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Palavra da Diretoria

Prezados Associados:

Gustavo Moraes Cazelli
Presidente da Acil

2017 foi um ciclo desafiador. Algumas ações
de ordem política partidária contribuíram para
a situação econômica presenciada pelos brasileiros, afetando diretamente a estabilidade de
muitas organizações. Nota-se que, em alguns
casos, por consequência, as condições e a motivação de muitos empresários em manter e/ou
expandir seus negócios foram comprometidas.
Daquele ciclo, considerando que muitos de
seus efeitos independem,
exclusivamente, da direção,
controle, velocidade e esforços por nós atribuídos,
espero que neste ano haja
predominância do aprendizado adquirido em nossas
operações diárias. As experiências vivenciadas são
valiosas para que situações
indesejadas não recorram.
Que nossa capacidade e
habilidade empreendedora
mantenham-nos no caminho da perenidade
e que possamos fazer nossa parte para que
as instituições representativas e seus líderes
atuem mais ativamente na construção de ambientes empresariais sustentáveis e na concepção de sociedades civis mais equilibradas. Entendo que estes pilares são fundamentais para
as relações comerciais.

assim como elas devem sempre estar. Nosso
programa de trabalho prevê atividades de fomento ao segmento empresarial e apoio ao
equilíbrio social, com aproximação ainda maior
de nossos Departamentos junto aos nossos Associados, buscando sempre o alinhamento de
expectativas e planos de ações que entreguem
resultados mais próximos às necessidades comuns.

Nosso programa
de trabalho prevê
atividades de
fomento ao segmento
empresarial e apoio ao
equilíbrio social.

Para 2018, a tendência
é que o PIB cresça de maneira mais significativa: o
mercado espera crescimento de 2,7%. A inflação deve
manter-se dentro do aceitável (expectativa de 4%
pelo mercado financeiro), o
que implica na manutenção
da taxa de juros em níveis
mais baixos que os atuais
(SELIC inferior a 7%). Na
componente mercado de
trabalho, a reação deve ser
positiva em consequência
à recuperação. Do ponto de
vista econômico, 2018 tem
tudo para ser melhor que
2017. Vamos nos fortalecer
para aproveitarmos as oportunidades!

Às demais instituições
de nossa cidade, sejam
elas públicas, privadas ou
civis organizadas, nosso
compromisso
inalterado
de integração, sinergia,
multiplicação de esforços
e respeito bilateral à missão de cada uma das envolvidas.

Associativismo, cooperativismo e empreendedorismo são conceitos importantes neste contexto, por isso eles continuarão
sendo difundidos e praticados em nosso cotidiano.
Por fim, minha gratulação à Diretoria ACIL
2016-2017 pela indicação à Presidência para
o biênio 2018-2019. Aos Associados, agradecimento especial pela escolha. Ao ex-Presidente
Joubert Pagliari Faccioli, gratidão pela abertura
das portas da Associação a
mim, em 2011. Ao "meu"
Presidente José Cláudio
Beltram, gratidão pela
confiança! Aos Diretores e
Conselheiros 2018-2019,
todos voluntários, aos Profissionais que atuam na
ACIL, operacionalizando e
fortalecendo o sistema, aos
Associados, nossa razão de
existir, obrigado por participarem do time. Vamos
trabalhar, vamos juntos
construir nosso legado!

Associativismo,
cooperativismo e
empreendedorismo
são conceitos
importantes neste
contexto, por isso
eles continuarão
sendo difundidos e
praticados em nosso
cotidiano.

Na ACIL, nossas concentrações e metas para
este ano estão voltadas para o desenvolvimento,

Desejo que este ano seja
próspero para todos. Paz,
felicidades, alegrias, saúde,
realizações e conquistas dos resultados planejados
e trabalhados. Que os sonhos sejam realizados!
Vamos juntos construir nosso legado!
Vamos em frente.
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Aconteceu

Inauguração da nova sede - Cejusc - Centro
Judiciário De Soluções de Conflitos
e Cidadania
A mediação e a conciliação são métodos alternativos e eficazes
de resolução de conflitos
Fotos / Secom Leme

A solenidade contou com a presença do excelentíssimo
Juiz de Direito e Coordenador do CEJUSC – Dr. Fábio
Evangelista de Moura, da Juíza de Direito e Coordenadora
de Justiça Restaurativa – Dr.ª Adriana Barrea, da Presidente
da OAB Leme – Dr.ª Valquíria Passelli Cremasco, do
excelentíssimo senhor Prefeito do Município de Leme
– Wagner Ricardo Antunes Filho, convidados e demais
autoridades, civis, militares, religiosas e membros do
judiciário local.
Vale ainda salientar que todo trabalho prestado pelo
órgão é realizado gratuitamente. Além da população
lemense a unidade atenderá ainda os moradores da vizinha
cidade de Santa Cruz da Conceição (SP).
A Prefeitura do Município de Leme, em parceria com o
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo – Comarca de Leme realizaram na manhã do dia 07
de dezembro de 2017, a inauguração das novas instalações
do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania
– CEJUSC.
A nova sede, localizada na Rua: Cel. João Franco Mourão,
561 – Centro, abrigará 04 salas de Conciliação, 02 salas de
Justiça Restaurativa, 02 salas de atendimento a população,
01 sala OAB – Leme e 01 Cartório. O quadro de pessoal
será composto por 04 servidores do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, 02 servidores públicos municipais,
além de 10 conciliadores e mediadores judiciais.
O CEJUSC - Unidade do Poder Judiciário que oferece
a conciliação e mediação aos cidadãos como forma de
resolução de seus conflitos, buscando acordos em demandas
pré-processuais – que ainda não têm ação judicial em
andamento – e/ou processuais. A mediação e a conciliação
são métodos alternativos eficazes de resolução de conflitos.
Em Leme, as atividades do CEJUSC iniciaram sob a
coordenação do excelentíssimo Juiz de Direito Márcio
Mendes Picolo, que teve todo o processo de implantação
do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania
iniciado ainda em 2012.
Vale ainda destacar, os relevantes serviços prestados pela
gestora do CEJUSC – Leme, senhora Raquel Maria Arrais,
citada com méritos em pronunciamento realizado pelo
excelentíssimo Juiz de Direito e Coordenador da Unidade
– Fábio Evangelista de Moura.
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(Com informações: Secretaria de Comunicação Social Prefeitura do Município de Leme)
Serviço
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
(CEJUSC) - Leme
Local: Rua Cel. João Franco Mourão, 561 - Centro.
Horário de funcionamento:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
Telefone: (19) 3554.6569

