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Aciscs: 80 anos
prestando serviços em
São Caetano do Sul

Planejamento e gestão são a
base de trabalho da diretoria da
Aciscs - Associação Comercial e
Industrial de São Caetano do Sul
que é presidida pelo advogado
Walter Estevam Junior - foto,
que desenvolveu um projeto
de recuperação financeira da
entidade além de criar núcleos
que descentralizaram as ações
entregando mais serviços aos
associados com mais qualidade.
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REVISTA

Expediente

Ações da Aciscs ressaltam
a importância de se associar
A Aciscs (Associação Comercial e
Industrial de São Caetano do Sul) tem
trabalhado para fomentar a economia da
cidade, assim como aumentar o volume
de negócios de toda a cadeia de serviços e
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produtiva, para isso a atual gestão, presidida por Walter Estevam Júnior, promove palestras, cursos de aperfeiçoamento,
campanhas promocionais, além de criar
parcerias entre os mais diversos setores.
Os mais variados Núcleos promovem
encontros com profissionais de áreas específicas para tirar dúvidas e trocar experiências de trabalho.
Para estimular outras empresas, comerciantes e prestadores de serviços, a se
associarem, a Acsics traz nesta edição do
REPÓRTER dicas sobre alguns dos benefícios oferecidos.

1 - Cooperativa de Crédito
A Cooperativa de Crédito Sicoob, com unidade na sede da Aciscs, tem soluções
ágeis para otimizar operações financeiras com taxas de juros atrativas.
2 - Serviço de Proteção ao Crédito
Associados contam com mais segurança na hora de vender a prazo, isso porque, a
Aciscs tem parceria com empresas de proteção ao crédito, que fornecem relatórios
atualizados sobre a situação do CPF ou CNPJ com apontamentos de negativação.
3 - Certificado Digital
Garantir ao associado soluções e ótimas condições para obtenção do
certificado digital.
4 - Sebrae
Sempre pensando à frente de seu tempo, a Aciscs busca os melhores parceiros para
celebrar cursos em sua sede e, para isso, conta com o apoio do Sebrae.
5 - Plano de Saúde
Com o objetivo de garantir aos associados serviços de qualidade, a Aciscs
fechou parceria com uma gestora de benefícios, desta forma passa a oferecer
planos de saúde, odontológico e seguros.
6 - Consultoria
Na Aciscs os associados contam com diversas assessorias para tirar dúvidas
e também trocar experiências profissionais.

Informações: Tel. 2888-3400 - www.aciscs.com.br
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Elizabeth Zorzett, Neuza Mello, Cida Rós, Denise Auricchio, Ligia Estevam, Sonia Sodré e Rosa Maria Riera na entrega de cobertores novos
para o Fundo Social de Solidariedade de São Caetano em evento realizado na sede da Aciscs

Núcleo de Ação Social da Aciscs faz diversas
ações e entrega 1500 novos cobertores
O Núcleo de Ação Social da

“Aqueles que já receberam os

Aciscs (Associação Comercial

cobertores elogiaram a quali-

e Industrial de São Caetano do

dade do material e agradece-

Sul) entregou 1500 novos co-

ram pelo gesto”, completou.

bertores para entidades assis-

Segundo Lígia Estevam,

tenciais da cidade (300) e ao

presidente do Núcleo, os co-

Fundo Social de Solidariedade

bertores

de São Caetano (1200) , além

com recursos provenientes de

de 620 peças de roupas para a

eventos sociais promovidos

Campanha do Agasalho 2018.

pela Aciscs. “Nossa meta foi

foram

comprados

“Esse grupo guerreiro in-

cumprida. Com muita dedica-

centivou uma onda positiva de

ção e empenho e colaboração

solidariedade que contagiou a

de várias pessoas e entidades

cidade toda”, definiu a presi-

como o Lions superamos as

dente do Fundo Social, a pri-

dificuldades e atingimos nosso

meira-dama Denise Auricchio.

