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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Vinicius Poit e Felipe D’Avila falam
sobre os desafios econômicos
em palestra da ACISCS
No último dia 23/5, a Associação Comercial e Industrial de São Caetano
do Sul (ACISCS) recebeu os pré-candidatos ao governo do Estado,
Vinicius Poit e o pré-candidato à Presidência da República, Felipe D’Avila,
ambos do Partido Novo, para palestra com o tema “Desenvolvimento
Econômico e os Desafios do Brasil”.
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FEIRÃO DE VAGAS

Durante todo o mês de maio aconteceu o Feirão
de Vagas organizado pelo Núcleo de RH da ACISCS,
que possibilitou o cadastro de currículo on-line
e a divulgação de vagas de emprego.
No dia 21 de maio, em parceria com a VOX2YOU
foi realizado um workshop com o tema: Como
se preparar para uma entrevista de emprego.

“Foi um verdadeiro sucesso o nosso feirão
e já estamos organizando mais um para
o segundo semestre. E continua disponível
a plataforma para cadastro de currículos”, falou
a coordenadora do Núcleo de RH, Michele
Vasconcelos.
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Sérgio Tannuri assume
presidência da ACISCS
durante licença
de Alessandro Leone
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Vinicius Poit e Felipe D’Avila falam sobre os desafios
econômicos em palestra da ACISCS

No último dia 23/5, a Associação Comercial e
Industrial de São Caetano do Sul (ACISCS)
recebeu os pré-candidatos ao governo do
Estado, Vinicius Poit e o pré-candidato à
Presidência da República, Felipe D’Avila,
ambos do Partido Novo, para palestra com o
tema “Desenvolvimento Econômico e os
Desafios do Brasil”. O evento, que faz parte de
um ciclo de palestras que a ACISCS está
realizando com postulantes ao governo de São
Paulo, aconteceu no Espaço Ohana e contou
com a participação da diretoria da entidade,
do deputado estadual, Ricardo Mellão (Novo),
da vereadora de São Caetano do Sul,
Thai Spinello (Novo) e o presidente da OAB da
cidade, João Paulo Borges Chagas.
A palestra foi mediada por Alessandro Leone,
integrante da ACISCS, que fez diversas
perguntas aos pré-candidatos relacionadas ao
desenvolvimento econômico. “Quero agradecer
a presença do Felipe e do Poit. Estamos
realizando esse ciclo de palestras com os

pré-candidatos, porque para nós é muito
importante apresentar para a sociedade quais
são as propostas de uma maneira bem
democrática. Queremos que os empreendedores,
industriais, comerciantes e empresários
conheçam todos os candidatos”, falou Leone.
Poit, que é natural de São Bernardo do Campo e
conhece bem a região do Grande ABC, destacou
a necessidade de ações de desburocratização e
medidas que impulsionem o empreendedorismo
em todo o Estado. “São Paulo tem pressa.
Estamos hoje casa do empreendedor e eu
também sou um empreendedor, chegou o
momento em que ou a gente levanta e faz
alguma coisa pelo comerciante, pelo
empreendedor ou vamos continuar sendo
governados por quem não tem coragem”, disse.
O deputado federal e pré-candidato ao governo
de São Paulo, afirmou também que o Estado
perdeu seu protagonismo. “São Paulo perdeu
seu protagonismo. As pessoas querem ir embora
porque não tem emprego, os impostos são altos.
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Aliás, o governo de São Paulo foi o único que
aumentou impostos em plena pandemia”.
O pré-candidato à Presidência da República
falou sobre os desafios para o país voltar a
crescer. “O Brasil não cresce há 18 anos, e para
isso acontecer temos que abrir a economia
para o comércio internacional, fazer as
reformas tributárias que estão paradas no
Congresso, investir em energias renováveis e
aumentar o valor agregado. Precisamos ajudar
o empreendedor, o empresário, porque são eles
que vão ajudar o país a voltar a crescer”,
contou.
A ACISCS já realizou palestras com os
pré-candidatos ao governo do Estado, Márcio
França (PSB) e Tarcisio de Freitas
(Republicanos). O ex-prefeito de São José dos
Campos e postulante ao cargo, Felício Ramuth
(PSD) realizou visita a diretoria da ACISCS.
Todos os pré-candidatos receberam convite
para participarem do ciclo de palestras que
está sendo promovido pela entidade.
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Sérgio Tannuri assume presidência
da ACISCS durante licença
de Alessandro Leone
No último dia 1/6 o advogado e
empresário Sérgio Tannuri assumiu a
presidência da ACISCS, já que o
presidente eleito Alessandro Leone se
licenciou do cargo por conta das
eleições deste ano.
Sérgio Tannuri é o atual vice-presidente
de Administração e Finanças e tem
uma longa história com a entidade.
Tannuri é associado na Associação
Comercial e Industrial de São Caetano
do Sul desde 1996 e, desde então,
sempre participou de todas as
diretorias executivas, ao lado de
todos os ex-presidentes.

