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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Ganhadores recebem prêmios da 
campanha Compras Premiadas 

ACIL/RAFAELA SILVA

“Dress Code e Estilo Pessoal” foi o tema 
do Café da Manhã do Conhecimento 

ACIL/RAFAELA SILVA

Cinco consumidores foram 
contemplados com um vale-
-compra de R$ 1.000,00. Além 
disso, os vendedores que tive-
ram seus clientes premiados 
também ganharam um vale-
-compra de R$ 200,00. A en-
trega dos prêmios foi reali-
zada no dia 30 de outubro na 
sede da ACIL.
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A edição de outubro do Ca-
fé da Manhã do Conhecimen-
to, promovido pelo Conselho 
da Mulher Empreendedora da 
ACIL, teve como convidada 
Sarah Assumpção para apre-
sentar a palestra “Dress Co-
de e Estilo Pessoal: vista-se 
a seu favor em cada ocasião”.
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EDITORIAL

VAI COMPRAR?
Acompanhe semanalmente a carga tributária embutida nos 

produtos consumidos pelos brasileiros. Os valores de referência 
são baseados na média das cargas dos produtos nacionais.

UNIÃO

ESTADO

MUNICÍPIO

VOCÊ SABE PARA ONDE VAI TODO O DINHEIRO DOS TRIBUTOS?

PENSE NISSO! Fonte: Ministério da Fazenda – Receita Federal
69,5%

26%
4,5%

Teatro e Cinema (30,25%)

Valor: R$ 25,00

Imposto: R$ 7,56

VITRINE

DIVULGAÇÃO

Em novembro celebraremos em Limeira o “Mês Global do Empreendedoris-
mo”. Durante todo o mês serão promovidas atividades e palestras com o obje-
tivo de fomentar e despertar o espírito empreendedor dos jovens que carregam 
um potencial enorme para desenvolver e alavancar cada vez mais o capacida-
de econômica de nossa cidade. As ações são realizadas pela Prefeitura Munici-
pal, através de sua Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, com o 
apoio do Senai, Ciesp, Sebrae, Sesi, Senac, ACIL, das instituições de ensino su-
perior e técnico instaladas em Limeira, e de empresas privadas.

Precisamos apoiar e incentivar ações como esta, mostrar aos nossos jovens 
que eles podem se tornar grandes empresários, e dessa forma contribuírem com 
o desenvolvimento de Limeira. Muitos empreendedores que hoje possuem 
grandes negócios começaram pequenos, do zero, então todos tem chance de 
prosperarem. Para isso basta que tenham o incentivo e o apoio necessário para 
desenvolverem suas ideias e projetos.

O Ideli, instituição que atua há 19 anos junto às escolas de Limeira, fomentan-
do o empreendedorismo nas crianças e adolescentes, é prova disso. Por meio dos 
projetos Mini Empresa e Empresários do Futuro, a instituição desperta o empre-
endedorismo entre as crianças e adolescentes, que a cada edição dos programas 
demonstram suas habilidades para se tornarem grandes empreendedores. 

Este também é um período para o consumidor limeirense poder renegociar 
suas dívidas e ter seu nome limpo mais uma vez. Com o recebimento do 13º sa-
lário, estes consumidores tem a oportunidade de saldar seus débitos, juntamente 
com o auxílio da campanha Limpe o Nome, promovida pela ACIL, através de 
sua Central de Recuperação de Crédito - CRC. 

Tanto credores quanto inadimplentes poderão contar com a ajuda da CRC. Re-
comendamos que o empresário que utiliza o banco de dados do SCPC Boa Vis-
ta se prepare juridicamente para o recebimento destas dívidas, e que esteja aberto 
para facilitar o atendimento e participação junto ao objetivo da campanha.

O Banco Central (BC) 
e a Associação Brasi-
leira das Empresas de 
Cartões de Crédito e 
Serviços (Abecs) lan-
çaram uma campanha 
para estimular o uso 
consciente do cartão 
de crédito.

O diretor de Relacio-
namento Institucional 
e Cidadania do Banco 
Central, Isaac Sidney, destacou que os brasileiros têm cada vez mais acesso a 
produtos e serviços financeiros, mas é preciso garantir informação de qualidade, 
educação financeira e proteção aos direitos dos cidadãos. “Por exemplo, na últi-
ma pesquisa realizada pela Abecs e pelo Instituto Datafolha, 21% dos entrevis-
tados afirmaram que a última fatura está acima do que podem pagar. Podemos 
perceber que há espaço para ações de conscientização e de educação financeira”, 
acrescenta o diretor.