objetivo”, disse Lígia.
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Aciscs realiza sorteio da campanha
do Dia das Mães e divulga contemplados
Em mais uma ação de fomento econômico, a Aciscs (Associação
Comercial e Industrial de São Caetano do Sul) realizou, no sábado à
tarde, na Praça da Figueira, no bairro Nova Gerty, o sorteio da Campanha do Dia das Mães. Ao todo foram 13 pessoas contempladas.
Foram sorteados seis pranchas alisadoras, uma cafeteira elétrica,
quatro secadores de cabelo e um ventilador de mesa, além é claro
de uma moto SH 150 Honda, como prêmio máximo.
Foram 200 mil cupons distribuídos. Os diretores da Aciscs se
reuniram na praça para o sorteio. O advogado Moacir Passador,
quem aditou o sorteio com autorização Caixa destacou: “o sorteio
foi revestido de transparência, além da transmissão ao vivo pelo
Facebook, crianças que passam pela praça ao lado das mães foram
quem sortearam os cupons depositados dentro de uma piscina”.

João Xavier de Siqueira recebeu a scooter Honda na sede da Motoroda

GANHADORES
01º Sorteio: Secador de cabelo Britânia - Ganhador: Victor Bozio – Empresa: Churrascaria Vivano
02º Sorteio: Prancha Britânia Titanium - Ganhador: Astrogildo Dias de Macedo – Empresa: Empório do Brilho Comércio de Bijuterias e Presentes
03º Sorteio: Secador de cabelo Britânia - Ganhador: Sildemar Sebastião - Empresa: JP BecharaTerraplenagem
04º Sorteio:Prancha Britânia Titanium– Ganhador: Marlon Edson de Souza Broz - Empresa: Calçados Gema
05º Sorteio: Secador de cabelo Britânia – Ganhadora: Luciana Parizato das Neves - Empresa: Pedro Henrique Armellin
06º Sorteio:Prancha Britânia Titanium- Ganhador Manoel Ricardo Santos – Empresa: Zambra Magazine
07º Sorteio: Cafeteira elétrica Britânica – Ganhadora: Andréa Gomes Leite - Empresa: Questo
08º Sorteio: Prancha Britânia Titanium – Ganhadora: Miriam Sanches Martins – Empresa: Ben Hur
09º Sorteio:Ventilador de mesa Britânia - Ganhador: Marcio Pasqual Rodrigues Soares - Empresa: Creações Mauricio
10º Sorteio: Prancha Britânia Titanium- Ganhadora: Romilda G. Subadoriub - Empresa: Ideal Assessoria Imobiliária
11º Sorteio: Secador de cabelos Black 1700w - Ganhadora: Thayane Camilo Simões - Empresa: RHC Imóveis
12º Sorteio: Prancha Britânia titanium - Ganhadora: Eva Dias Carneira - Empresa: Creações Mauricio
13º Sorteio:Scooter modelo SH150i Honda, prata, ano e modelo 2018 - Ganhador: João Xavier de Siqueira – Empresa: Lauriano Imóveis
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Aciscs promove ações para fomentar o
desenvolvimento econômico de São Caetano
Sucesso é a palavra que melhor define o quão grandiosa foi a

“Foi o evento de maior sucesso da Aciscs em termos de partici-

palestra promovida ontem pela Aciscs (Associação Comercial e

pação popular. Estamos trabalhando para o desenvolvimento eco-

Industrial de São Caetano do Sul) com o professor e historiador

nômico de São Caetano”, disse o advogado Walter Estevam Junior,

Leandro Karnal. A conferência teve como tema o “planejamento

presidente da Associação.

e estratégia para um tempo novo: onde eu quero estar quando o
futuro chegar”.

Homenagens

O concorrido evento foi acompanhado por 1.120 pessoas que

O evento foi ainda coroado com homenagens ao empresá-

lotaram o Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano.

rio Gilberto Faria, da Loja Tio Gil e ao advogado Deusdedit

Cada ingresso para a palestra foi trocado por um quilo de alimento

Castanhato da empresa Orientador Imóveis. Eles receberam a

não perecível. Todos os mantimentos serão selecionados e distri-

medalha Samuel Klein.

buídos pelas voluntárias do Núcleo de Ação Social da Aciscs, presidido por Ligia Estevam, entre entidades filantrópicas da cidade.