“Assumir a presidência da ACISCS é
uma missão que muito me honra,
principalmente por poder continuar o
excelente trabalho que o Leone e toda a
nossa diretoria vem fazendo. Nesse
período de retomada econômica
pós-pandemia, é importante fomentar
o desenvolvimento econômico da
cidade, propiciando, principalmente aos
pequenos e médios empreendedores,
condições para que possam prosperar
em seus respectivos negócios. Essa é a
função da Associação Comercial e
vamos continuar trabalhando para isso”
falou Tannuri.

Segundo Painel de Negócios reúne
empresários para network
No dia 18 de maio, a Associação Comercial e
Industrial de São Caetano do Sul (ACISCS)
realizou mais um Painel de Negócios, que
reuniu 26 empresas. O objetivo desse painel é
apresentar as empresas participantes e
promover network entre elas.
“Realizamos o primeiro painel em março e foi um
verdadeiro sucesso, por isso decidimos fazer o de
hoje e até o fim do ano devemos ter mais dois, um
em julho e um em setembro”, conta Luiz Mendes,
responsável pela organização do Painel de
Negócios da ACISCS.
Durante o painel, as empresas participantes têm
dois minutos e meio para se apresentarem,
falarem sobre um case de sucesso, suas
preferências de negócios e deixar seus contatos.
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Comerciantes, empresários e industriais participam
de mais um Café com a Presidência
No último dia 9 de junho, a Associação Comercial
e Industrial de São Caetano do Sul (ACISCS)
realizou seu tradicional Café da Manhã com a
Presidência onde reuniu novos associados,
comerciantes e empresários da cidade. O
vice-presidente da entidade, Nelson Freire, deu
às boas-vindas a todos os presentes e o
consultor de negócios, Celso Amâncio, mediou
a apresentação das empresas.
“A função da ACISCS é atender e ajudar o
empreendedor, vamos sempre trabalhar
assim”, disse o vice-presidente da entidade,
Nelson Freire.

O empresário Jober Chaves, proprietário da
Universidade do Inglês, foi homenageado e
recebeu a placa comemorativa dos 84 anos
da instituição. O empresário contou como
iniciou na carreira de empreendedor,
trazendo uma palavra de motivação aos
participantes da reunião.
Durante o encontro, o núcleo de RH entregou o
voucher do curso de Oratória da VOX2YOU para
a sorteada Aline Abrantes que participou
durante o mês de maio do Feirão de Empregos.

Aumento do teto do MEI: uma necessidade urgente
Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de
Lei Complementar 108/2021 que aumenta o limite
do faturamento do MEI (Microempreendedor
Individual) de R$ 81 mil anual para R$ 130 mil por
ano, além de permitir a contratação de dois
funcionários. Essa é uma necessidade urgente e
que merece toda atenção dos deputados.
Tudo aumentou nos últimos anos e com isso
acabou-se elevando também o preço do
produto e do serviço, o que não significa que
sua margem de lucro tenha aumentado, pelo
contrário. R$ 81 mil, que é o atual teto do MEI,
dividido por 12 meses dá um valor de
R$ 6.750,00, e se esse MEI ainda tem um
funcionário que custe R$ 2 mil por mês e se tem
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que comprar algum produto ou serviço, ele não
tem lucro nenhum.
Por isso, já passou da hora desse valor ser
reajustado para no mínimo R$ 160 mil por ano
e com a contratação de dois funcionários.
Esse reajuste vai possibilitar lucro ao
empreendedor, que hoje praticamente não
existe, equilíbrio com relação a inflação,
além de permitir que muitos saiam
da informalidade.
Eu realmente espero que os nossos deputados
coloquem em pauta o mais rápido possível
essa questão tão necessária e urgente.
Alessandro Leone
Empreendedor e Consultor

