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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
AÇAILÂNDIA-ACIA, TEM NOVA DIRETORIA
PARA O BIÊNIO SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2019

Foto ocial Nova Diretoria ACIA (2017/2019)
No último dia 31 de agosto o novo presidente da
ACIA- Sr. Estaneslau Pereira - foi empossado pelos
presidentes do Sindicato do Comércio Varejista de
Açailândia Sr. Djalma Chaves e pelo presidente da Câmara
de Dirigentes de Açailândia Sr. Joaquim Ramos Júnior, em
uma cerimônia realizada no Centro Empresarial de
Açailândia prestigiada por seus associados, autoridades e
convidados.
A abertura ocial da Posse foi feita pelo
Conselheiro Sr. José Egídio Quintal. Logo após o ator e
poeta, Xico Cruz apresentou um Recital Poético do seu
novo livro intitulado "A vida é uma Rua do Casqueiro". Os
poemas e cantorias são uma louvação a cultura popular.
Cheio de humor os versos são também um resgate de
nossa oralidade tradicional.
O evento mostrou um breve histórico da criação
da ACIA e dos serviços oferecidos em parceria com o SICA
e a CDL através de vídeos aos presentes.
O presidente Sr. Estaneslau Pereira da Silva
empossou sua nova Diretoria e encerrou a noite com um
discurso para os próximos dois anos. “Este é um momento
muito especial para a ACIA. Vamos trabalhar juntos para
fortalecer ainda mais a nossa associação. Agradeço a
diretoria e também aos nossos associados. Unidos somos
cada vez mais fortes”, disse Estaneslau Pereira.

Os presidentes Sr. Joaquim Ramos (CDL) e Sr. Djalma Chaves (SICA)
empossando Sr. Estaneslau Pereira (ACIA)

SEBRAE E CENTRO EMPRESARIAL DE AÇAILÂNDIA
REALIZAM REUNIÃO ESTRATÉGICA PARA A RELIZAÇÃO
DO 10° WORKSHOP EMPRESARIAL DE AÇAILÂNDIA

O

Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenos Empresas
(Sebrae) em Açailândia, em
reunião de alinhamento com a direção
executiva e representantes do Centro
Empresarial de Açailândia (ACIA SICA CDL), no
último dia 04 de setembro, discutiram
posicionamentos estratégicos, sobre a
realização do 10° Workshop Empresarial de
Açailândia. Evento este, que acontecerá entre
os dias 26 e 28 de outubro, e tem como tema
nesta edição, “Criatividade na busca de
soluções”.
O evento, desde 2008, mobiliza o setor
do comércio, rma parcerias, propõe

tendências e viabiliza o relacionamento
entre empresários com possibilidades de
novos mercados. Entre os tópicos discutidos
na reunião, destaca-se, o lançamento do
evento, a programação, a incorporação do
1° Fomenta em Açailândia, o Seminário
Desao do Crescimento, a comercialização
de inscrições e o monitoramento de ações a
serem desenvolvidas por cada instituição
parceira. O Sebrae, ACIA, SICA e CDL estão
comprometidos em trabalhar focados para a
realização deste evento que já é considerado
um dos maiores eventos corporativos da
região pré-amazônia maranhense.

CEA E LOUZANO & HYPPOLITO & ALONSO ADVOGADOS
ASSOCIADOS EXPLANAÇÃO SOBRE A CARGA TRIBUTÁRIA

O

Centro Empresarial de
Açailândia – CEA, em parceria
com o escritório Louzano &
Hyppolito & Alonso Advogados Associados,
fez no último dia 14 de agosto no auditório do
Centro Empresarial de Açailândia - CEA uma
explanação com tema a Carga Tributária que
recai sobre o empresário.
Esse encontro teve como objetivo
apresentar soluções de problemas scais que
o empresário venham a ter, e ainda intervir de
maneira decisiva para a equalização da
tributação de suas operações.

1.Contribuição Previdenciária;
2.Exclusão do ICMS da base de cálculo
do PIS e da COFINS;
3. Exclusão da demanda contratada
de potência da base de cálculo do ICMS
incidente sobre a energia elétrica.
Esta apresentação foi feita pelo Dr.
Cézar Hyppolito do Rego, advogado, Pós
Graduado em Direito Tributário pelo Instituto
Brasileiro de Estudos Tributários (IBET) e
contador pela Faculdade de Ciências
Contábeis pela Universidade Católica de
Santos.

REGISTROS

O Presidente da Associação Comercial e
Industrial de Açailândia Sr. Estaneslau Pereira
participou da entrega dos certicados aos alunos dos
cursos de Mecânica e Eletricista e ex-funcionários da
Empresa Queiroz Galvão. O Curso é resultado de uma
parceria rmada entre Suzano – Papel e Celulose e
SENAI, evento que aconteceu dia 09 de agosto na
unidade do SENAI local.

Os Diretores do Centro Empresarial de
Açailândia-CEA - Geovana Alencar, Antônio
Galvão e Daniel Siqueira - e os empresários Ruan Moraes Ribeiro da empresa Molifer e
Luciano Inácio da Júpiter Informática - juntamente com o Secretário Municipal de Indústria,
Comércio e Turismo de Açailândia - Sr. Cleones
Matos de Oliveira, e o Secretário de Indústria,
Comércio e Energia do Estado do Maranhão - Sr.
Simplício Araújo - no último dia 15 de agosto, na
capital do Estado em São Luis, participaram de
uma reunião de alinhamento a cerca da missão
do Governo na Ásia. Na ocasião foi apresentado
a Programação atualizada que ocorrerá em
outubro de 2017 com a participação da comitiva
de empresários maranhenses na Feira de
Canton Fair (China), a maior feira do mundo.

Com o
SPC Conciliador,
você confere
automa camente o
recebimento de todas as
vendas realizadas por
cartões de crédito, débito
e de bene cios.

Os clientes perdem de 3% a 6% por não conciliar
- 90% dos clientes não conferem nada
- 80% desconhece a taxa cobrada
- 65% já foi ví ma de alguma fraude no ponto de venda
- 95% não pesquisa as melhores taxas no mercado
- 60% dos pagamentos são feitos com cartão
- 45% antecipam e não conferem
- 95% não sabe o que está sendo descontado

Quer saber mais sobre o SCP Conciliador? Fale com a gente:

Fone (99) 3538-1581 / Rua Maranhão, 1710 - Getat - Açailândia-MA