Aconteceu

Sessão de Negócios traz oportunidades
para empresários de Leme e Região

Fotos / Monique Souza - Acil

Aconteceu, no último dia 30/11 às 14h a 1ª edição da Sessão
de Negócios, realizada pelo Sebrae-SP em parceria com a Acil,
em Leme. Na ocasião, participaram empresários de Leme,
Araras, Pirassununga, São Carlos e Araraquara.
A Sessão de Negócios é um evento que reúne empresas de
diversos setores com o objetivo de formar rede de contatos,
networking, e promover novas oportunidades de negócios, pois
permite ao empresário conhecer e se apresentar para empresas
que poderão ser clientes, fornecedores e/ou parceiras.
É organizado por meio de uma metodologia que estabelece
que todos os participantes tenham um tempo determinado
para apresentar sua empresa e seus produtos e serviços em
rodadas de aproximadamente dez minutos. São realizadas
várias rodadas durante o evento. Com isso, o resultado
potencializa sua capacidade de geração de negócios dentro da
cidade e na região.
O empresário Cláudio Raimundo, da SCW Consultoria, de
Pirassununga, diz estar muito satisfeito com os resultados:
"Gostaria de agradecer a Acil e o Sebrae-SP pela oportunidade
dada a nós, empreendedores que buscam ampliar nossas
redes de contato. A rodada de negócios faz com que seja
injetada uma grande dose de motivação, pois, a cada mesa
visitada conseguimos fazer a diferença e buscar novos clientes
e fornecedores. Especialmente a minha empresa, consegui
contatos fundamentais para fechar negócio! Isso traz uma
ótima perspectiva! Todos ganham: o empreendedor, a cidade
e a sociedade local. Estou aguardando o próximo!”
O casal Renata e Cláudio, da Carvalho e Rodrigues Mídia
Inteligente, empresários de São Carlos, também estão muito
felizes com as conquistas e esperando as próximas edições:

“Gostaríamos de parabenizar as ações do Sebrae São
Carlos que participamos esse ano. Foi a primeira vez que
participamos de um evento desse tipo e ficamos maravilhados,
um networking diferente e que nos fez conhecer e fazer
negócios com vários empresários da região, participamos
primeiro em São Carlos e agora aqui em Leme. O resultado
foi cinco contratos fechados e outros em andamento, e o mais
importante de tudo foi que fizemos muitos amigos.”
Para o empresário e médico veterinário lemense Enzo Roberto
Milanello da UPVET - Manipulação veterinária foi uma grande
oportunidade: "Primeiramente, gostaríamos de agradecer pelo
convite e participação no evento Sessão de Negócios da Acil. Foi
uma oportunidade muito bem elaborada, com participação de
empresas de diversos setores do comércio lemense e da região,
permitindo aos participantes terem a chance de ampliarem
seus negócios e parcerias comerciais. Uma demonstração de
grande potencial, força e maior visibilidade para nossa região,
na prestação de serviço e atendimento ao público. Nós da
UPVET LEME ficamos muito satisfeitos e estaremos presentes
nos próximos eventos. Muito Obrigado a todos os membros
dessa equipe da Acil pela organização do evento e participantes
que compartilharam deste momento!".
“Eventos com este foco só trazem benefícios para os
participantes. Em ocasiões como esta é possível que
o empresário conheça novos parceiros e vislumbre
oportunidades, além disso, a empresa ganha visibilidade em
mercados que ela não conhecia e ganha novas possibilidades
e perspectivas para seus produtos e serviços”, complementa
José Cláudio Beltram – Presidente da Acil de 2014 a 2017 e
empresário do Supermercado Beltram II - Rede Serv Mais.

• A próxima edição está prevista para
o 1º semestre de 2018
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Aconteceu

Palestra com Filósofo Pondé em Leme abordou
mudanças comportamentais e novos desafios
Fotos / Fábio Andrade

No dia 19 de dezembro, Luiz Felipe Pondé – Filósofo,
escritor e colunista semanal do jornal Folha de S.Paulo –
ministrou a palestra “Desafios da Mudança” para o público
lemense. O evento foi uma realização da Acil, e encerrou a
programação de Eventos de 2017 da Associação. Mais de
450 pessoas participaram e lotaram o auditório montado
especialmente para a ocasião no Espaço Jardins.
Pondé abordou mudanças comportamentais na sociedade,
como as que podem ser observadas nas redes sociais que
trazem tanto pontos positivos quanto negativos para o
nosso cotidiano. Outro ponto destacado pelo filósofo foi
a dificuldade que temos em lidar com mudanças ou até
entendê-las e fazer delas oportunidades para nos fortalecer.
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Aconteceu

Programação Especial Comprar aqui é bom
demais teve oficinas, atrações artísticas
e musicais na Praça Rui Barbosa
Fotos / Nathália C. M. Silva - ACIL

Como em todos os anos, lemenses e visitantes de
nossa cidade circularam pelos corredores comerciais e
para prestigiar esse público a Acil preparou uma série de
atividades especiais que foram realizadas de 18 a 22 de
dezembro na Praça Rui Barbosa.
O prêmio principal, um Fiat Moby, também foi exposto
em uma estrutura que remetia uma grande árvore de Natal,
além disso, a equipe esteve presente para realizar cadastros
online e tirar dúvidas dos consumidores. A novidade deste
ano ficou por conta da programação, que todos os dias
teve uma atração artística para quem passava pela praça,
principalmente para as crianças.
18/12 – Oficina de Feltro - Enfeites Natalinos - Aline
Archangelo
19/12 – Walking Sax - Músicas de Natal - Cláudio Francisco
da Rocha (Claudinho)
20/12 – Oficina de Decoração de Doces
Regina da Costa - Dona Formiga Doces Artesanais
21/12 – Palhaço Tico Tuca
22/12 – Apresentação – Samah Coral
Na reta final a campanha, que contou divulgação desde
julho de 2017, teve intensificação em sua publicidade, com
peças de outdoor de apoio, mais inserções nas rádios locais
e mídias digitais.
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Aconteceu

Campanha – Comprar Aqui é Bom Demais
Com a estimativa de 120.000 cupons preenchidos, sendo
34.563 cadastrados eletronicamente, a campanha da Acil
teve seu encerramento com o sorteio realizado no dia 30
de dezembro às 10h na Praça Rui Barbosa.
Colaboradores da Acil, junto com os Presidentes José Cláudio Beltram (Gestão 2014/2017) e Gustavo
Moraes Cazelli (Gestão 2018/2019) e o Diretor Antonio

Sérgio Pereira participaram da organização e auxiliaram
o apresentador José Luis Cunha e Silva anunciar os
contemplados.
O sorteio foi acompanhado ao vivo tanto presencialmente
quanto pela internet. Foram mais de R$ 50.000,00 em
prêmios sorteados somados aos R$ 30.000,00 de prêmios
instantâneos que foram distribuídos ao longo da Campanha.
Fotos - Nathália C. Malta da Silva e Monique Souza / Acil

