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Jornal ACEIG
A voz do empresário

Premiação do cartão Sysprocard saiu para usuária de Igarapava

www.aceig.com.br

A parceria da ACEIG com os cartões 
Sysprocard premiou a usuária Fabiana 
Jacinto Gomes com o cartão Premium.

O cartão convênio Sysprocard é um 
benefício elaborado para facilitar o momento 
de compra de funcionários e empresas. Nesta 
modalidade, o cartão da Sysprodata permite 
compras em toda rede de associados a 
ACEIG que engloba empresas de todos os 
setores como: supermercados, farmácias, 
óticas, livrarias, postos de combustíveis 
entre outros segmentos do comércio.

Somente as empresas associadas a ACEIG 
possuem autorização para comercializar o 
cartão tanto para seus funcionários quanto 
para efetuar vendas para usuários em geral do 
município.

A promoção “Usou ganhou” é uma 
promoção que todos os usuários do cartão 
participam automaticamente.

Veja ainda nesta edição:
Terceirização aumentará vagas de emprego

Natal mágico ACEIG: confira abaixo a lista das empresas
participantes da Promoção e solicite seu cupom!!!!!!
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Palestra de introdução ao tema Eneagrama da personalidade,
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“Todo mês, ao final do fechamento do 
período 21 a 20, fazemos um sorteio de um 
cartão Premium no valor de $ 100,00 para 
gastar nas empresas do município 
(conveniadas a ACEIG e ao Sysprocard), 
para um usuário que utiliza o cartão. O 
sorteio é aleatório e engloba todos os 
usuários das empresas conveniadas ao 
cartão benefício Sysprocard.  Uma 
gratificação por estar utilizando nossos 
cartões. Quanto mais usar mais chances tem 
de ganhar! ” - Ressalta Thalita Carvalho 
responsável pelo atendimento Sysprocard.

A usuária Fabiana afirma que ficou muito 
feliz com a premiação, recebeu seu cartão 
Premium das mãos da atual presidente da 
ACEIG, Ana Maria Vieira da Silva Fileto, e 
poderá gastar seus créditos em qualquer 
empresa conveniada a ACEIG e ao cartão 
Sysprocard.

*Se você é associado à nossa entidade e ainda 
não possui liberação para realizar vendas com o 
cartão Sysprocard, procure imediatamente a 
ACEIG para solicitar liberação: Falar com 
Marcela. Telefone: 3172-1709.



Terceirização aumentará vagas de emprego
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Em carta aos ministros do Supremo 
Tribunal Federal, presidente do Sebrae 
defende a importância da terceirização para 
os pequenos.

Brasília - O presidente do Sebrae, 
Guilherme Afif Domingos, enviou, cartas 
endereçadas aos 11 ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) defendendo a 
importância da terceirização. A Suprema 
Corte julgaria na quarta-feira (9) recurso de 
uma empresa de celulose sobre o tema.

Atualmente, não há no Brasil lei que 
regulamente a terceirização. Afif Domingos 
é defensor da modalidade e diz que a 
terceirização é uma das saídas para a crise. 
Segundo ele, as micro e pequenas empresas 
se rão  as  g randes  benefic iadas .  “A 
terceirização é um fator de geração de 

emprego. Além disso, é uma oportunidade 
para o surgimento de novas atividades para 
e m p r e e n d e d o r e s  q u e  h o j e  s ã o 
trabalhadores. O operário vira empresário”, 
enfatiza.

Afif destaca que a terceirização não deve 
ser confundida com a precarização da força 

de trabalho. “Precarização é a falta de 
emprego. ” No recurso, o STF julgará a 
constitucionalidade da Súmula 331 do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), que 
veda a terceirização de atividade-fim. O 
relator do processo é o ministro Luiz Fux.

O documento enviado aos ministros do 
Supremo ressalta ainda a importância da 
terceirização para sustentação da cadeia 
produtiva. “É um importante fator de 
ampliação de competitividade especialmente 
para as micro e pequenas empresas, que são 
importante elo nesta teia econômica. Não é 
pura e simples transferência de etapa da 
produção, mas a formação de parceria 
comerciais para viabilização do negócio, 
verdadeiras redes de cooperação. ”
 Fonte: Sebrae notícias.

Natal mágico ACEIG: confira abaixo a lista das empresas
participantes da Promoção, faça suas compras e solicite seu cupom!!!
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Na noite de 17 de novembro o auditório 
da ACEIG recebeu a palestra com o tema: 
"4 caminhos para evolução com o 
Eneagrama", com o apoio da Rádio Aliança 
FM.

A psicóloga e consultora da IACTA 
Pollyanna Marra de uma maneira leve e 
descontraída fez uma abordagem sobre o 
tema que está em grande ascensão no 
mercado de negócios.

O Eneagrama de tipos de personalidade 
é essencialmente um instrumento de 
autoconhecimento e transformação 
pessoal.

