraestrutura
digital é indispensável para que não fiquemos para
trás nessa corrida mercado-tecnológica. É necessária
a criação de iniciativas que estimulem os empresários
à adoção desses métodos de desenvolvimento
dos produtos e sua produção. A digitalização surte
impactos significativos tanto nesses aspectos quanto
na própria maneira de se fazer negócio. Especialistas
no assunto dizem que grande parte da forma de se
“industrializar” do país ainda se encaixa nos padrões
da 2ª Revolução Industrial, o que pode se considerar
um prejuízo alto na capacidade competitiva do Brasil
na economia global.
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Indústria

Mas como mudar esse cenário?

Faz-se mais do que necessário o investimento no
acesso à informação. No artigo publicado pela CNI,
diz-se que as indústrias nacionais tanto podem como
devem pular etapas para abraçar a modernização e
abraçar as tecnologias da “Internet das Coisas”. “É
possível contribuir para o aumento da digitalização no
Brasil promovendo a infraestrutura digital, investindo e
estimulando a capacitação profissional e promovendo
a criação de linhas de financiamentos específicas. A
criação de plataformas de demonstração poderia ser
uma iniciativa eficaz para estimular a disseminação do
conceito e o estabelecimento de parcerias entre clientes
e fornecedores das novas tecnologias”.
J. Rizzo Hahn afirma que “precisaremos, mais do
que nunca, de lideranças fortes e articuladores na
indústria, no governo e nas instituições acadêmicas
e de pesquisa. Precisaremos também de níveis de
investimento relevantes e da capacitação intensiva de
gestores, engenheiros, analistas de sistemas e técnicos
nestas novas tecnologias, além de parcerias e alianças
estratégicas com entidades de outros países”. Ele
também aponta três caminhos para nos adequarmos a
essa nova fase da economia mundial: “1- o governo com
políticas estratégicas inteligentes, incentivos e fomento;
2- os empreendedores e gestores da indústria com visão,
arrojo e postura proativa; e 3- as instituições acadêmicas
e de pesquisa com formação de profissionais e com
desenvolvimento tecnológico, preferencialmente em
grande proximidade com a indústria”.
Fontes - Endeavor - https://endeavor.org.br/oportunidadesindustria-4_0
Portal da Indústria - http://www.portaldaindustria.com.br/
relacoesdotrabalho/media/publicacao/chamadas/SondEspecial_
Industria4.0_Abril2016.pdf
Cio - http://cio.com.br/noticias/2016/05/02/seis-principios-basicosda-industria-4-0-para-os-cios/
16 | Revista Acil

Este novo movimento da indústria tem
seis princípios básicos:
• Capacidade de operação em tempo real Consiste na aquisição e tratamento de dados de
forma instantânea, permitindo a tomada de decisões
em tempo real.
• Virtualização - Propõe a existência de uma
cópia virtual das fábricas inteligentes. Permitindo a
rastreabilidade e monitoramento remoto de todos
os processos por meio dos inúmeros sensores
espalhados ao longo da planta.
• Descentralização - A tomada de decisões poderá
ser feita pelo sistema cyber-físico de acordo com
as necessidades da produção em tempo real. Além
disso, as máquinas não apenas receberão comandos,
mas poderão fornecer informações sobre seu ciclo
de trabalho.
• Orientação a serviços - Utilização de arquiteturas
de software orientadas a serviços aliados ao conceito
de Internet of Services.
• Modularidade - Produção de acordo com a
demanda, acoplamento e desacoplamento de
módulos na produção. O que oferece flexibilidade
para alterar as tarefas das máquinas facilmente.
• Interoperabilidade - Capacidade dos sistemas
cyber-físicos (suportes de peças, postos de reunião
e produtos), humanos e fábricas inteligentes
comunicar-se uns com os outros através da Internet
das Coisas e da Internet.

Missão Empresarial

Encontro de negócios com empresários
alemães abre novos caminhos para Leme
Representantes da Acil, Prefeitura Municipal de Leme e Codel
participaram de comitiva da Facisc em missão empresarial para
Alemanha
Fotos - FACISC

A Federação das Associações Empresariais de Santa
Catarina (Facisc) promoveu de 21 a 29 de abril a Missão
Empresarial na Alemanha, e proporcionou a oportunidade
para os empresários brasileiros conhecerem os importantes
polos tecnológicos e industriais locais, ampliarem
networking e realizarem possíveis financiamentos de
projetos e investimentos de cooperação bilateral. A comitiva
foi composta por 12 participantes, entre eles o Presidente
da Facisc, Ernesto João Reck, o Diretor Executivo da Facisc,
Gilson S. Zimmermann, e o Vice-Presidente do Meio
Ambiente, José Mário Ribeiro.