10° Prêmio - Fiat Moby 0km
Adriana Leila Kawamura - Comprou na Print Color

1° Prêmio - Mini System
Márcia Cristina Marques - Comprou no Supermercado
Fialho
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2° Prêmio - Motorola G5
Marisa Silvério Dias - Comprou na Joia Calçados

Aconteceu

3° Prêmio - TV Toshiba 32"
Roberto Macarenco - Comprou na JR Parafusos

4° Prêmio - TV Toshiba 32"
José Roberto Gallo - Comprou no Magazine Luiza

5° Prêmio - iPhone 5S
Gabriela Braga - Comprou no Boticário

6° Prêmio - Xbox One
Antonio Alex Rabelo de Passos - Comprou no Supermercado Casarão

7° Prêmio - TV Toshiba 43"
Daise Simone Nigra Saldanha - Comprou na Ótica Rubi

8° Prêmio - Notebook Dell
José Cláudio de Moraes - Comprou na Embaleme

9° Prêmio - Honda Pop 0km
Jully Halas Moreira - Comprou na Embaleme
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Integra Ação
Aconteceu

Criarte novas associadas e nova sede
O Grupo Criarte – Casa do Artesão
de Leme começou o ano com novas
estruturas. Fortalecido com a chegada
de mais associados e com a inauguração
de sua nova sede na R. Dr. Armando
Sales de Oliveira, 135 no quarteirão da
Caixa Econômica Federal.

Fotos - Nathália C. Malta da Silva / Acil

“Mais um desafio, mais uma etapa.
Estamos muito felizes com essas
conquistas que estão resultando do
trabalho e determinação de todo
grupo. Essa união é muito importante
para fortalecermos o nosso setor”, diz
Maria Cristina Ferreira.

Feira dos Produtores Rurais completa 3 anos
No dia 10 de janeiro a Feira dos
Produtores Rurais, que atualmente
é realizada de Sábado (das 7h30 às
12h) e Quarta-feira (das 17h às 20h),
comemorou 03 anos de funcionamento.
“Agradecemos a todos que apoiam e
prestigiam nossa feira, vocês são muito
importantes para nós agricultores e para
essa conquista, que foi possível graças
a confiança dos nossos consumidores
e parceiros”, diz David Lourenço –
Presidente da Aprul.

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.
A Acil conta atualmente com 06 grupos: Núcleo dos Criadores de Pássaros de Leme, Rede Toda Obra – Materiais para
Construção, Rede Serv Mais – Supermercados, AAPILEME – Associação de Apicultores de Leme e Região e APRUL –
Associação dos Produtores Rurais e Criarte – Casa do Artesão de Leme.

Conheça mais sobre o Programa Empreender, mais informações 3573-7123 com Tânia.
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Biênio 2018/2019

Nova Gestão toma posse para o biênio de
2018/2019
Fotos - Nathália C. Malta da Silva / Acil

Gestão 2018/2019

No dia 15 de janeiro às 19h30 nos Salões da Acil foi
realizada a solenidade de Cerimônia de Posse da nova
Diretoria e Conselho da Associação.
A ocasião foi mediada por José Luis Cunha e Silva (Lu),
que agradeceu todos os presentes e passou a palavra para o
presidente da Acil, biênios 2014/2017, José Cláudio Beltram.
José Cláudio Beltram agradeceu os integrantes de suas
diretorias e conselhos, bem como os colaboradores e
associados que confiaram em sua gestão.
“Todos foram fundamentais para esses anos de desafios
e realizações. Estou extremamente honrado de ter feito
parte desta história com todos vocês”, disse Beltram.

José Cláudio Beltram discursa e na sequência assina o ato de
transferência juntamente com Gustavo Moraes Cazelli

Na sequência, o novo presidente Gustavo Moraes Cazelli
foi convidado juntamente com José Cláudio Beltram, para
assinarem o ato de transferência de cargo. Gustavo também
fez seu discurso de agradecimento, visão de futuro e
estratégias iniciais para o próximo biênio.
“Vamos multiplicar forças para que os próximos anos
tragam resultados cada vez melhores para nossos Associados
e dentro do que estiver no escopo da Acil, também para Leme.
Entender o que o nosso associado precisa e atender essa
necessidade é fundamental. Esse será sempre o trabalho em
conjunto de toda essa nova diretoria e um compromisso de
todos junto com a equipe Acil”, disse Gustavo.
Os dois presidentes também chamaram as equipes
de diretores e conselheiros correspondentes a seus
biênios para que o público conhecesse e reconhecesse
os empresários voluntários por trás desta constituição.
Além disso, os novos conselheiros, mantendo a tradição de
anos anteriores, elegeram por unanimidade José Cláudio
Beltram como presidente do conselho.

O evento foi encerrado com homenagem e fotos do
novo conselho criado para a próxima gestão, o Conselho
Superior, formado por presidentes dos biênios anteriores.
Conselho que atuará junto à Diretoria Executiva e Conselho
Consultivo. Na ocasião foi feita homenagem póstuma
para Antonio Mancini e Milton Ruas, os dois primeiros
presidentes da Acil.
• Confira a relação completa da nova gestão na página
02 desta revista
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Biênio 2018/2019

Conselho Superior é chamado para homenagem

Gestão 2016/2017
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Gustavo Moraes Cazelli discursa e apresenta algumas estratégias

Biênio 2018/2019

Novo presidente da ACIL quer maior
aproximação com associados
Gustavo Moraes Cazelli carrega experiências do comércio e da indústria,
e espera aproximar sua gestão, cada vez mais, dos associados
Fotos / Monique Souza - Acil

Monique Souza

Para ele, o dia começa cedo e com planejamento: correr 5
km antes de dar início a sua rotina de trabalho à frente do
Atacadão Lazer Pré-Moldados, uma empresa há 23 anos na
cidade de Leme, que trabalha com fabricação e comércio de
churrasqueiras, lareiras, fogões a lenha e fornos de pizzas.
Formado em Ciências Aeronáuticas e Engenharia Aeronáutica
e de Espaço, com Especialização em Administração de
Organizações, Gustavo Moraes Cazelli voa longe quando o
assunto está ligado à gestão e administração profissional, uma
paixão que nasceu no convívio familiar.
“Eu cresci dentro da loja de meus avós. Minha avó
paterna é empresária e atua no ramo de piscina e dela
nasceram outros dois empresários, meu pai e minha tia que
hoje é minha sócia. Meus avós maternos vieram do sítio e
com a venda de suas verduras abriram uma quitanda na
cidade”, explicou Gustavo ao lembrar também de duas tias
empreendedoras individuais.

