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 Aconteceu no dia 10 
de junho de 2016, o 2º e 
último sorteio da Cam-
panha de Dia das Mães 
e Namorados ACEIG 
–“ Carinho embalado 
com amor! ”
 A Promoção, que co-
meçou no dia 11 de 
abril, teve duração de 2 
meses e contemplou as 
duas datas mais “amo-
rosas” do Calendário; 
tendo o 1º sorteio no 

dia das Mães e o 2º 
sorteio no dia dos Na-
morados.
 Ao todo, foi sorteado 
mais de R$4.000,00 
em Prêmios, entre vale 
compras, dia de beleza 
e jantar com acompa-
nhante.
 Confi ra lista de ga-
nhadores e fotos (2º 
sorteio), com as res-
pectivas empresas con-
templadas: José Eduardo Fernandes - Empresa Rode Mais

Isis Nayara C. Gonçalves - Empresa Supermercado 
Medeiros-Buriti zal

Fabiana Cristi na Malaquias - Empresa Casual Modas Fabiana Cristi na Malaquias - Empresa Casual Modas
Maria Cleidiana Ferreira Paz - Empresa Posto Novo 

Igarapava

Confi ra também as fotos do Dia de Beleza com a ganhadora Andréia Vieira:

Iralda, Andréia Bruno e 
Renata - Studio IBR

Andréia Vieira e Gisele Salão 
- Esti lo Atual

 Agradecemos aos 
empresários Bruno-
-STUDIO IBR e Gi-
sele-ESTILO ATUAL, 
pela importante par-
ticipação na Campa-
nha de Dia das Mães 
e Namorados e para-
béns pelo belíssimo 
resultado.
 A ACEIG também 
agradece mais uma 
vez, à todas as em-

presas participantes da 
Promoção e aos clien-
tes por prestigiarem o 

nosso comércio. Muito 
obrigado!
 E m  b re v e ,  m a i s 

Promoções no ar...
Fiquem de olho no 
Facebook!
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ACEIG fecha mais uma parceria de sucesso com a 
renomada Fundação Getúlio Vargas – FGV

 A ACEIG e a FGV (Fundação 
Getúlio Vargas), representada pela 
conveniada ISBE (Instituto SulBra-
sileiro de Ensino), fecharam uma 
importante parceria no último dia 
23 de junho de 2016. A parceria tem 
como intuito principal, promover 
a educação profi ssional, visando 
oferecer negócios de comum pro-
veito na área de cursos de MBA, 
Pós-Graduação e cursos de curta e 
média duração, com aplicação de 
descontos consideráveis para os 
associados da Associação Comer-
cial. Para selar a parceria, estive-
ram presentes: Ana Maria Vieira 
- Presidente ACEIG; Marco Tulio 
O. Machado – Vice Presidente; 
Viviane Lacerda Colmanetti – 
Gerente Executiva, Sr. Christiano 
Guedes – Coordenador Acadêmico 
– ISBE/FGV e Adriana Carrara 

– Consultora de Negócios ISBE/
FGV.
 A FGV é atuante no mercado há  
70 anos e foi eleita pela quarta vez, 
uma das melhores Universidades 
do mundo. Com base nisso e em 
toda a bagagem que essa Institui-
ção pode trazer aos que desejam 

se capacitar para o mercado de 
trabalho, hoje tão competitivo, a 
ACEIG se sente honrada por tra-
zer mais esse benefício aos seus 
membros. 
 Para reafirmar esse compro-
misso, a ACEIG e a FGV irão 
promover no dia 27 de julho de 

2016, a Palestra: “Transforman-
do crise em oportunidades”. O 
tema da Palestra carrega o lema 
da nova gestão 2016/2018 e tem 
o intuito de discorrer sobre os de-
safios do atual cenário econômi-
co a fim de  buscar as possíveis 
soluções.

Ofi cina SEI PLANEJAR para segmento de beleza será realizado no dia 04 de julho
 Em andamento ao pro-
jeto direcionado à infor-
mação e capacitação dos 
empresários do setor de 
beleza de Igarapava e 
região, será realizado 
a ofi cina SEI PLANE-
JAR.
 A Ofi cina SEI Plane-
jar é uma ferramenta 

que permite observar, 
priorizar e decidir sobre 
o planejamento da sua 
empresa com relação as 
ações, recursos, tempo e 
custo, além do detalha-
mento do plano de ação, 
formulação de indica-
dores e do acompanha-
mento do cronograma de 

entrega e de resultados.
 O SEBRAE–SP e a 
ACEIG Igarapava con-
vida você empresário 
do segmento de Beleza 
e Estética a participar 
deste evento, que será 
realizado no dia 04 de 
julho de 2016, às 09h00, 
na ACE Igarapava.