O foco da campanha são as classes D e E, que segundo a pesquisa, têm maior 
dificuldade para pagar a fatura do cartão de crédito.

Sidney destacou que o BC adotou outras medidas recentemente para me-
lhorar e reduzir o custo do crédito e aperfeiçoar a educação financeira, como a 
compatibilidade das máquinas de cobrança com todas as bandeiras de cartão, 
a autorização para diferenciação de preços por instrumento de pagamento e 
as novas regras do rotativo do cartão de crédito.

Fonte: Diário do Comércio

Campanha propõe uso consciente do cartão de crédito
DIVULGAÇÃO

José Mário Bozza Gazzetta
Presidente da ACIL
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No dia 20 de outubro, foi pro-
movido pela loja Senhor Mar-

Senhor Marceneiro realiza evento para troca de conhecimentos
ceneiro um evento em parceria 
com a Berneck SA, distribuido-

ra de painéis, com o objetivo de 
reunir profissionais da área e in-
centivar o compartilhamento de 
suas experiências. Cerca de 50 
pessoas estiveram presentes.

Segundo o proprietário, Jo-
sé Luis Pereira Negro, o café 
da manhã gerou resultados mui-
to satisfatórios. “Obtivemos um 
feedback favorável tanto de nos-
sos consumidores que participa-
ram quanto de nosso fornecedor. 
Este tipo de ação sempre gera 
um movimento positivo em nos-
sa loja”, completa. 

Além da reunião, também 
foram apresentadas as novas 
tendências do mercado, junto 
com a distribuição de brindes 
e catálogos.

A loja
O Senhor Marceneiro é uma lo-

ja especializada em ferramentas e 
acessórios, com a venda de máqui-
nas novas e usadas para madeira, 
ferramentas de corte, MDF, MDP, 
compensados, canaletados, aces-
sórios para montagem de móveis, 
acabamentos (abrasivos, fitas de 
borda, laca, vernizes e fundos para 
madeira) e aramados.

Também são oferecidos ser-
viços como de cortes em MDF, 
MDP e compensados; colagem 
de fita de borda; reforma de ma-
quinas; afiação de ferramentas de 
corte para madeira; emenda de li-
xa cinta e serviços de solda. Com 
isso a loja atende toda a indústria 
moveleira em um só lugar.

A empresa trabalha com di-
versas marcas de produtos como 
Farben (produtos químicos), Ar-
chi (puxadores e pés), Duratex e 
Berneck (MDF, MDP), Pinheirão 
(compensados), Jomarca (parafu-
sos e ferragens), Inmes e Maksiwa 
(máquinas para trabalhar madeira), 
entre outros.

O Senhor Marceneiro está loca-
lizado na Rua Dr. Belmiro Fanelli, 
196, no Jd. Porto Real III. Seu ho-
rário de atendimento é de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sá-
bados, das 8h às 12h. Para mais in-
formações existem os números (19) 
3442-3009, 3444-6406 e 99705-
7142, além do site www.senhor-
marceneiro.com.br e da fanpage fa-
cebook.com/senhormarceneiro.

Divaldo C. da Silva, gerente da ACIL; José Luis P. Negro, 
sócio-proprietário do Senhor Marceneiro; Antonio Moraes e Bruna 

Ferrarezi, representante oficial e especificadora da Berneck SA

Para o lançamento da nova co-
leção e para comemorar seus 55 
anos, a loja Kacyumara Limei-
ra realizou, com organização da 
colunista social Denise Ragazzo, 
um brunch para os clientes apro-
veitarem as ofertas e conferirem 
os novos lançamentos. Foi um su-
cesso, a loja esteve repleta de ami-
gos que adoram cuidar da casa!

Situada em Americana, a em-
presa Kacyumara possui lojas 
físicas na própria cidade, Pira-
cicaba e Limeira. Além disso, 
também inaugurou no dia 28 de 
outubro a sexta loja da rede. Ara-
ras foi a escolhida para receber 
uma das Lojas Kacyumara, com 
toda tecnologia e inovação que a 
marca detém.