Ainda jovem, trabalhou na administração da loja de seu
tio Antônio Carlos Pires de Moraes, que mantém há 39
anos no bairro Bom Jesus, a tradicional “Xodó Presentes”.
Carlos enxerga no sobrinho um empresário que vive além
de seu tempo. “Ele sempre foi muito dinâmico, dedicado
e empreendedor desde criança. Lembro que quando o
Gustavo tinha uns 14 anos ajudava na administração e
organização da loja.”
De acordo com o tio e empresário, estar à frente de
uma Associação Comercial requer muita habilidade. “Tudo
tem que ser bem feito e planejado, para que as ações que
você for executar sejam elas numa empresa, hospital, ou
qualquer outro ramo tenham muita chance de dar certo.”,
explicou ele ao comentar da pouca idade do sobrinho
diante as inúmeras experiências profissionais que ele
carrega. “Embora o Gustavo seja uma pessoa jovem, ele
tem muita experiência e uma ótima formação profissional.
O Gustavo é uma pessoa que gosta do que faz e nunca foi
acomodado.”, pontuou.
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PLANEJAMENTO
Para alçar um voo certeiro e livre de riscos é preciso
conhecer antes o planejamento de cada atividade e estar
com os dois pés aterrissados na terra, disso Gustavo Cazelli
entende bem. “Existe uma força interna em mim muito
grande que é a administração, sempre gostei muito. Cursei
ciências aeronáuticas para me aproximar da administração
aeroportuária, depois fui trabalhar na Embraer e lá tive
a oportunidade de cursar engenharia aeronáutica e de
espaço; então, virei investigador de acidentes de avião e
desse trabalho recebi uma promoção para uma atividade
com mais tarefas relacionadas à gestão na empresa e foi
quando notei dificuldade em fazer gestão profissional.
Resolvi estudar administração e vi que era exatamente
isso que eu queria”, contou.
De olho na decolagem de seu biênio que compreende os
anos 2018 e 2019, ele reforça a importância de aproximar,
cada vez mais, a Associação Comercial dos Associados.
“Nossa ideia é trazer um pouco mais de cooperação
para dentro da Associação Comercial. A Acil tem crescido
muito do ponto de vista de sua representatividade, tanto
no município como em aspectos internacionais a exemplo
da missão junto à Alemanha que permitiu portas abertas.
Então, o que a gente precisa? Precisamos ter respostas
para essas ações que a Associação tem conquistado no dia
a dia, trazer um padrão de trabalho que seja mais próximo
de nossas empresas”, disse.
“Queremos que a Associação Comercial tenha a dinâmica
de uma empresa de porta aberta, que ela vivencie os
desafios ou que consiga perceber as dificuldades que as
empresas têm para aquilo que a gente devolve às empresas
em termos de serviço, atendimento, infraestrutura,
assessoria e outras coisas”.
INOVAÇÃO
Da produção das peças pré-moldadas de concreto
que saem de sua fábrica até o processo de venda dos
produtos, Gustavo sabe o que é necessário para a boa
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gestão de uma empresa e, com olhar visionário sonha
em implantar uma linha de atuação de inteligência na
Acil que vise compreender, entre tantas mudanças de
mercado, como as empresas lemenses vão responder a
massiva progressão das lojas on-line, as indústrias cada
vez mais automatizadas, as oportunidades e impactos da
globalização nos negócios, e outros avanços ligados à
agricultura e turismo.
“Quem é que está estudando aquilo que vai acontecer
nos dois anos no varejo, indústria e atendimento de
serviços? Se a gente não fizer isso agora, não vamos ajudar
nossos associados”, comentou.
Para o novo presidente da ACIL é necessário atender
a expectativa dos associados e, para isso, contou com a
composição de uma diretoria que carrega no currículo uma
vasta experiência profissional.
“Nós representamos os associados. É importante
pensarmos de que forma vamos devolver ou responder as
expectativas deles. Temos uma diretoria e um conselho
que são formados por pessoas com formação técnica e
prática que conta com experiência na indústria e relações
comerciais e serviços, temos também diretor que atua
com três lojas na cidade e que vive o balcão, há ainda
pessoas com formação técnica e boa visão de organização
e processos de trabalho. E, temos contadores e as pessoas
seniores”.
A fim de seguir seu desafio o engenheiro, gestor,
empreendedor e pai da Alice, sabe que na construção
de uma cidade melhor é preciso contar sempre com o
apoio de instituições. “Todos os projetos vão continuar.
Nós não conseguimos fazer uma Leme melhor se a gente
não multiplicar esforços. Temos que ser fomentadores
e potencializadores de ações. Vai ser uma gestão de
aproximação com as entidades do município, respeitando
a missão de cada um”.

Prêmio ACmais
Foto / FACESP

ACIL recebe prêmio em Congresso e está entre as melhores
Associações Comerciais do Estado de São Paulo
Ao concorrer ao lado de cidades com maior número populacional, Leme foi
vencedora pelas boas práticas que a Associação vem aplicando no município
O 18º Congresso da Federação das
Associações Comerciais do Estado de
São Paulo (Facesp), foi encerrado com
a cerimônia de entrega do Prêmio AC
Mais, o qual reconhece o trabalho das
associações comerciais que atingiram
grandes resultados por meio de suas
práticas. Foram quatro categorias, cada
uma dividida em municípios de pequeno,
médio e grande porte em um total de
mais de 400 cidades participantes.
Concorreram na categoria “Desenvolvimento Local” as associações que se sobressaíram nos quesitos Participação na
Sociedade, Cultura da Cooperação, Apoio
e Execução de Projetos Sociais, Culturais
e de Desenvolvimento Empresarial e Índice Associativo Local.
Leme ganhou em primeiro lugar ao
concorrer ao lado das cidades finalistas
de médio porte: Ferraz de Vasconcelos
e Presidente Prudente. “Fico feliz com
o prêmio e divido essa conquista com
toda a diretoria e colaboradores,
pois a ACIL vem desempenhando

papel significativo em desenvolvimento
econômico e social, com a sua credibilidade
e influência tem conseguindo aglutinar
importantes lideranças no município de
Leme em prol de um objetivo comum. Por
diversas vezes ficamos entre as finalistas,
somos gratos pelo reconhecimento.
Parabenizo à FACESP, ações como esta,
Prêmio AC Mais, incentivam, sobremaneira,
o desenvolvimento das associações”,
declarou José Cláudio Beltram, presidente
da Associação Comercial, Industrial e
Agrícola de Leme de 2014 a 2017.
O 18º Congresso Facesp ocorreu na
cidade de Atibaia e contou com mais de mil
participantes durante o evento. Nele, temas
como “gestão de pessoas”, “criatividade
com foco nas pequenas empresas”, “o
papel da mulher na economia”, foram
apresentados ao público que conferiu
ainda, uma apresentação sobre o
papel político do empresário com
o Presidente da Riachuelo, Flávio
Rocha.
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ACIL encerra o ano com reconhecimento por
seu desempenho e atuação
Fotos / Arquivo Acil