 A Ofi cina aborda as-
suntos como:
 - Observação do ce-
nário dentro e fora da 
empresa;
 - Planejamento das 
ações;
 - Execução e acompa-
nhamento das ativida-
des.

 Uma oportunidade 
especial para adquirir 
novos conhecimentos e 
trocar experiências prá-
ticas para acompanhar 
do planejamento da sua 
empresa.
 Inscrições na ACEIG 
ou pelo telefone: 16-
31721709. VAGAS LI-

MITADAS
 Local da Ofi cina: Au-
ditório ACEIG – A casa 
do empresário
 Endereço – Avenida 
Maciel, 460
 Data: 04 de julho de 
2016 (Segunda feira) /
Horário: das 09h00 às 
12h00
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ACEIG participa de seminário regional da FACESP em Franca
 Aconteceu em Fran-
ca no dia 9 de junho, o 
“Seminário Regional da 
Facesp (Federação das 
Associações Comerciais 
do Estado de São Paulo) 
– Desenvolvimento e In-
tegração 2016”. O evento 
foi realizado no Dan Inn 
Hotel, onde estiveram 
presentes as AC’s de toda 
a região composta da RA 
-11 e RA-19 que abrange 
19 municípios, e reúne 
20 cidades da região de 
franca.
 A Associação Co-
mercial e Empresarial 
de Igarapava marcou 
presença, mais uma vez 
nesse evento que acon-
tece anualmente e foi 

representada pela cola-
boradora Carla Santos. 
O seminário teve como 
principal objetivo fazer 
a integração entre as as-
sociações e promover 
o desenvolvimento das 
entidades partilhando ex-
periência e conhecimento 
entre os presentes.
 Os seminários e en-
contros que reúnem as 
AC’S são sempre muito 
bem-vindos e importan-
tes, pois nos ajudam a 
descobrir as necessidades 
da classe empresarial e 
encontrar soluções nas 
ideias compartilhadas, 
além de podermos apri-
morar conhecimentos do 
nosso cotidiano.

Parceria com o SEBRAE-SP trouxe para Igarapava o curso Programa Alimento Seguro-PAS

 O SEBRAE-SP em 
parceria com a ACE-
-Igarapava vem reali-
zando o PAS importante 
Programa de capacitação 
para as empresas do setor 
de alimentação para a 
cidade de Igarapava. 

 O PAS Programa Ali-
mentos Seguros tem 
como objetivo ajudar 
empresários de empre-
sas que produzem ou 
comercializam alimentos 
a oferecerem alimentos 
seguros e evitarem per-

das devido às dificulda-
des principalmente de 
armazenamento, atender 
à legislação e princi-
palmente, entregar aos 
clientes alimentos livres 
de contaminação.
 Além disso, o progra-

ma visa capacitá-los para 
as Boas Práticas de fabri-
cação, e aborda assuntos 
como: Higiene Pessoal; 
Higiene do Local de Tra-
balho; Higiene dos Uten-
sílios utilizados; Armaze-
namento dos Ingredientes 

utilizados na preparação 
de alimentos; Qualidade 
dos produtos adquiridos 
de fornecedores; Tempe-
raturas adequadas.
 Segundo Gilson Carbi-
natto, consultor do SE-
BRAE-SP: “Espera-se 
com o trabalho do PAS 
que as empresas passem 
a oferecer produtos se-
guros para os consumi-
dores e que as empresas 
atendam as legislações 
vigentes, sem sofrerem 
penalizações pela vigi-
lância sanitária. As em-
presas passem a analisar 

o seu processo, ou seja, 
façam a avaliação das 
etapas do processo, desde 
a compra de matérias pri-
mas, recebimento, arma-
zenamento, cozimento, 
refrigeração até a distri-
buição para o cliente e 
controle de temperaturas, 
tempo de armazenamento 
e ao Final do Programa 
as empresas construirão 
seu manual de Boas Prá-
ticas de fabricação ou 
produção”. Parabéns às 
empresas que aderiram ao 
primeiro PAS na cidade 
de Igarapava.

