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A nova diretoria da Associação Co-

mercial e Empresarial de Igarapava 

tomou posse durante uma cerimônia 

realizada na noite de sexta-feira (13 

de maio). O evento aconteceu na 

própria sede da instituição e reuniu 

cerca de 50 pessoas, entre empresá-

rios, associados e autoridades.

 Conduzida pela Gerente Executiva 

da Entidade – Viviane Lacerda Col-

manetti, a cerimônia teve início com 

a formação da mesa por gestores da 

ACEIG e autoridades. Participaram: 

a nova presidente da ACEIG Sra. 

Ana Maria V. S. Filetto, o Presidente 

da gestão 2014/2016 – Sr. Fernando 

Takeo Malagutti Kodama, Sr. Joel 

Onofre da Silva - representando o 

Exmo. Sr. Prefeito - Carlos Augusto 

de Freitas e o vereador João Gabriel 

Silveira, representando a Câmara 

Municipal de Igarapava.

 Com o uso da palavra, o Presiden-

te da gestão 2014/2016, Sr. Fernan-

do Takeo, se despediu e agradeceu 

todo o apoio que teve durante sua 

gestão, por parte de sua Diretoria, 

do Prefeito e associados...e desejou 

as boas-vindas à nova Presidente.

 Para Ana Maria: “ Assumir a Di-

retoria dessa Casa, não é uma tarefa 

fácil, haja vista que precederam me, 

grandes e notáveis dirigentes, que 

fi zeram da Associação, referência 

no município e também na região, 

em estrutura física e serviços. Então, 

cabe a mim, manter e fortalecer ain-

da mais nossa Entidade; para isso, 

conto com uma diretoria escolhida 

com carinho e com certeza: pessoas 

de qualidades mil! “

 O lema da nova Gestão, vem a 

calhar com o período que estamos 

vivendo no país:

 “Transformando crise em oportu-

nidades! “

 Os colaboradores da ACEIG 

desejam a nova diretoria muitas 

realizações e sucesso.

Presidente eleita Ana Maria Vieira e Ex Presidente Fernando T.  Malagu!   Kodama
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SEBRAE-SP apresenta projeto de desenvolvimento 

para empresários do segmento de beleza

O SEBRAE-SP elaborou um pro-

jeto que busca promover o desen-

volvimento e a competividade do 

segmento de Beleza e bem-estar 

de Igarapava e região trazendo aos 

empresários deste setor informa-

ção, conhecimento e ferramentas 

de gestão empresarial por meio de 

encontros presencias e consultorias 

individuais nos temas de fi nanças, 

marketing, administração e gestão 

de pessoas, bem como ações para a 

melhoria no processo de sua empre-

sa e soluções para incentivar a busca 

de novos mercados e tecnologias.

 As principais linhas de ação do 

projeto são;

 Inovação: através da realização de 

ofi cinas e work shop para o setor.

 Mercado: visita em feiras, encon-

tros e missões empresariais.

 Gestão: Consultoria e auxilio em 

finanças, marketing, e gestão de 

pessoas.

 O projeto foi apresentado aos par-

ticipantes no dia 09 de maio na sede 

da Aceig e contou com a colabora-

ção do representante do SEBRAE 

de Franca, Anderson Cristiano de 

Almeida e Silva, de acordo com 

o mesmo este projeto é de suma 

importância para que as ações para 

o setor de beleza continuem a obter 

resultados positivos, visto que o 

segmento é hoje um dos que mais 

crescem no mercado Nacional, as-

sim os empresários devem procurar 

se manter sempre atualizados tanto 

na prática como na gestão do seu 

negócio. 

Empresários do setor de 

beleza de Igarapava
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1º sorteio da Campanha “Carinho embalado 

com amor” foi realizado no dia 06/05/2016
1º sorteio da Campa-

nha de dia das Mães 

e Namorados Aceig 

2016-Carinho emba-

lado com amor foi re-

alizado no último dia 

06 de maio de 2016 na 

sede da ACEIG, o sor-

teio foi acompanhado 

pelo então presidente 

Fernando T. Malagutti 

Kodama , além da pre-

sença de associados da 

nossa entidade.

 Foram sorteados 4 

cupons, confi ra abaixo 

a relação dos ganhado-

res:

Ganhadora do 

vale compras 

de R$1200,00

Ganhado-

ra do vale 

com-

pras de 

R$800,00 

Maria 

Donizete 

de Souza

Ganhadora do 

dia de beleza 

Andréia Vieira

Ganhadora do 

vale compras 

de R$200,00  

Elisângela Ap. 

Salvino

O 2º sorteio será realizado no 
dia 10 de Junho. Solicite seu 

cupom nas empresas 
participantes e boa sorte!
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Treinamento Venda Certa do SCPC Boa Vista, orientou 

empresários de Igarapava sobre análise de crédito

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

Com o intuito de diminuir a inadim-

plência, sanar dúvidas e também infor-

mar aos associados o novo portfólio de 

consultas do SCPC, foi realizado no 

dia 25 de maio de 2016, na Casa do 

Empresário de Igarapava - ACEIG, o 

Treinamento “Venda Segura”. O even-

to gratuito foi oferecido aos associados 

e ministrado pela diretora de rede do 

Boa Vista Serviços (SCPC) Josiane 

Ribeiro Alves.

 • Na ocasião, foram apresentadas 

importantes dicas para a verifi cação de 

crédito, que se aplicadas corretamente, 

diminuem consideravelmente o risco 

de inadimplência. Foram abordados 

também os seguintes assuntos:

 • Cenário Econômico

 • Evolução Meios de Pagamentos

 • Inovação do Mercado

 • Critérios de Análise/Venda 

 • Simulação de Venda

 • Como avaliação Score pode ajudar

 • Como acertar na venda

 • Novo Portfólio de Produtos PF

 • Atributos de Inteligência Analítica

 Os empresários presentes tiveram 

a oportunidade de esclarecer dúvidas 

sobre o acesso as consultas que são 

oferecidas pelo SCPC (Serviço Cen-

tral de Proteção ao Crédito), assim 

como a adequação destas consultas 

às necessidades específi cas de cada 

empresa.

 A responsável pelo SCPC na 

ACEIG, Carla Rodrigues, acrescen-

ta que com as mudanças diárias no 

cenário econômico do nosso país, as 

empresas devem manter atualizados 

os seus métodos de análise de crédito, 

para evitarem posteriormente futuras 

perdas fi nanceiras que comprometam 

os negócios. A ACEIG agradece à Jo-

siane Ribeiro Alves por compartilhar 

conosco seus conhecimentos.

 Em breve esse portfólio se aplicará 

para análise de PJ(Pessoas jurídicas), 

aguardem as novidades!

Igarapava 17 de Maio de 2016.
NOTA DE 

AGRADECIMENTO;
 A diretoria e colaboradores da Associação Comercial 

e Empresarial de Igarapava agradecem a empresa SR 

Móveis 2 Irmãos, em especial, aos proprietários Sérgio 

e Rogério pela confecção e doação de uma belíssima 

tribuna,(Figura abaixo) a qual,já foi inclusive muito útil na 

solenidade de posse ocorrida no último dia 13 de maio e 

Associação Comercial e 

Empresarial de Igarapava

será bem aproveitada pela ACEIG em seus 

eventos e cerimônias futuras.

 Obrigado pela parceria e generosidade.

 Atenciosamente;

Associação Comercial e Empre-
sarial de Igarapava 

Av. Maciel, 460 – 
Centro Igarapava/SP
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