É através da tripartite Poder Público, Classe
Empresarial e Sociedade Civil Organizada que
conseguiremos planejar e construir um futuro
promissor para Leme, e esta é a proposta do
Codel, este é o caminho.

Leme foi representada por integrantes da Acil, Prefeitura
Municipal e Codel, reforçando a importância da somatória
e integração dos esforços de todos para o desenvolvimento
de nossa cidade.
Os representantes foram: José Cláudio Beltram, Presidente
da Acil e Presidente do Codel, Sebastião Marcelino Corteze,
Gerente da Acil, Gustavo Moraes Cazelli, Diretor da Acil e
Coordenador do Codel, Plínio Tadeu Zenker Leme, Associado
da Acil e Integrante do Codel, e Francisco Geraldo Pinheiro,
Vice-Prefeito de Leme.
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Missão Empresarial

centro de Metabolon e ainda puderam conhecer o tratamento
e dessalinização de água da empresa Mft Koeln.

Representantes de Leme aproveitaram a oportunidade para apresentar nossa cidade, destacando sua
localização estratégica e as potencialidades que podem ser melhores
exploradas em nosso município
O grupo realizou visitas técnicas em empresas de linhas
de produção de bens de consumo têxteis (Bierbaum), de
automação industrial e de prédios, logística portuária (Lanfer,
na cidade de Borken), e visita em fazenda na qual há usina
de produção de energia através de biomassa, da Stadtweken.
Os participantes também tiveram a oportunidade de visitar
o Polo de Reestruturação Industrial Dortmund, a convite
da Agência de Desenvolvimento e Internacionalização
da Cidade de Dortmund, e de se reunir com empresários,
entidades, centros de desenvolvimento e universidades
interessadas em contatos empresariais. Dortmund é uma
cidade com polo medicinal e de inovação interessado em
parcerias para pequenas e médias empresas na área de
biotecnologia, medicina, setor de saúde, laboratórios e TI.
No segmento de tecnologias de meio ambiente em resíduos,
dejetos, separação, reciclagem, triagem, eles conheceram
o procedimento da maior e mais moderna empresa de
triagem de lixo do Estado, a SUTCO. No de aterro sanitário e
desenvolvimento de tecnologias ambientais, conheceram o
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Após as visitas realizadas principalmente nas cidades
de Colônia e Dortmund, cujo foco principal estava nos
segmentos energia renovável, separação e tratamento
de lixo, tratamento de água, automação industrial e
infraestrutura, aconteceu o Encontro de Negócios entre
empresários alemães e a comitiva da Facisc.
O Presidente da Federação, Ernesto Reck, fez uma
apresentação do funcionamento do Sistema Facisc e da
diversificada economia catarinense com a demonstração de
dados estatísticos. Todos os integrantes da missão também
puderam fazer uma breve apresentação e interagir com
diretores de empresas alemãs, e os representantes de Leme
aproveitaram a oportunidade para apresentar nossa cidade,
destacando sua localização estratégica e as potencialidades
que podem ser melhores exploradas em nosso município.
A presença de comunidades e organizações de origem
germânica em Leme também foi apresentada.
Segundo o presidente da Facisc, a missão focou nos
pequenos e médios empresários alemães para negociações
com os pequenos e médios empresários brasileiros.
Por um dia, a comitiva participou da principal feira do mundo
para a tecnologia industrial, em Hannover. A Hannover Messe
é considerada a principal feira do mundo para o ramo. Ela
permanece sem rivais em se tratando de exibição de tecnologia,
com maior número de lançamentos e mais soluções integradas
que qualquer outro lugar. Segmentos: Componentes, Técnicas
de Acionamento, Técnicas de Ar Comprimido, Automação
Industrial, Motores e Câmbios, Plantas de Força, Mecânica de
Fluidos, Tecnologias à Vácuo, Energias Renováveis, Pesquisa e
Desenvolvimento, Serviços de TI e Prestação de Serviços.

