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Jornal ACEIG
A voz do empresário

ACEIG promove Campanha do Dia dos Pais 2016
“Agora é sua vez de dar mesada para seu pai.’’ 

www.aceig.com.br

 *Até o momento do fechamento desta edição o resultado da foto mais curtida não havia sido apurado,
o resultado e as fotos dos ganhadores você poderá conferir na próxima edição ou a partir do dia 12/08/2016 no Facebook da ACEIG. 

Está em andamento a Campanha Institucional de 
dia dos pais ACEIG. A Campanha deste ano foi 
realizada de maneira diferente dos anos 
anteriores. Desta vez, os participantes enviaram 
uma reprodução de foto antiga com seus pais 
relembrando algum momento engraçado, 
importante ou rotineiro entre pai e filho (a) s. O 

prazo de envio da foto para o e-mail da ACEIG 
foi até o dia 28/07/2016, e a foto mais curtida 
até o dia 11/08/2016 na página do Facebook da 
ACEIG será premiada com um vale compras de 
R$200,00 que poderá ser gasto em uma das 
empresas abaixo.

Campanha de Natal 2016 será lançada

no dia 12 de Agosto com coquetel empresarial.
 O lançamento da Campanha de Natal ACEIG de 
2016 acontecerá no próximo dia 12 de Agosto e 
vai trazer muitas novidades para os clientes das 
lojas participantes. 

A promoção mais aguardada do ano está 

chegando com um tema que vai deixar seu Natal 
mais mágico que nunca! 

Aguardem e participem do lançamento. 

Maiores informações: 3172.1709. 

Veja ainda nesta edição:

Palestra ‘‘Transformando crise em oportunidades’’ foi sucesso na noite de

27 de Julho.  //  Informativo de mudança de horário de funcionamento.

5 dicas para sair do vermelho e nunca mais se endividar.

‘‘Gente que acredita.’’  //  Nossos Associados. PÁG. 4
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Palestra ‘‘Transformando crise em oportunidades’’
foi sucesso na noite de 27 de Julho

Empresários de Igarapava participaram no dia 
27/07 no auditório da ACEIG de uma palestra 
promovida pela ISBE - FGV (Fundação Getúlio 
Vargas), proferida pelo Prof. Leandro Melo, 
tendo como tema: "Transformando Crise em 
Oportunidades". Foi um momento onde os 
empresários foram estimulados a pensar sobre 
como encarar as dificuldades diante do atual 
cenário de crise.

Com otimismo e ideias criativas, o palestrante 
que também é empresário do segmento de 
tecnologia (Nelltech Gestão em Tecnologia), 
trouxe seu exemplo de como, no cenário de crise, 
conseguir crescer e vencer os desafios.

Segundo o Diretor da ISBE FGV, Cristiano 
Guedes, o atual momento de crise traz uma 
grande oportunidade para a empresa olhar para 
dentro de seu negócio, revendo processos e 
conceitos.

A ACEIG recentemente fechou uma parceria 
com o ISBE FGV de educação corporativa, que 
visa estimular a formação profissional de seus 
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empresários associados.

Para a Presidente da ACEIG, Ana Maria Filetto, 
“As Associações Comerciais tem também 
como papel institucional a promoção de 
debates, palestras e eventos junto aos 
empresários da cidade no sentido de buscar 
sempre alternativas de como sair da crise... 
pensando nisto, estabelecemos o lema: 
"Transformando Crise em Oportunidades ", 
para nossa gestão 2016-2018.”

A Associação Comercial e Empresarial de 
Igarapava agradece em nome dos seus diretores e 
colaboradores a presença dos representantes da 
FGV com a certeza de que em breve traremos 
mais novidades.

Participantes do evento. Diretoria ACEIG e palestrantes FGV. 

Atenção Profissionais do segmento de beleza: 
No próximo dia 22 de Agosto, será realizada a 
Oficina ‘‘Sei formar preço’’,  que será 
administrada pelo Sebrae-SP. Nesta ocasião, 
serão feitas também as inscrições para participar 
da Feira Internacional de Beleza Beauty Fair 
(considerada a maior e mais influente das 
américas) .  Garanta sua vaga.  Maiores 
informações pelo telefone: (16) 3172.1709
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Com a atual crise econômica no Brasil, não é raro 
ouvir histórias de pessoas que perderam o 
emprego ou tiveram algum revés nos negócios e 
acabaram se endividando. O InfoMoney 
conversou com especialistas em finanças e 
investimentos e chegou a essa lista de cinco dicas 
para estancar as dívidas o quanto antes e uma 
estratégia para nunca mais entrar no vermelho. 