João Xavier de Siqueira, cliente Lauriano Imóveis, recebeu a
moto Honda da campanha do Dia das Mães da Aciscs.

EVITE MULTAS DE TRÂNSITO
NA ÁREA DE ZONA AZUL
EM SÃO CAETANO DO SUL.
BAIXE O APLICATIVO
FÁCIL ESTACIONAR
Disponível em:
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Patrocinadores da festa dos 80 anos da A
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nos da Aciscs realizado no Buffet Samyr
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Dra. Rosi Molitor e Dr. Pedro Liao (4ª e 5º da esquerda para a direita) com advogados, empresários e estudantes em palestra na Aciscs

Juiz Dr. Pedro Liao
profere palestra sobre Crimes Tributários na Aciscs
O juiz de Direito da 2ª Cara Criminal, do Júri e das Execuções

presidido pela Dra. Rosi Molitor e contou com a presença de advo-

Criminais de São Caetano, Dr. Pedro Correa Liao, proferiu na

gados, estudantes e empresários. Além de abordar os ilícitos tribu-

sede da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caeta-

tários foi discorrido sobre a responsabilidade penal dos sócios, dos

no do Sul) a palestra “Crimes Tributários”.

contadores e funcionários. Os presentes puderam sanar dúvidas

O evento foi promovido pelo Núcleo de Advogados da Aciscs,

acerca da legislatura e da prática processual.
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Evento do
Bradesco e
Aciscs aborda
trabalho da

mulher
empreendedora
Mais de trezentas mulheres acompanharam as palestras dedicadas às empreendedoras, no Samyr Buffet

CELSO M. RODRIGUES

do, o gênero é indiferente. Hoje já avançamos muito nestas questões
e há muitos casos em que o negócio de uma mulher é o negócio da

O Núcleo de Mulheres Empreendedoras da Aciscs (Associação

família”, disse Elda.

Comercial e Industrial de S. Caetano do Sul) e o Banco Bradesco re-

O evento contou com as palestras das executivas do Bradesco

alizaram no dia 22 de novembro, no Samyr Buffet, o evento “Para

Priscila Trigo e Andrea Carvalheira e Pedro Alexandre Kock, gerente

Frente com seu Negócio!” em celebração ao Dia do Empreendedorismo

regional do Bradesco.

Feminino, comemorado no dia 19, quando reuniu 320 pessoas, com

A Aciscs homenageou as empreendedoras que se destacaram

o objetivo de chamar a atenção para a mulher empreendedora e o

em 2018. com a Medalha Samuel Klein que foram entregues pelo

impacto econômico que ela produz.

presidente da entidade Dr. Walter Estevam Jr. para: Idite Iared

Segundo a arquiteta Elda Martinez, presidente do Núcleo, ainda

Manzini da Idite Magazine, Sonia Regina Custódio Pinheiro da

existem desafios a serem superados, mas já houve melhoras. “As di-

Maison Sonia Pinheiro, Elaine Cristina Julião da Empreenda Revis-

ficuldades de gestão de uma empresa são as mesmas para homens e

ta, Drª. Rosineide Martins Lisboa Molitor da Advocacia Molitor e

mulheres. Quando há dedicação e busca por conhecimento de merca-

Catia Goncalves do Laboratório Rocha Lima.
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Núcleo das Imobiliárias da Aciscs reúne
corretores para falar sobre documentação

Palestra do CRECISP no auditório da Aciscs sobre documentação esclarece dúvidas de corretores de São Caetano para reciclar conhecimentos
A Aciscs (Associação Comer-

Segundo Elio, o objetivo da pa-

Os corretores de imóveis pre-

averbações dos imóveis e pessoas,

cial e Industrial de São Caetano do

lestra foi atingido e os participantes

sentes, ainda, puderam apreciar

para a conclusão de uma transa-

Sul), por meio do Núcleo das Imo-

entenderam na prática os trâmi-

as informações passadas por Car-

ção imobiliária, segura e confiável,

biliárias, presidido por Elio Celes-

tes sobre a documentação. “O Dr.

los Nogueira, engenheiro e diretor

com fundamentos na Constituição

te Ferreira, promoveu, dia 11, a

Ériston colocou e prática o que faz

da Credpago, que falou a respeito

Brasileira.