Visita de Alemães à Leme fortalece oportunidades e parcerias com
mercado externo

A Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme
– ACIL é a principal representante do comércio e serviços
no município e apresenta uma trajetória promissora em
seus 45 anos de fundação, focada no desenvolvimento e
qualificação de empresas e empresários da cidade.
Além de promover o estímulo à competitividade legal,
fortalecimento econômico e geração de riquezas, a ACIL
contribui positivamente junto ao município. Como citado na
matéria anterior, sua atuação nestas vertentes vem sendo
reconhecida. Há quatro anos a Associação está entre três as
melhores de nosso estado e em 2017 conquistou o Prêmio
AC Mais, na categoria “Desenvolvimento Local”, premiação
concedida pela Federação das Associações Comerciais do
Estado de São Paulo (FACESP), e que destaca e reconhece
as Associações Comerciais que apresentaram as melhores
práticas e resultados ao longo do ano.
Com sua missão, valores e propósitos bem definidos,
a ACIL colabora para que o empresário obtenha serviços
de qualidade e encontre soluções que favorecem o seu
negócio.
Ao promover, com eficiência, o acesso à educação
empreendedora por meio de cursos e palestras aplicados
ao longo do ano e intermediar junto ao poder público sobre
questões de interesse da iniciativa privada a fim de criar
oportunidades e gerar negócios, a Associação Comercial
trabalha para consolidar Leme como cidade empreendedora,
por meio de uma política de desenvolvimento e para isso
trabalha nos eixos do Associativismo, Cooperativismo e
Empreendedorismo.
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Hoje, o associado dispõe de um amplo leque de benefícios
como campanhas promocionais, educação empreendedora,
consultorias e serviços voltados ao crédito como Serviço
Central de Proteção ao Crédito (SCPC), CRC – Central de
Recuperação de Crédito, Planos de Saúde, Certificado
Digital e de Origem, entre outros. São ações que garantem
ao empresário maior eficiência na gestão do seu negócio e
promove oportunidades de network.
“Somente neste ano, conseguimos oferecer mais de 30
palestras e 44 capacitações que impactaram diretamente
na vida dos associados. Além de realizarmos o 2º Integra
Ação, edição que contou com a participação das entidades,
traçando as necessidades levantadas por elas e também
trouxe reflexões sobre comportamento e ética”, afirmou o
gerente da Associação, Sebastião Marcelino Corteze.
Como já citado anteriormente a missão da Acil é com o
seu Associado e com tudo ao redor dele, ou seja, fortalecer
a economia e o desenvolvimento de nossa cidade é um dos
compromissos da entidade que nestes dois anos anteriores
investiu e apoiou a implantação de instituições sociais
como Observatório Social do Brasil de Leme e o Conselho de
Desenvolvimento Econômico de Leme- CODEL que, visam
beneficiar o município por meio de suas boas práticas.
Seus diretores e conselheiros também são engajados
em diversas entidades, reforçando a importância de
trabalharmos juntos em prol do bem comum.
O objetivo da Acil é reforçar a importância do Associativismo
como ferramenta de fortalecimento, e o reflexo deste
trabalho está cada vez mais presente para nossa sociedade.

Balanço
“Desde nossa fundação estamos unidos em prol do
desenvolvimento e do bem comum, juntos podemos
alcançar resultados cada vez melhores, é desta forma
que vamos conseguir cuidar de nossa cidade, de nossos
interesses, de nossa economia. Unidos conseguimos vencer
muitos desafios, principalmente ameaças externas”, diz
José Claudio Beltram – Presidente da Acil de 2014 a 2017.

Palestras, como a de Clóvis de Barros, trouxeram
reflexões, conhecimento e aprimoramento

Conselho de Desenvolvimento Econômico de Leme - CODEL

2º Integra Ação teve participação de Entidades

Palestra sobre Observatório Social do Brasil lotou
Anfiteatro da Anhanguera Educacional

Equipe Acil sempre em busca de soluções empresariais
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Oriente seus clientes

Situação cadastral CPF: aprenda a evitar
problemas e irregularidades
Você verifica a situação cadastral do seu
CPF regularmente? Estamos falando do
principal documento do cidadão brasileiro
e por vezes essa consulta é deixada de lado
e só é procurada em momentos em que o
documento de regularidade é solicitado.
E não estamos falando em consultar os
cadastros de crédito e sim a Receita Federal.
O ideal é sempre fazer essa consulta, uma
irregularidade pode fazer que seu CPF seja
anulado.
Fizemos este guia para ajudá-lo a
entender que é necessário consultar o seu
CPF online, o procedimento é totalmente
gratuito e evita possíveis dores de cabeça
futuras.
O que é a situação cadastral CPF?
O CPF, Cadastro de Pessoa Física, é o documento que
indica o seu registro junto à Receita Federal.

Esse cuidado é importante, por exemplo, para evitar
fraudes, como o uso indevido do CPF de outra pessoa.
Como tirar o comprovante de situação cadastral CPF?

A situação cadastral CPF é responsável por informar o seu
status, ou seja, se possui ou não algum tipo de pendência
com o órgão.

Para retirar o comprovante, é simples! Bastar acessar o site
da Receita Federal, é possível fazer a consulta da situação
cadastral CPF online, sem demora e sem burocracia.

Quais pendências?

Quais são as possíveis situações cadastrais do CPF?

A não entrega da Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física (Dirpf) é uma delas.

1. Regular

A consulta de situação cadastral CPF pode informar
cinco condições diferentes relacionadas à pessoa física,
é importante destacar que de acordo com a pendência
existente, o cidadão pode até mesmo ficar impedido de
tirar passaporte e viajar para fora do país.

A situação cadastral CPF regular atesta que não existe
nenhuma pendência no seu CPF cadastro de contribuinte.
Mas atenção: isso quer dizer que você está regular com a
sua situação cadastral e não livre de dívidas.
2. Pendente de regularização

Veja exemplos de momentos nos quais é importante
estar com seu CPF regular:
•
Financiamentos de automóveis, imóveis, maquinário
para a empresa, etc;
•
Compra e venda de imóveis e automóveis;
•
Espólios;
•
Concorrência pública por empresas;
•
Licitações;
•
Saídas do país;
•
Auditorias.

Quando sua consulta situação cadastral CPF constar como
Pendente de Regularização, isso significa que você não
apresentou alguma declaração à qual havia a exigência de
entrega.
Pode ser a Dirpf atual ou anterior, de até cinco anos atrás.
Mas isso não quer dizer que a Receita Federal considere que
você agiu com má fé.
Muitas vezes, a falta da declaração do Imposto de Renda
se deve ao desconhecimento quanto à sua obrigatoriedade.

Outro motivo que leva empresas e órgãos públicos
a realizar a consulta de situação cadastral CPF é que o
procedimento permite saber se a pessoa proprietária do
documento já é falecida.