Missão Empresarial

Al Invest
A Missão na Alemanha promovida pela Facisc faz
parte do programa internacional de cooperação
Al Invest 5.0, da União Europeia, gerenciado pela
Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo
(CAINCO), de Santa Cruz/Bolívia, cujo objetivo é
promover o desenvolvimento das micro, pequenas
e médias empresas em toda a América Latina. A
reunião atende a atividade de promoção comercial
entre empresários.
Oportunidade real para Leme e empresas lemenses
Os representantes lemenses na missão já estão
mantendo contatos com organizações alemãs para
que haja a primeira missão empresarial a Leme, por
empresas germânicas, já no próximo semestre.
Santa Catarina é o estado que mais cresce
economicamente no país.
Esta foi uma constatação da própria Facisc em
análise feita pela Federação e publicada na oitava
edição da Carta de Conjuntura, a qual analisou o
desenvolvimento do estado perante os outros e se
baseou em dados estatísticos. Santa Catarina registra
um crescimento notório no setor da indústria (4,8%),
no comércio (8,4%) e no setor de turismo (6,5%).
Apenas o setor de serviços registrou queda nesse
primeiro bimestre do ano (-9,10%). Outros dados
analisados mostram que a taxa de desemprego caiu
0,5 pontos percentuais nos últimos dois trimestres
e Santa Catarina foi líder na geração de empregos
formais dentre os estados brasileiros nos dois
primeiros meses de 2017, sendo que no primeiro
bimestre o Índice de Atividade Econômica em Santa
Catarina aumentou 5,70%.

A missão empresarial realizada à Alemanha foi o primeiro
contato para estreitar relacionamento com um País que tem
grande interesse em expandir suas fronteiras, pois somente
assim, acreditam que conseguirão continuar crescendo e
detendo uma grande fatia do mercado tecnológico. A região
da cidade de Colônia (maior cidade do Estado da Renânia
do Norte-Vestfália da Alemanha) e cidades circunvizinhas
detêm um dos maiores parques tecnológicos do mundo,
porém esta alta tecnologia precisa atravessar fronteiras
para continuar impulsionando a sua economia, não pode ser
sufocada pelo seu reduzido limite territorial. Percebemos
o grande interesse em parcerias com países do continente
Latino Americano, e porque não Leme estar neste roteiro?
Os empresários e investidores lemenses precisam estar
antenados. Temos chances de ótimas parcerias.
José Cláudio Beltram – Presidente da Acil e Presidente do Codel

Missão muito oportuna, acompanhamos a transformação
de problema ambiental em soluções tecnológicas. Trabalho
e mudanças que trazem qualidade de vida. Cidades onde
tudo funciona com respeito e qualidade. Observamos
pessoas e empresas comprometidas com a cidade. Vimos
que é possível e temos como fazer mais por nossa cidade.
Francisco Geraldo Pinheiro - Vice-Prefeito de Leme
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Cejusc

Cejusc de Leme conta com o CEJUSC
EXPRESSO para resolução imediata do conflito
O CEJUSC de LEME sempre tentando aperfeiçoar o
atendimento à população lemense, esclarece que deu
início ao projeto denominado CEJUSC EXPRESSO, para
tornar o que já era rápido ainda mais rápido.
Com funcionamento simples, acolheremos os casos
em que ambas as partes compareçam, tanto pessoa
física quanto pessoa jurídica, passando pela triagem e,
caso estejam com toda a documentação em ordem para
a resolução do conflito, será feito o ajuizamento e serão
encaminhados diretamente para à sessão de conciliação/
mediação, respeitada a ordem de chegada, onde teremos
conciliador/mediador de plantão, para resolução imediata
do conflito.
Inicialmente disponibilizaremos o período da tarde das
sextas feiras, das 13h às 16 horas, ampliando para mais
dias, conforme a demanda se apresente.
Tal projeto vem de encontro a uma situação já verificada
no funcionamento da unidade, quando as pessoas chegam
para a solução do conflito dispostas a resolvê-lo com
a maior brevidade possível, com toda a documentação
necessária para tal, em casos como acidentes de trânsito,
cobranças, divórcios, revisões e exonerações de alimentos
e muitos outros.
Com esse projeto proporcionaremos maior celeridade e
melhor atendimento ao jurisdicionado, de forma adequada,
com a solução rápida e eficaz dos conflitos apresentados.
Em caso de dúvidas entre em contato conosco:
CEJUSC EXPRESSO - toda sexta-feira das 13h às 16h
Telefone para contato: (19) 3554-6569
Rua Antônio Mourão, 549 - Centro - Leme - SP
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Clube de Vantagens

Conheça a Central de Recuperação
de Crédito
Enquanto você cuida dos seus
negócios ela cuida das suas
cobranças.
Quais são as vantagens?