Há 55 anos no mercado, as Lo-
jas Kacyumara buscam ser refe-
rência de marca, qualidade, ino-
vação e moda em produtos para 
o lar, sendo uma empresa mode-
lo em organização e em satisfação 
de seus colaboradores. O enxoval 
tem coleções exclusivas da marca 

Loja Kacyumara Limeira promove 
brunch para clientes

Kacyumara, classificados como 
300, 200 e 160 fios, que atendem 
desde o público infantil ao adul-
to. A marca Casa K possui produ-
tos sofisticados com 600 fios, bem 
como as toalhas de mesa e uma li-
nha de aromas com água perfu-
mada para ambientes, difusor e 
sabonete líquido.

Atualmente conta com a tecno-
logia Illusion, um conceito inova-
dor em desenhos, com a possibili-

dade de trabalhar no universo de 
milhões de cores em apenas uma 
estampa. A tecnologia Illusion é 
uma nova maneira de viver o con-
forto, pois traz perspectiva da vi-
da real para a sua roupa de cama.

A Kacyumara Limeira fica loca-
lizada na Rua Tiradentes, 969,  na 
região do Centro Acima. O telefone 
para contato é (19) 3445-1285, e a 
equipe de colaboradoras está espe-
rando a todos para melhor atender.

A gerente Carminha Lemos Guido com a equipe Kacyumara Limeira

DIVULGAÇÃO
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Questões jurídicas, em sua 
maioria, não são fáceis de se 
resolver. A complexa e buro-
crática legislação brasileira 
exige atenção, e algumas ve-
zes surgem pequenas dúvidas 
que não necessitariam da con-
tratação de um profissional es-
pecialista, caso houvesse um à 
disposição facilmente. 

Pensando nisso, a ACIL em 
parceria com o escritório Ubi-
rajara Gomes de Mello, oferece 
para seus associados uma espé-
cie de auxílio jurídico. “Ele po-
de tirar dúvidas e esclarecer de 
forma prática dúvidas relacio-
nadas às questões burocráticas 

Conheça a Assessoria Jurídica da ACIL

O associado pode tirar dúvidas, revisar contratos e pedir 
indicações legislativas com a Assessoria Juridica

de sua empresa. Também ana-
lisamos contratos e orientamos 
o associado, caso seja necessá-
rio, a como proceder para re-
solver diversos casos”, expli-
ca a advogada Lia Mara dos 
Santos Ghizellini, que presta 
este serviço juntamente com a 
também advogada Amanda M. 
Granero Aldrigui.

Esta assessoria oferecida pa-
ra o associado é apenas de cá-
rater orientativo. Sendo as-
sim, qualquer assunto de maior 
complexidade, é aconselhado 
ao empresário contratar um 
advogado específico para se 
aprofundar no caso. “Nós não 

podemos entrar ou atuar com 
qualquer tipo de processo. Po-
rém podemos orientá-lo a pro-
curar o judiciário, ou a implan-
tar algo dentro de sua empresa. 
Tudo voltado na área legislati-
va”, acrescenta Lia.

A praticidade e economia 
que este tipo de serviço traz 
para o empreendedor limei-
rense, é de grande ajuda em 
questões de seu dia a dia. “São 
dúvidas no cotidiano, que se 
não forem sanadas logo no 
início do processo, podem 
acarretar prejuízos. Este servi-
ço sem custo auxilia o empre-
endedor a prevenir problemas 

futuros”, finaliza a advogada.
O serviço de Assessoria Ju-

rídica da ACIL funciona toda 
terça e quinta-feira, das 9h às 
11h, e é exclusivo para os as-
sociados da Entidade. Reco-

menda-se que os interessados 
façam o agendamento de ho-
rário para atendimento atra-
vés do telefone (19) 3404-
4949 para ser recebido por 
uma das profissionais.

DIVULGAÇÃO

Nos dias 09 e 10 de outu-
bro, os alunos da Turma de 
Aprendizagem e Auxiliar de 
escritório do Senac Limeira, 
visitaram as dependências da 
ACIL. Eles puderam conhe-
cer cada departamento, ana-
lisando os serviços prestados, 
desde o setor de Reprografia, 
Jornal Visão, Banco de Currí-
culos, SCPC, sala de eventos, 
as campanhas promocionais, 
Certificação Digital e Sicoob. 
A proposta é de que eles vi-
venciem o que aprendem 
em sala, para que materia-
lizem tudo o que é visto em 
teoria de uma forma prática. 
O programa de aprendizagem 
e auxiliar são projetos que 

Alunos do Senac Limeira visitam a ACIL

possibilitam ao jovem ingres-
sar no mercado de trabalho e 
conquistar seu espaço profis-
sional. Nas aulas, eles apren-