3. Suspensa
A situação cadastral Suspensa indica que seu cadastro
está incorreto ou incompleto, ou seja, que foi identificada
uma inconsistência cadastral.
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Pode ser com o próprio nome do contribuinte ou de sua
mãe e até mesmo com sua data de nascimento, ou um
problema com o título eleitoral.
4. Cancelada
Como você não pode cancelar o próprio CPF, o caso mais
comum de cancelamento é o falecimento.
Para que o CPF de um familiar seja cancelado por esse
motivo, é necessário fazer a Declaração de Final de Espólio,
caso existam bens para realizar inventário.
Mas se não houver necessidade de fazer o inventário, é
possível solicitar o cancelamento gratuitamente em um das
unidades de atendimento da Receita Federal.
Além disso, o CPF também pode ser cancelado por
decisões administrativas, como a duplicidade no cadastro,
ou por determinação judicial.
5. Nula
Essa é uma situação preocupante, pois indica que foi
constatada fraude e que, por isso, a Receita Federal decidiu
anular esse CPF.
Seja qual for a irregularidade, ela pode lhe trazer
problemas diversos.
•
Impossibilidade de tirar o passaporte;
•
Impedimento para assumir cargos em concursos
públicos;
•
Dificuldades para realizar empréstimos ou abrir
contas correntes;
•
Impossibilidade de obter a certidão negativa.
O caso mais comum de situação cadastral é Pendente de
Regularização.
Para fazer a consulta, basta seguir os seguintes passos:
Acesse o site da Receita Federal do Brasil, no endereço

https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/
CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
•
•
•

Na tela seguinte, informe seu número de CPF, data de
nascimento, digite os caracteres pedidos para comprovar
que você não é um robô e clique em Consultar;
Na tela seguinte será gerado seu Comprovante de
Situação Cadastral CPF;
Agora, é só ficar de olho no campo Situação
Cadastral do CPF, que poderá trazer cinco diferentes
informações.

Como regularizar a situação cadastral junto à Receita?
Pela internet você pode regularizar a situação cadastral
do CPF de forma gratuita!
Para realizar essa verificação, e também consultar outras
possíveis pendências, basta entrar na Pesquisa de Situação
Fiscal. E verificar quais são as pendências que estão
indicadas em seu CPF.
Será necessário acessar o e-CAC para então consultar
seus dados detalhadamente.
O acesso deve ser feito a partir do número do CPF, código
de acesso e senha, ou entrar com um certificado digital.
Após realizar a consulta, se seu CPF estiver apresentando
a situação de Suspenso e a pendência não for pela falta
da entrega da Dirpf, será necessário realizar o pedido de
regularização do CPF.
Essa regularização pode ser feita:
•
Gratuitamente pela internet;
•
Nas agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica
Federal ou dos Correios ao custo de R$ 7,00;
•
Gratuitamente nas representações diplomáticas
brasileiras no exterior.
Com informações - https://conta.mobi/blog/situacaocadastral-cpf-aprenda-evitar-problemas/

Como consultar meu
CPF de graça, rápido
e na internet?
Já é possível consultar o seu nome de maneira gratuita e
simples. Basta acessar o portal:
https://www.consumidorpositivo.com.br/consulta-cpf-gratis/
A consulta permite antecipar dívidas em seu nome
e negociar pela internet! Além disso, o site oferece
ferramentas como o Score que classifica suas chances de
obter crédito no mercado e conta com o Radar Pessoal, que
irá monitorar o seu CPF e te informará pendências. O Radar
também te informará a situação cadastral do seu CPF junto
à Receita Federal.
O site também oferece dicas de Educação Financeira e
orientações para limpar o nome.
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5 dicas para estabelecer os objetivos de seu
negócio em 2018
Dialogar com a equipe e tentar
aprender com o passado
são alguns dos conselhos
Com o início de um novo ano, ficamos cada vez mais
preocupados com os objetivos e metas que pensamos
em estabelecer para os meses à nossa frente. Para
empreendedores isso é particularmente difícil, já que um
negócio sempre pode e deve ser melhorado.
Mesmo assim, é preciso insistir e defini-los de forma
clara e precisa. Pelo menos esse é o conselho de David
Peck, diretor e coach senior da empresa de coaching para
executivos Godstone Group.
Peck afirma que objetivos são, basicamente, a razão de
existir de qualquer corporação. São eles que definirão
para qual direção sua empresa irá. Em épocas de crise,
principalmente, as metas ajudam a clarear a visão da equipe
e torná-la focada o suficiente para atravessar a turbulência.
Preocupado em ajudar empresários a criar metas que
não sejam apenas benéficas à companhia que gerenciam,
mas também à equipe que constrói o negócio, Peck listou
cinco dicas no HuffPost americano para quem estiver tendo
problemas em definir os objetivos do próximo ano.
Antes de pensar nos itens da lista, porém, ele adverte
que o mais importante é que ela seja sucinta e clara, com
não mais do que cinco itens. Com esse número em mente, o
empreendedor deve pensar nos seguintes pontos:
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1. Procure respostas de cima a baixo
Na hora de definir suas metas, não ouça só as
opiniões de diretores e gerentes. Converse
com todos os colaboradores da empresa. Isso é
importante para estabelecer objetivos concretos e
possíveis de serem realizados.