- Evita o constrangimento do contato direto entre o
credor e devedor, o que pode influenciar diretamente nas
negociações e sucesso do acordo, tudo feito de maneira
profissional e impessoal;
- Comodidade para o Associado, que economiza com
tempo e funcionários para realizar cobranças, podendo
dar atenção a outros setores da empresa;
- Cobranças de taxas somente ao obter êxito no
recebimento das dívidas;
- Promover retorno de clientes inadimplentes ao
crédito;
- Negociação feita por profissional qualificado e
diretamente na Acil.

Os Associados interessados podem entrar em contato
pelo (19) 3573-7100 com Tayná Fernanda Máximo da Silva
crc@acileme.com.br
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Clube de Vantagens

Tire suas dúvidas:

Assista o Programa Acil sobre Nota Fiscal
Eletrônica e Documentos Fiscais

Bate-papo gravado para o nosso Canal no Youtube com esclarecimentos sobre Nota Fiscal Eletrônica e Documentos
Fiscais. Participação de Danilo Fernando Landgraf – Pontual Escritório Contábil.
Acesse nosso canal youtube.com/acildeleme

Novas Parcerias Emissão de Nota
Fiscal Eletrônica
Agora a Acil conta com duas
parceiras para prestação de
serviços de emissão de Nota
Fiscal Eletrônica e Documentos
Fiscais. As empresas Via Conect
e
Varitus
Brasil
possuem
mecanismos essenciais para
apoiar sua empresa, com softwares especializados e
ferramentas específicas. A parceira com Acil traz valores
mais acessíveis aos Associados.

Informe-se (19) 3573-7100
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Clube de Vantagens

Novidade:
Acil fecha parceria com a Uniodonto Campinas
Agora os Associados da Acil também podem contar com a assistência
odontológica da Uniodonto de Campinas Cooperativa Odontológica (operadora
devidamente registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, sob o
número de 350494).
Confira os detalhes em nosso site: www.acileme.com.br/uniodonto

Planos de Saúde
Adquirir um bom plano de saúde empresarial traz muitas vantagens para
contratantes e beneficiários, pois é uma ferramenta que demonstra que a
empresa se preocupa com a qualidade de vida e valoriza seus colaboradores.
Isso contribui com um ambiente de trabalho saudável e auxilia na retenção
de bons profissionais, pois atua diretamente na motivação dos funcionários.
A Acil oferece várias opções para sua empresa com valores de convênios
reduzidos e serviços médicos com valores especiais aos associados da ACIL.
Confira abaixo:

Unimed Araras
http://portal.unimedararas.com.br/

Gati
http://www.gatiemergencia.com.br/

São Francisco
http://www.saofrancisco.com.br/site/hsf/

Uniodonto
http://uniodontocampinas.eco.br/

Mais informações com o departamento de Convênios
(19) 3573-7100
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Clube de Vantagens

Parceria Acil e Pride Gestão Humana traz resultados
positivos para empresas Associadas
A parceria é gratuita para vagas operacionais e oferece
Processo Seletivo com apresentação de candidatos aptos a
ocuparem os cargos nas empresas que solicitam o serviço.
Vagas para cargos estratégicos são trabalhadas sob
consulta.
O objetivo é diminuir a rotatividade e os prejuízos
decorrentes dela para as empresas. Confira o depoimento
de quem já utilizou o serviço:
“Gostamos muito do trabalho, muito profissional, com
certeza usaremos mais vezes.” – Marchi Auto Posto Ltda
(Posto São José).
“A apresentação dos candidatos à vaga foi bem
satisfatória, o método utilizado nos agradou, como também
o atendimento. No nosso caso o único inconveniente foi que
não tínhamos o prazo necessário para aguardar a seleção/
entrevista dos candidatos. Com certeza procuraremos a
Pride para outros trabalhos ou seleções de candidatos.”
– Zorzo Projetos e Topografia Ltda.
“Utilizamos pela primeira vez este recurso de processo
seletivo terceirizado e ficamos satisfeitos pela qualidade
dos candidatos e principalmente otimização do tempo.
Parabenizo a todos os envolvidos pela iniciativa.”
– Play Park Ind. E Com. de Brinquedos Ltda.
“Já conhecíamos o trabalho da Pride, antes mesmo da
parceira com a Acil, nossa experiência com a consultoria
Pride trouxe grandes transformações no quesito Recursos
Humanos de nossa empresa.”
– Frigorífico Santa Rosa de Leme Ltda.
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“Eu estava precisando contratar uma nova secretária,
mas sempre tive dificuldade para avaliar um candidato.
Foi então que a Pride veio em meu auxílio e me ajudou.”
– Dra. Luciana Cecato Lahr
“Essa foi a primeira vez que utilizamos uma empresa
especializada no setor R.H. para preenchimento de cargos
em nossa unidade. Fiquei muito satisfeito com o resultado
e estou feliz com o funcionário contratado, a partir disso
sempre utilizarei desse trabalho competente e profissional
que a Pride nos prestou.”
– Via Conect