Aula do PAS no auditório ACEIG

Participantes do Seminário regional em Franca
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“Gente que acredita”

Expediente: 
Órgão Informativo da ACEIG (Associação 
Comercial e Empresarial de Igarapava)

Redação: ACEIG  
Presidente: Ana Maria Vieira

 Neste mês de julho o Jornal ACEIG 
completa sua 10ª Edição, e para 
comemorar, lançamos uma nova 
coluna: “Gente que acredita”, que 
trará para o leitor uma entrevista a 
cada mês com o proprietário/sócio 
de uma empresa associada à nossa 
entidade, ou seja, todo mês o leitor 
poderá conhecer um pouco a respeito 
das empresas que existem no nosso 
município e região e que são asso-
ciadas à ACEIG. O nome da nossa 
coluna é “Gente que acredita”, pois, 
essas pessoas/empresas investem na 
nossa cidade, gerando empregos di-
retos e indiretos para a comunidade, 
colaborando com o crescimento eco-
nômico de Igarapava. Começaremos 
neste mês com o empresário Sr. Ri-
naldo Vianna Piedade, Ex. Presidente 
ACEIG e proprietário da empresa 
Piedade Transportes.
 Gente que acredita, entrevista o Sr. 
Rinaldo Vianna Piedade proprietário 
da empresa Piedade Transportes.

 Jornal ACEIG: Qual sua formação 
acadêmica?
 Rinaldo: Engenharia Mecânica 
pela UFU (Universidade Federal de 
Uberlândia) e Mestre em Engenharia 
de Produção pela (UFSC) Universi-
dade Federal de Santa Catarina.
 Jornal ACEIG: O senhor já ocupou 
o cargo de Presidente na ACEIG. Em 
que ano e por quanto tempo exerceu a 
função? Quais os principais desafios 
encontrados neste período? Conte 
nos um fato inusitado.
 Rinaldo: Primeiro eu fui secre-

tário do Presidente Jorge Alberto 
Scandiuzzi em 1995. Fizemos uma 
dupla bastante sincronizada na épo-
ca. Passada essa fase, trocamos de 
posição e passei a exercer a função 
de Presidente da Entidade em 1997. 
Nossa 1º grande tarefa foi conseguir 
o CNPJ da Associação, que até en-
tão não existia, o que dificultava as 
ações. A Entidade era antiga, mas 
juridicamente, ela não existia. Logo 
após, um dos principais desafios foi 
arregimentar mais membros, pois 
nessa época tínhamos uns quarenta 
associados apenas. Essa tarefa foi 
facilitada pelo enorme carisma e 
credibilidade do saudoso Sr. Jorge 
Alberto Scandiuzzi. Outro desafio 
foi trazer o SEBRAE e a Losango – 
empresa de crédito (que facilitou as 
vendas no comércio).
 Jornal ACEIG: Há quanto tempo 
sua empresa está em atividade na 
cidade de Igarapava?
 Rinaldo: Minha empresa está em 
atividade há 10 anos, mas atuo nessa 
área desde 1997.
 Jornal ACEIG: Qual setor/ramo 
sua empresa atua e quais os princi-
pais serviços ou atividades oferecidas 
pela mesma?
 Rinaldo: A única atividade da mi-
nha empresa atual é transportes.
Jornal ACEIG: Aproximadamente 
quantos colaboradores existem hoje 
na sua empresa?
 Rinaldo: Hoje temos 10 colabora-
dores.
 Jornal ACEIG: Para o senhor, qual 
o papel da Associação Comercial no 

município?
 Rinaldo: Representar os interesses 
da classe empresarial e industrial 
no município, envolvendo políticas 
públicas na direção de um melhor 
desenvolvimento da atividade econô-
mica da região.
 Jornal ACEIG: Na sua opinião o 
que precisa melhorar para Igarapava 
se fortalecer na área da indústria e do 
comércio?
 Rinaldo: A política propriamente 
dita, representada pelos poderes Exe-
cutivo e Legislativo tem que ser mais 
eficaz na obtenção de resultados, cito 
como exemplo o Distrito Industrial 
que ainda precisa sair do papel. A 
proximidade da Rodovia Anhanguera 
somada à nossa localização geográ-
fica tem que ser melhor aproveitada. 
O potencial turístico também precisa 
de um projeto exequível e realista, 
com etapas bem definidas em um 
cronograma de longo prazo, mas 
principalmente que se inicie.
 Jornal ACEIG: Qual sua expec-
tativa com o cenário econômico 
brasileiro para o próximo Semestre 
de 2016?
 Rinaldo: O cenário ainda está 
muito indefinido. Historicamente, 
o 2º semestre é sempre melhor que 

o primeiro, mas a questão política 
tem grande interferência na questão 
econômica. Espero que a confiança 
aumente no 2º semestre. 
 A Associação Comercial e Em-
presarial de Igarapava agradece a 
participação do Sr. Rinaldo Vianna 
Piedade, em nossa coluna e agradece 
principalmente à importante colabo-
ração que teve na Entidade e em toda 
sua história. Sucesso!

Móveis Comerciais 
e Residenciais 