2. Elimine seus pontos cegos
Consulte sua equipe para solucionar dúvidas e
tentar exergar questões que você talvez esteja
ignorando. Pergunte aos seus funcionários o que
vocês não atingiram no ano que se passou e que,
na opinião deles, devem continuar buscando no
ano que se aproxima. Peça um feedback honesto
de suas decisões como líder da empresa e peça
sugestões de novas estratégias a todos.
3. Aprenda com o passado
Busque entender quais lições vocês aprenderam
com o ano que terminou e tente aplicar esses
ensinamentos ao novo ano.
Pergunte a sua equipe se ela vê mudanças nos
campos de atuação da empresa e nas características
da companhia que devem ser notadas.
4. Não perca de vista o plano maior
Depois de montada a lista de metas para o novo
ano, verifique se elas estão alinhadas com seus
planos a longo prazo para a empresa.
Veja se os objetivos escolhidos contribuem para
a realização da visão e missão estabelecidas pela
companhia e não tenha medo de reavaliar sua
visão de negócio caso seja necessário.
5. Comunique seus objetivos
Depois da escolha de metas, é importante ser aberto
com sua equipe sobre os objetivos escolhidos.
Tenha certeza de que todos entenderam os itens
estabelecidos e fique aberto ao diálogo caso
surjam dúvidas ou comentários.
Fonte - http://revistapegn.globo.com/Empreendedorismo/
noticia/2017/12/5-dicas-para-estabelecer-os-objetivos-de-seunegocio-em-2018.html
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8 tendências de gestão de pessoas
Uma boa gestão de pessoas pode ser o fator determinante
para o sucesso de uma empresa. Para ajudar os donos de
pequenos negócios a superarem esse desafio, o Sebrae
disponibiliza em seu portal uma página com as oito
tendências em gestão de pessoas. Entre elas estão o home
office, a autogestão e a realização de treinamentos.
Confira as tendências, baseadas nos estudos Future of
Work (Futuro do Trabalho), realizado pela ADP (Automatic
Data Processing) e o site Glassdoor, um dos maiores portais
de carreira do mundo.
1. Mobilidade no trabalho
O home-office, prática que permite que os
colaboradores trabalhem de casa, não é algo novo,
porém, tem se tornado comum dentro das empresas.
Assim como a contratação de freelancers - ou
profissionais autônomos - que não têm vínculos
empregatícios institucionais (carteira assinada, entre
outros benefícios). Geralmente, seus contratos são
específicos para sua uma demanda ou job.
2. Autogestão
O colaborador não terá mais alguém que supervisione
seu trabalho. Ganha força a autogestão como forma de
sustentar o protagonismo do profissional. As estruturas
cada vez mais enxutas e menos hierarquizadas exigirão
colaboradores mais qualificados e generalistas
trabalhando em função de projetos e entregas e não
apenas sobre tarefas.
3. Trabalho pelo propósito
Relacionado à tendência anterior, cresce no mercado
o número de colaboradores que aceitam oportunidades
com base no propósito, seja da ação ou da empresa, e
não mais prioritariamente pelo cargo a ser ocupado,
pelos benefícios da vaga ou pela forma de contratação.
De qualquer maneira, aqui está mais um grande
impacto na gestão de pessoas. A sugestão é que os
profissionais de RH reflitam sobre estratégias de
engajamento e sobre cultura corporativa.
4. Employer branding
A expressão branding significa o esforço contínuo de
gerar valor para a marca. No caso do employer branding
a ideia é a mesma, porém, o alvo é diferente.
Enquanto as ações de branding miram os
consumidores, o employer branding tem como alvo os
colaboradores da organização. Despertar o desejo de
fazer parte de uma organização é o objetivo central do
employer branding, que busca o engajamento dos atuais
e potenciais colaboradores.
5. Planejamento de carreira em “W”
Há pouco tempo, a única forma de crescer em uma
empresa era no sentido vertical, ou “Y”, na qual o
profissional, assim que atinge um determinado nível
de conhecimento e experiência, precisa escolher entre

dois caminhos: a carreira gerencial ou a técnica. Hoje,
devido à complexidade de várias organizações e à
multidisciplinaridade dos colaboradores, surgiu um novo
modelo, a carreira em “W”, que consiste em adicionar
mais uma opção de carreira para o profissional: a carreira
de gestor de projetos.
6. Job rotation
Essa tendência tem tudo a ver com a geração de
profissionais do futuro. Essa prática permite que o colaborador
se movimente mais dentro da empresa e consiga aprender
sobre determinado negócio com profundidade.
Vivenciando diferentes rotinas, atividades e funções, o
profissional é capaz de entender os processos e ampliar
o seu ponto de vista sobre as diferentes áreas de atuação
de sua carreira.
7. Remuneração variável x remuneração fixa
Uma das mais fortes tendências na gestão de pessoas
no futuro é que a remuneração fixa, aquela baseada nas
competências (capacidade para resolver problemas)
exigidas para o cargo seja cada vez menor, se comparada
à remuneração variável, cuja base é o desempenho
individual de cada colaborador e, em alguns casos, da
equipe como um todo.
A forma como essa remuneração é paga varia de
cultura para cultura: da tradicional PLR paga no Brasil à
opção de compra de ações da companhia oferecida aos
executivos norte-americanos. Aliás, a possibilidade de se
tornar sócio da empresa em que trabalha aparece, por si
só, como uma forte tendência na gestão de pessoas para
os próximos anos.
8. Treinamento corporativo virtual
A maneira como as áreas de treinamento levam o
conhecimento às equipes tem sofrido cada vez mais
impacto. Trazer as pessoas ao conhecimento já não é mais
uma ação efetiva. O atual cenário indica que o mais eficaz é
disponibilizar o material para que o aluno tenha a opção de
acessá-lo a qualquer momento e de onde desejar.
Nesse sentido, as ferramentas de EAD têm se
sofisticado, contribuindo para a superação da resistência
das pessoas quanto ao ensino a distância.

Fonte - http://revistapegn.globo.com/Administracao-de-empresas/noticia/2017/06/8-tendencias-de-gestao-de-pessoas-para-2017.html
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01/02 - Oficina SEI
Controlar o Meu Dinheiro
Fortaleça seu negócio aprendendo técnicas para aprimorar a gestão financeira de
seu caixa e suas contas. O objetivo é te ajudar a estabelecer práticas simples que
podem fazer toda diferença no fim do mês.

Você vai aprender:

•Técnicas e estratégias de gerenciamento do negócio.
•Visão do uso correto do dinheiro.
•Fluxo de caixa adequado e controlar as contas a pagar e a receber.
•Estratégias de otimização dos resultados e fortalecimento dos pequenos negócios.

Palestrante: Édio Gilberto Martinelli Júnior – Sebrae-SP
Horário: 19h
EVENTO GRATUITO
É NECESSÁRIO FAZER A INSCRIÇÃO COM ANTECEDÊNCIA
Inscrições: (19) 3573-7100 / daiane@acileme.com.br / jessica@acileme.com.br

05/03 - Por dentro dos custos, despesas e preço de venda
Chegar ao preço ideal exige análises de diversos aspectos, como nicho de mercado,
concorrentes, diferenciais, mix de produtos e serviços e preço mínimo de venda.
Saiba como calcular o seu, entenda sua composição e todos os custos e taxas envolvidos no seu negócio, seja ele comércio, indústria ou mesmo serviço.
Palestrante: Diego Pereira de Souza - Sebrae-SP
Horário: 19h
EVENTO GRATUITO
É NECESSÁRIO FAZER A INSCRIÇÃO COM ANTECEDÊNCIA
Inscrições: (19) 3573-7100 / daiane@acileme.com.br / jessica@acileme.com.br

07/04 - Missão Empresarial
Feira do Empreendedor
A sétima edição da Feira do Empreendedor
do SEBRAESP ocorrerá de 07 a 10 de abril de
2018, no pavilhão de Exposições do Anhembi.
Reunindo expositores e consultores, será uma
excelente oportunidade de fechar novos negócios
e se atualizar empresarialmente. A Feira do
Empreendedor representa uma grande vitrine
para quem quer fazer contatos, além de oferecer
serviços, novos produtos e soluções para melhorar
a empresa.
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É NECESSÁRIO FAZER A INSCRIÇÃO
COM ANTECEDÊNCIA
Inscrições: (19) 3573-7100 /
daiane@acileme.com.br / jessica@
acileme.com.br

Clube de Vantagens

Atualize seus conhecimentos
e o de sua equipe
A Acil, em parceria com o Centro Universitário Anhanguera - unidade Leme, FATECE - Pirassununga , UNAR Araras, FHO|UNIARARAS - Araras, UNICID- Universidade da Cidade de São Paulo (através do Colégio Lumen) e UNIP
- Leme (através do Colégio Objetivo), oferece aos associados, colaboradores e familiares, descontos para diversos
cursos oferecidos pelas faculdades. Estes descontos, que são oferecidos através da parceria, são praticados para
alunos entrantes e podem ter a duração de todo o período do curso.