“Dress Code e Estilo Pessoal: vista-se a seu favor em cada ocasião” foi o tema da última 
edição do Café da Manhã do Conhecimento, promovido pelo Conselho da Mulher Empreen-
dedora da ACIL. A palestrante Sarah Assumpção falou sobre a importância de uma imagem 
pessoal bem construída, com base na união da consistência, coerência e clareza; explicou 
que os valores pessoais unidos a rotina e prioridade de um indivíduo resultam no seu estilo 
pessoal; deu dicas e orientações de como construir o estilo pessoal corretamente; falou sobre 
combinações de estampas, tecidos, cores e as harmonizações corretas de cada um, além de 
outros aspectos pertinentes sobre o tema. 

“É um assunto muito funcional pra gente, muito prático e todas as pessoas, não importa 
a profissão, o local onde trabalha, precisa sim ter uma imagem, um estilo pessoal bem tra-
balhado, com coerência, para que possamos passar para as pessoas o nosso melhor lado. 
Então pra mim foi maravilhoso, acredito que todos que aqui vieram e puderam aprender 
um pouco com a Sarah estão saindo daqui com dicas maravilhosas, sabendo no que estão 
errando, acertando. Foi uma palestra muito produtiva, com certeza”, destacou a superin-
tendente do CME, Vera Mattiazzo.

Wanda Foster Gerotto, que também prestigiou a palestra gostou muito do tema e da pro-
posta do evento promovido pelo CME da ACIL. “Desde a recepção, o café da manhã que é 
oferecido, até a temática da palestra, tudo foi maravilhoso. Todos estão de parabéns!”

Café da Manhã do Conhecimento trouxe palestra sobre 
“Dress Code e Estilo Pessoal”

Integrantes do CME junto a palestrante Sarah Assumpção

ACIL/RAFAELA SILVA

dem sobre competências, 
processos e rotinas de uma 
empresa. A instituição que 
participa do programa, é con-

vidada a compartilhar a ex-
periências como parceiro do 
Senac, e também fazer parte 
do processo de transformação 

desse jovem, dando oportuni-
dades de trabalho e ajudando 
a construir uma vida pessoal 
e profissional mais digna.

FOTOS: ACIL/RAFAELA SILVA

Turma Aprendizagem 8 Turmas Aprendizagem 5 e Auxiliar de Escritório
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 A ACIL e o Sicomércio re-
alizaram o quarto sorteio da 
campanha Compras Premiadas 
no dia 21 de outubro na Praça 
Toledo Barros. Nesta etapa fo-
ram contemplados os consumi-
dores que prestigiaram as lojas 
participantes da promoção no 
período que antecedeu o Dia 
das Crianças. 

Durante toda a manhã do sá-
bado, dia do sorteio, as crian-
ças e seus familiares puderam 

Prêmios da campanha Compras Premiadas 
são entregues pela ACIL e Sicomércio
Sorteio foi realizado no dia 21 de outubro e contemplou cinco consumidores

se divertir nos brinquedos dis-
ponibilizados pelas entidades, 
além de saborearem a pipoca 
e o algodão doce que estavam 
sendo distribuídos. 

Cinco consumidores foram 
sorteados, sendo contempla-
dos com um vale-compra de 
R$ 1.000,00 cada. Além dis-
so, os vendedores que tiveram 
seus clientes premiados tam-
bém ganharam um vale-com-
pra de R$ 200,00. 

A entrega dos prêmios foi 
realizada no dia 30 de outubro 
na sede da ACIL e contou com 
a presença do presidente da 
ACIL, José Mário B. Gazzetta, 
e o diretor do Sicomércio, Pau-
lo Sbragi Junior. “É com grande 
alegria que entregamos os va-
les-compras para os consumi-
dores sorteados que prestigiam 
o nosso comércio realizando 
suas compras nas lojas partici-
pantes da promoção”, destacou 

o presidente da ACIL durante a 
entrega das premiações.

A próxima etapa da promo-
ção será a do Natal, que sor-
teará um Fiat Mobi Zero Km 
e quatro vales-compra de R$ 
2.500,00. “Ainda dá tempo de 
garantir cupons para concor-

rer aos prêmios. É só realizar 
as compras em uma das lojas 
participantes da campanha. A 
listagem completa com nome, 
endereço e telefone está dispo-
nibilizada na página da ACIL 
na internet: www.acillimeira.
com.br”, afirma Gazzetta.