Este mapa milenar nos apresenta 9 tipos 
de personalidade, que estão divididos em 
tríades conforme os centros de inteligência.
Nós nos desenvolvemos à partir dos centros 
de inteligência e, ao entendermos e 
v i v e n c i a r m o s  e s s e  c o n c e i t o , 
compreendemos o nosso processo 
par t icular  de  desenvolvimento de 
personalidade e temos, então um caminho 
para uma constante transformação pessoal.
Vivenciar o Eneagrama é entrar em contato 
com quem somos e com nossos talentos, 
a l é m  d e  i d e n t i fi c a r  c a m i n h o s  d e 
desenvolvimento que tragam melhorias nas 
nossas relações pessoais e profissionais.
Durante a palestra Pollyanna apresentou 
também o treinamento "4 caminhos de 
evolução com o Eneagrama" promovido 
em nossa região pela IACTA Consultoria 
em parceria com o ESEDES .

Para maiores informações e datas de 
realização da próxima turma, entre em 
contato:

Pollyanna
Telefone: (11) 96637-4664
Email: contato@iactaconsultoria.com.br 

Palestra de introdução ao tema Eneagrama da personalidade,
foi realizada na ACEIG 



‘‘Gente que acredita’’
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A coluna mensal “Gente que acredita”, traz 
para o leitor uma entrevista com um 
associado à nossa entidade, onde possam 
descrever e abordar suas respectivas 
opiniões sobre o mercado, economia e 
empregabilidade.

A coluna “Gente que acredita” entrevista o 
Sr. Fernando Takeo Malagutti Kodama 
proprietário da empresa Macone materiais 
de construção, associado e ex-presidente 
da ACEIG (Biênio 2014-2016).

Jornal ACEIG: Sr. Fernando, qual o 
ramo de atividade da sua empresa e quais 
os principais serviços oferecidos pela 
mesma?
Resposta: O nosso ramo de atividade é 
fornecer materiais de construção do básico 
ao acabamento, a preço de mercado 
ajudando nosso cliente a realizar seus 
sonhos através da qualidade de nossos 
produtos e serviços. Também somos 
Correspondente Imobiliário da Caixa 
Econômica Federal.
 
Jornal ACEIG: Há quantos anos a 
empresa Macone está em atividade em 
Igarapava e quantos colaboradores em 
média ela possui atualmente?
Resposta: Estamos em atividade há 47 
anos no mercado de Materiais  de 
Construção. E atualmente possuímos uma 
média de 40 colaboradores.
 
Jornal ACEIG: O Sr. pode nos descrever o 
que o cargo de presidente da ACEIG 
acrescentou de experiência na sua rotina 
profissional? Quais as principais 
dificuldades encontradas neste período?
Resposta: Sempre temos algo a aprender e 
desafios a superar. Neste período realmente 
p a r a  m i m  p e s s o a l m e n t e  f o i  u m 
aprendizado sem dimensão. Foi uma 

jornada cheia de obstáculos e realizações. 
A principal dificuldade foi o início da crise 
da economia nacional causada pelos 
devaneios do governo do PT. 
 
Jornal ACEIG: O sr. acredita que o papel 
da ACEIG deve ser mais explorado pelo 
poder público do nosso município?
Resposta: A ACEIG sempre foi uma 
Instituição muito respeitada tanto no 
cenário Municipal quanto no Regional. 
Temos sim que reunir forças. Fazendo 
uma parceria profícua com o Governo 
Municipal tanto no Legislativo quanto no 
Execut ivo.  Temos que par t ic ipar 
ativamente na Secretaria da Indústria e 
Comércio e de algumas outras Secretarias 
como por exemplo a Secretaria do 
Turismo. Com isso poderemos com 
certeza aumentar o número de empregos 
em nossa querida cidade e melhorar a 
economia local.

Jornal ACEIG: De acordo com a 
Abramat, em matéria publicada em 
Fevereiro de 2016 no Globo.com, as 
vendas  no se tor  de  mater ia is  de 
construção caíram 20,5% em janeiro 
deste ano na comparação com o mesmo 
mês em 2015. O recuo tanto dos materiais 
de base (-19,9%) quanto de acabamento (-
21,4%) press ionou os  resul tados 
consolidados. Qual expectativa para 
2017, na sua opinião, para o setor de 
materiais de construção?
Resposta: Segundo as informações o setor 
de materiais de construção no cenário 
nacional para 2017 vai continuar em queda 
no primeiro semestre. Na nossa cidade o 
cenário não é diferente. A minha esperança 
é que os loteamentos que estão sendo 
feitos, entreguem toda a infraestrutura, 
para poderem ser liberados para serem 
financiados pela Caixa Econômica 
Federal.

Jornal ACEIG: Faça suas considerações 
finais.
Resposta: Gostaria de manifestar meu 
carinho por esta Associação na qual 
comecei a frequentar e participar com 
assiduidade a partir de 2007. Para mim 
pessoalmente foi uma escola para poder 
administrar minha empresa. Naquela 
época o SEBRAE estava mais participativo 
nas ações dentro da ACEIG. Depois 
quando Presidente comecei a ter mais 
acesso a Federação (FACESP). Espero que 
como Conselheiro possa poder continuar a 
trilhar meu caminho dentro desta tão 
respeitada Associação.

A ACEIG agradece sua participação e 
deseja para 2017 sucesso pessoal e 
profissional.

IGARAPAVA, DEZEMBRO DE 2016
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