(19) 3573-8603

(19) 3561-1543

(19) 3543-1400

(19) 3321.8000

(19) 3053-2898

(19) 3573-8060
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Novidade: Acil conta com agente externo
para assuntos do SCPC
Agora é ainda mais prático
conhecer quais são as melhores
soluções para sua empresa e tirar
suas dúvidas. Entre em contato
conosco e agende uma visita
nossa à sua empresa.

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.

Acesse periodicamente nosso site e fique sempre bem informado!
www.acileme.com.br
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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.

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

NOVOS SÓCIOS

Sejam Bem-vindos

VIVIANI VEICULOS............................................................................................................................................................(19) 3571-6565
HABERMANN EDITORA...................................................................................................................................................(19) 3554-2550
JESUS MARAVILHOSO.................................................................................................................................................. (19) 99736-8542
BEND FORM.........................................................................................................................................................................(19) 3571-6746
FABRICIO DE SOUZA ALBARDEIRO...........................................................................................................................(19) 3585-1308
PONTO DA MODA........................................................................................................................................................... (19) 98762-1781
VIMAN SOLUCOES............................................................................................................................................................(19) 3573-5115
CHINA FAIR...........................................................................................................................................................................(19) 3573-2620
ARNALDO ZANICHELLI................................................................................................................................................ (19) 99707-9618
DECORLIT FILIAL................................................................................................................................................................(19) 3554-9060
DON FORNO........................................................................................................................................................................(19) 3554-5055
GRILLOMANIA DISTRIBUIDORA............................................................................................................................... (19) 99886-5292
LOJAS ED+......................................................................................................................................................................... (19) 98244-0479
DALU ACESSORIOS........................................................................................................................................................ (19) 99161-1130
REGINALDO ROUPAS E RASTEIRINHAS..................................................................................................................(19) 3554-7770
PYTAIA MODAS...................................................................................................................................................................(19) 3571-5223
ESTACIONAMENTO 29....................................................................................................................................................(19) 3571-4343
RIBEIRO & GODOY ADVOGADOS ASSOCIADOS................................................................................................(19) 3554-5346
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Aprovado projeto de lei que acaba com
a obrigatoriedade do AR
Redução dos valores para pagamento de Inclusão e Exclusão de inadimplentes
A ACIL trabalhou fortemente com
outras Associações de São Paulo,
em conjunto com a FACESP e a Boa
Vista Serviços S/A, durante todo o
período de duração da Lei do AR nº
15.659/2015, desde sua publicação
no Diário Oficial Legislativo em
10/01/2015 até 15/12/2017, data em
que foi publicada e Lei 16.624/2017,
aprovada pela Assembleia Legislativa
de São Paulo, que permitiu a
negativação de inadimplentes com
carta simples e meios eletrônicos,
acabando assim com a obrigatoriedade
do Aviso de Recebimento (AR). A lei
também garante ao consumidor um
prazo maior para renegociação ou
contestação de dívidas.
Com isso, temos a satisfação de
informar nossos Associados os novos
preços que serão praticados a partir
de agora, com a diminuição dos
custos já no boleto de vencimento em
fevereiro/2018. Os valores passam
a ser: R$ 3,25 para quem optar pela
modalidade pagamento da INCLUSÃO
e R$ 6,77 para quem optar pela
modalidade pagamento da EXCLUSÃO.
Importante - Observamos que
os reajustes anuais deste serviço
ocorrem normalmente no mês de abril,
todavia no ano passado o CORREIO fez
02 reajustes, um em abril e outro em
novembro, por isso, dependendo das
decisões do CORREIO, pode ocorrer
mais de um (reajuste) no ano.
Atenciosamente,
Equipe ACIL
Para mais informações é só entrar
em contato com nossa equipe (19)
3573-7100
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Central de Avisos

COMUNICADO IMPORTANTE
Prezado associado,
Vimos através deste comunicado, informar que, a partir do vencimento 15 de Maio de 2018, os
boletos da ACIL serão enviados somente por e-mail a partir do 1º dia útil de cada mês, e também estarão
disponíveis em nosso site www.acileme.com.br.
Caso sua empresa possua convênio médico e/ou odontológico, o relatório completo também estará
disponível em nosso site www.acileme.com.br.
Pedimos a gentileza de atualizar seu e-mail de correspondência junto ao nosso setor de cadastro, para
que o envio do boleto ocorra corretamente.
Se sua empresa não tiver e-mail para contato, nem acesso à Internet, solicitamos que compareça à
Associação Comercial no início de cada mês para retirada do boleto.
Dúvidas, favor entrar em contato conosco, através do telefone (19) 3573-7100, ou e-mail luciana@
acileme.com.br ou tayna@acileme.com.br.

Fique informado sobre e participe
de nossa Agenda de Eventos
Se inscreva em nosso mailing, acesse periodicamente o nosso site e nos siga
nas mídias sociais
Em nosso site você encontrará
comunicados, agenda de eventos,
dicas
empresariais,
informações
sobre o clube de vantagens, notícias
da Associação, fotos e matérias de
todos eventos realizados, e tudo isso,
sempre atualizado.
Para se manter atualizado, cadastre
o seu email em nosso sistema para
receber nossas notícias, você pode
solicitar via site ou enviar um email
para:
eventos@acileme.com.br
pedindo a inclusão.
Outra alternativa é curtir a
nossa página no facebook ou nos
seguir no twitter, que também
contam com informações rápidas,
avisos importantes e orientações
empresariais, além de remeterem e
reforçarem o conteúdo de nosso site.
E agora temos outra novidade, a Acil
está presente no LinkedIN, A maior
rede profissional do mundo.
Aproveite a praticidade da internet e
fique sempre por dentro dos eventos
da Acil!

Confira nossos canais:
www.acileme.com.br
facebook: acildeleme
twitter: acileme
youtube: acildeleme
linkedIN - ACIL - Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme
Importante - Em nosso site você pode conferir o horário de funcionamento
do comércio completo e acessar a Convenção Coletiva.
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