1 – Saiba o tamanho do problema 

"A primeira coisa que você tem que fazer, se está 
no vermelho, é levantar tudo que deve, mas tudo 
mesmo. A maior parte das pessoas não sabe sua 
real situação, e isso acontece até por medo de 
descobrir a verdade, mas esse é um passo muito 
importante", afirma Ronaldo Bella, assessor de 
investimentos da Allux Investimentos. 

2 – Corte os gastos

Ninguém resolve sua vida financeira sem tomar 
medidas que não são tão agradáveis e talvez a 
mais difícil delas seja cortar os gatos, mas isso é 
necessário para garantir que não se acumulem 
mais contas. 

5 dicas para sair do vermelho e nunca mais se endividar
"Isso envolve medidas mais drásticas, como, 
por exemplo, trancar o cartão de crédito em um 
lugar distante e de difícil acesso, por exemplo. 
É preciso travar todo tipo de gasto supérfluo", 
comenta Paulo Secco, planejador financeiro e 
assessor de investimentos da Alta Vista 
Investimentos. Além disso, atuar na outra ponta 
da questão também pode ajudar: tente procurar 
algum "bico" ou trabalho extra para levantar 
mais dinheiro e ajudar a equalizar as contas. 

3 – Saiba para onde seu dinheiro vai

"Uma boa forma de se organizar é listar todas as 
entradas de dinheiro no orçamento familiar e 
principalmente todas as saídas. Há uma grande 
chance de não se saber para onde vai o dinheiro, 
e desta forma podemos fazer o mapeamento do 
orçamento. Sempre há surpresas quando 
colocamos no papel. Muitas vezes são os 
chamados gastos fantasmas, ou seja, aquele 
gasto que é consequência de uma compra, mas 
que você não havia considerado", explica 
Aderson Gegler, assessor de investimentos da 
Moinhos Investimentos. 

4 – Repense sua relação com carros

Esse item poderia estar facilmente no tópico de 
cortar os gastos, mas o carro é um vilão tão 
grande no orçamento de tantas famílias que 
merece um tópico especial. 

Aderson cita, como um exemplo clássico de 
"gasto fantasma", os custos embutidos em ter 
um carro: seguro, manutenção, IPVA (Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Automotores), 
estacionamento e combustível, principalmente. 

Ronaldo Bella ainda lembra que vender um 
carro, ou mesmo trocar um modelo mais 
completo por um popular, pode ser um caminho 
relativamente simples para quitar as dívidas 
com mais rapidez. 

"Por exemplo: um casal não precisa, 
necessariamente de dois carros. Vender um dos 

automóveis pode ser um jeito para cortar gastos e 
ajudar. Os gastos com orçamento podem chegar 
a, no máximo, 25% do orçamento de uma 
família, e isso considerando uma família que não 
está no vermelho", calcula o assessor. 

5 – Faça acordos

Outro caminho para reduzir o montante de 
dívidas é fazer acordos com os credores. 
"Qualquer tipo de dívida que contraímos conta 
com juros muito mais altos do que o que 
conseguimos receber investindo. Assim, levante 
o quanto você paga de juros e faça acordo com 
credores para sanar o mais rápido possível seus 
problemas", aconselha Paulo Secco. 

Uma estratégia para nunca mais entrar no 
vermelho Depois de passar por essa mudança 
radical de comportamento e estilo de vida para 
colocar as contas em dia, é importante não cair na 
mesma cilada. Antes de elaborar qualquer 
estratégia para se proteger, é preciso tomar o 
máximo de cuidado possível com gastos 
desnecessários, em especial os parcelados. 

A estratégia recomendada por Ronaldo Bella 
para criar uma proteção é criar um fundo de 
segurança. Esse fundo deve ser composto por um 
montante que seja equivalente a um período de 6 
a 12 meses de despesas pagas e deve estar 
alocado em uma aplicação rentável com boa 
liquidez, como um bom fundo DI, ou o Tesouro 
Selic, do Tesouro Direto, por exemplo. 