Clube de Vantagens
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Novos Sócios

Conheça todas as
Vantagens. Acesse:
www.acileme.com.br

NOVOS SÓCIOS
H.B CHURRASQUEIRAS....................................... (19) 3571-7010
FAZENDA CABECEIRA.......................................... (19) 3571-7897
WJM AUTO MECÂNICA........................................ (19) 3554-8360
SILVANA AP. SANCHES RODRIGUES SANTOS......(19) 3571-7374
SILVIA MARIA SANCHES BRANDT.................. (19) 3571-3172
CREPERIA SABORES DO PATIO....................... (19) 2133-1566
CONTROLE MAX..................................................... (19) 3554-3134
MONZANI & BERTIN ADVOGADAS ASSOCIAD... (19) 3571-5392
DJ EDINHO.............................................................(19) 99691-5566
LOJA DA BERNADETE........................................... (19) 3571-1881
M.B.PROJETOS E ENGENHARIA....................... (19) 3572-2339
LAENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA(19) 99800-0240
TATIANE LEMOS...................................................... (19) 3571-2909
CENTRO DE TRATAMENTO DA DOR DE LEME..(19) 3554-5108
EL SHADAI - PREPARATORIO PARA SUPLE......(19) 99144-6338
ARCHETO FACTORING......................................... (19) 3573-2643
EFA - ESCOLA FABIO ANDRADE...................... (19) 3555-1017
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Sejam Bem-vindos
CLAUDINHO VEICULOS...................................... (19) 3554-4717
GLAMOUR'S COIFFER........................................(19) 99373-6085
MOURAO AERONAUTICA................................... (19) 3572-1549
DAIANE CRISTINA PEREIRA DE GODOY....(19) 99640-8991
WIZARD IDIOMAS................................................. (19) 3571-5295
ARMAZEM II.............................................................. (19) 3571-1794
WILLIAM JOSE BIGARAM................................... (19) 3573-3188
FARMACIA SAO VICENTE - 3............................. (19) 3573-7900
BOULEVARD MONDE PERFUMES................(19) 99271-5650
ANDAIMES LEME.................................................... (19) 3554-2448
RISSO CONSERTOS.............................................(19) 99362-9330
FIRE WAY TREINAMENTOS................................ (19) 3562-3730
SILVANO CARLOS DUARTE................................ (19) 3573-8899
DARAS MODAS....................................................... (19) 3554-1168
STEPHANIE MODAS.............................................. (19) 3554-2388
FARMACIA DO CHICO - FILIAL 6..................... (19) 3554-8016

Central de Avisos

Alerta aos Associados
Cuidados com a Senha e
Informações do SCPC
• Guarde seu código e senha em local
seguro;
• Habitue-se a trocar sua senha 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.
Lembre-se:
A responsabilidade pela utilização e sigilo do código e senha de
consultas ao SCPC é da empresa
associada e as consultas realizadas
com esses dados não podem ser
canceladas, gerando a obrigação
do pagamento das consultas no
boleto mensal à ACIL.
A ACIL não faz ligações aos Associados solicitando senha, alteração, dados e nenhum tipo de informação relacionada ao SCPC.

COMUNICADO para usuários
dos planos de saúde São
Francisco e Unimed
A ACIL comunica a V.S.ª, que conforme a RN nº. 412 da ANS – Agência
Nacional de Saúde Suplementar, para se excluir usuários titulares de
Planos de Saúde, da Operadora UNIMED ou do SÃO FRANCISCO SAÚDE,
sua empresa deverá providenciar a ciência do usuário titular, mediante
assinatura dele nos formulários específicos para exclusão (disponíveis na
ACIL). Alertamos que as exclusões serão efetivadas somente mediante a
entrega dos formulários assinados pelo usuário titular que deverá ser
entregue à ACIL, observando que sem este a ACIL ficará impedida de
proceder à exclusão, portanto ensejando a cobrança da fatura mensal
normalmente.
Sem mais, nos colocamos à disposição para esclarecer eventuais
dúvidas.
Atenciosamente!

José Cláudio Beltram - Presidente da ACIL

Acompanhe nossas notícias
Confira nossos canais:
www.acileme.com.br
facebook: acildeleme
instagram: acildeleme
twitter: acileme
youtube: acildeleme
linkedIN - ACIL - Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Leme
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