palestra Documentação Imobiliá-

no dia a dia e as regras dentro da

de toda a documentação necessá-

Com as palestras, o Núcleo

ria com o palestrante Dr. Ériston

Constituição Brasileira, com per-

ria para a mobilidade da Garantia

das Imobiliárias da Aciscs cum-

Carlos Sanches Peres, escrevente

guntas sobre usucapião, e desde a

Locatária desburocratizando os

priu com uma de suas missões,

e oficial substituto do 21º Registro

composição da matrícula do imóvel

contratos de locação e o Dr. Éris-

que é levar conhecimento e atua-

de Imóveis de São Caetano.

até o registro e averbações”.

ton, que falou sobre registros e

lizações aos corretores de imóveis.
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Aparecido
Viana analisa
política
adotada em
S. Caetano
para as novas
construções

a serem resolvidos.
Quanto a decisão da Câmara, Viana é otimista. “Quando
há desiquilíbrio de uma Legislação sempre vai sair alguém
prejudicado. Essa determinação
da Câmara, que ainda deve ser
aprovada pelo Senado, ou não,
não prejudicará o mercado imobiliário”. Sobre São Caetano, o
empresário é crítico. “O mercado
vinha dando reações de uma retomada boa, está um pouquinho
Após a aprovação da Câmara dos Deputados do Projeto de Lei, no início de junho,
que prevê que o cliente que
desistir de um imóvel comprado na planta terá de pagar à incorporadora multa de até 50%
do valor já pago, o empresário

melhor, mas temos uma situação complicada, não adianta ter
o mercado querendo comprar e
ter uma legislação daquele município, principalmente de São
Caetano, que inibe a construção.
Não dá nem para começar a fazer um empreendimento em São

Aparecido Viana, proprietário

Caetano, o índice de construção é

da Viana Negócios Imobiliá-

muito baixo e a interpretação das

rios, falou da pauta, do seg-

autoridades é divergente de ou-

mento, da cidade e problemas

tros municípios”.
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Palestra do CRECISP no auditório da Aciscs sobre documentação esclarece dúvidas de corretores de São Caetano para reciclar conhecimentos

Diretoria e Conselheiros da Aciscs estão unidos
Em março de 2019 encerra o

e que pretende dar continuidade

disse Estevam que completou afir-

endedoras, Advogados, Segurança

mandato da atual diretoria da Aciscs

ao trabalho desenvolvido pela

mando que pela primeira vez o can-

e Imobiliárias além de fortalecer a

presidida pelo Dr. Walter Estevam

atual diretoria a começar pela

didato apresidente não sairá do bol-

campanha de Natal (sorteio de 51

Junior que abriu a sucessão eleitoral

transparência financeira além de

so de ninguém . “Coube a diretoria

prêmios inclusive um Onix 0K, Papai

inúmeras atividades.

escolher o candidato a presidente

Noel circulando pelo comércio) e di-

dessa gestão na eleição que aconte-

versos cursos e palestras para reciclar

cerá em fevereiro de 2019.

os associados e seus funcionários”,

com mais uma inovação: “A Diretoria e Conselheiros estiveram reuni-

“Unidos somos fortes para aju-

dos para escolher o nosso presidente

dar a cidade a se desenvolver. Que-

na próxima eleição”, disse Estevam.

ro agradecer a todos que estiveram

“Reformamos o prédio, implan-

concluiu Estevam ao lembrar do su-

O indicado do grupo foi o ad-

presentes e participaram de um dos

tamos serviços importantes como a

cesso da apresentação do historiador

vogado Moacir Passador Junior

momentos mais importantes da

certificação digital, criamos os núcle-

Leandro Karnal que lotou o Teatro

história da Aciscs nesses 80 anos”,

os de Ação Social, Mulheres Empre-

Paulo Machado de Carvalho.

que é vice-presidente da entidade

14
revista agosto.indd 14

06/12/2018 16:50:18

15

revista agosto.indd 15

06/12/2018 16:50:21

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO CAIXA Nº 6-0953/2018

16
revista agosto.indd 16

06/12/2018 16:50:22