Esse fundo, contudo, não deve ser usado para 
gastos supérfluos, e sim guardado para 
momentos de real necessidade, como a perda de 
um emprego, ou ainda uma reforma inesperada e 
necessária em casa, por exemplo. 

"Após fazer essa revisão na vida financeira, é 
preciso começar a achar espaço para poupar e 
investir. A pessoa que vive no limite das contas, 
sem espaço para guardar dinheiro, corre um 
enorme risco de se endividar", aconselha. 

Fonte: Uol.com.br 



‘‘Gente que acredita’’
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Neste mês de Agosto o Jornal ACEIG continua 
sua nova coluna "Gente que acredita" que traz 
para o leitor uma entrevista a cada mês com o 
proprietário/sócio de uma das empresas 
associadas a nossa entidade, ou seja, todo mês o 
leitor pode conhecer um pouco a respeito das 
empresas que existem no nosso município e 
região e que são associadas a ACEIG, e assim 
como o nome da nossa coluna são "Gente que 
acredita", pois investem no município gerando 
empregos diretos e indiretos para comunidade 
colaborando com o crescimento econômico de 
Igarapava. Neste mês de Agosto a entrevista é 
com o Sr. Jair Donizeti Carrossine proprietário 
da empresa Loja do Jair a qual também fazem 
parte do quadro de associados. 

Gente que acredita, entrevista o Sr. Jair Donizeti 
Carrossine proprietário da empresa Lojas do Jair. 

Jornal Aceig: Qual sua formação acadêmica? 

Jair: 1º grau completo. 

Jornal Aceig: Há quanto tempo a empresa está 
em atividade na cidade de Igarapava? 

Jair: Desde 1980, comecei como técnico 
eletrônico, depois passei a trabalhar com aluguel 
de fitas cassetes e DVD, a minha locadora foi a 1ª 
existente em Igarapava. Em 1990 começamos a 
comercializar móveis e em 2000 passamos a nos 
dedicar exclusivamente a vendas de móveis. 
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Jornal Aceig: Qual setor/ramo sua empresa 
atua e quais os principais serviços ou atividades 
oferecidas pela mesma? 

Jair: Comércio de móveis em geral, e no setor 
de serviço oferecemos a montagem completa 
de móveis. 

Jornal Aceig: Aproximadamente quantos 
colaboradores existem hoje na sua empresa? 

Jair: São 8 colaboradores. 

Jornal Aceig: Em que ano o Sr. exerceu o cargo 
de presidente na ACEIG? 

Jair: Exerci como presidente do ano de 2005 
ao ano 2007. 

Jornal Aceig: Quais as principais dificuldades e 
desafios encontrados neste período? 

Jair: A situação financeira da ACEIG era crítica, 
a estrutura do imóvel sem condições de se 
trabalhar, tivemos que adequar o estatuto da 
Associação, contratar funcionários e a reforma 
da sede foi iniciada. 

Jornal Aceig: Para o Sr. qual o incentivo ou 
benefício faltam para que Igarapava prospere seu 
setor comercial e industrial? 

Jair: Hoje o setor público não colabora com o 
empresário de Igarapava, falta muito incentivo 
do setor público, e na minha visão os 
empresários de Igarapava fazem sua parte da 
melhor forma possível. 

Jornal Aceig: Conte-nos um fato inusitado que 
aconteceu no período em que o Sr. foi presidente 
da Aceig. 

Jair: Um fato interessante foi que em um dos 
primeiros sorteios da Aceig, trouxemos para a 
praça Rui Barbosa um show com mais de 10 
atrações musicais e foi um grande sucesso. 

Sr. Jair, muito obrigado pela sua colaboração, a 
Associação Comercial e Empresarial de 
Igarapava agradece sua participação em nossa 
coluna e principalmente na história da ACEIG, 
desejamos prosperidade e sucesso para sua 
empresa. Obrigado! 

Jair Donizeti Carrocine. 

Novos Associados
A ACEIG parabeniza e dá as boas vindas aos 
novos associados do mês de Julho de 2016.

É UM GRANDE PRAZER E SATISFAÇÃO 
TÊ-LOS EM NOSSO QUADRO DE 

ASSOCIADOS! SEJAM BEM VINDOS! 

Lolo Cosméticos
Oswaldo Lancheria


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