Taliane Vanucci 
Loja - Rosi Brinquedos | Vendedor – Juliana

Adilson Marques Mendonça  
Loja - Celly Calçados | Vendedor – Paloma

Alessandra C. Nazato 
Loja - Magia Cosméticos | Vendedor – Celso

Rosilaine Camargo 
Loja - Vip Gráfica | Vendedor – Natiely

Daniela C. de Souza 
Loja - Armação Surf Shop | Vendedor - Edna
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A Confederação Nacional do 
Comércio espera crescimento de 
4,3% nas vendas de fim de ano 
em relação ao ano passado. O 
cenário econômico de queda da 
inflação, dos juros e do desem-
prego contribui para o ânimo dos 

• Verifique como foram as vendas do último ano e prepa-
re o seu estoque para não faltar produtos;
• Prepare os vendedores para prestarem um excelente 
atendimento;
• Mude as vitrines pelo menos uma vez por semana;
• Invista em promoções;
• Cuide da organização da loja e pense em oferecer um 
mimo para o cliente, como um bombom, por exemplo;
• Mensure os prazos necessários para realizar as entre-
gas até o Natal.

Prepare-se para as vendas de fim de ano
Qualidade do relacionamento e estratégias diferenciadas de marketing são 
fundamentais para ganhar a preferência do consumidor

Estratégias de vendas bem traçadas e equipe capacitada 
são essenciais para vender bem no final do ano

varejistas. Entretanto, o consu-
midor continua cauteloso na de-
cisão de comprar.  “Eles fazem 
mais pesquisa de preço, princi-
palmente pelo uso do smartpho-
ne e o crescimento das lojas vir-
tuais”, confirma a analista do 

Sebrae Minas, Luciana Lessa.
Para tentar convencer os con-

sumidores a optarem por uma 
marca ou produto, em meio a 
tantas ofertas, o empresário pre-
cisa investir na qualidade do re-
lacionamento com os clientes e 
em estratégias de marketing di-
ferenciadas. “O consumidor bus-
ca, acima de tudo, transparência, 
confiança e um bom atendimen-
to. Qualidade e preço vêm em 
seguida”, afirma a especialista 
em marketing do Sebrae.

E não dá para pensar em estraté-
gia de venda sem pensar no e-com-
merce. Além de ter um site bem 
construído, atrativo e responsivo, 
os pequenos negócios precisam 
buscar outros atributos de marke-
ting para concorrer nesse mercado 

DICAS PARA VENDER BEM NO NATAL

Em todos os setores a tec-
nologia é aplicada para tra-
zer mais praticidade, conforto 
e economia, o que não é dife-

Lâmpadas de LED: vale a pena investir?

dominado por grandes empresas. 
“É fundamental a empresa cumprir 
o que promete para os consumido-
res, como prazo de entrega, dispo-
nibilidade e personificação de pro-
dutos”, destaca a analista.

Nas redes sociais, é importan-
te que as estratégias para dispu-
tar a atenção do consumidor se 
baseiem no bom senso e no en-
tendimento de que esses ambien-

tes têm que ser priorizados como 
espaços de relacionamento com 
os clientes. “As redes sociais não 
devem ser uma vitrine de vendas. 
Ali precisam ser postados con-
teúdos relevantes para os consu-
midores, que devem ter suas dú-
vidas respondidas o mais rápido 
possível”, alerta Luciana.

Fonte: Agência Sebrae de Notícias

DIVULGAÇÃO

ACIL/LEONARDO BARDINI

A iluminação criada pelas lâmpadas de LED é igual ou 
até mesmo superior às lâmpadas convencionais

rente no que se diz respeito à 
iluminação de ambientes. São 
diversas opções e modelos de 
todos os tipos de luminárias, 

porém algo que vem chaman-
do a atenção é a chegada das 
novas lâmpadas de LED.

A iluminação feita por estas 
lâmpadas é igual ou até mesmo 
superior do que a produzida 
pelas lâmpadas convencionais, 
também conhecidas como aló-
genas. “As lâmpadas de LED 
conseguem substituir 90% das 
demais lâmpadas. Com elas, 
você consegue um alto fator de 
potência, não existe deprecia-
ção, oscilação, menor pico de 
tensão e há maior economia de 
energia”, explica Daniel Anto-
nio Pinto, light designer da Vi-
vane Lustres e Decoração.

A escolha de uma lâmpa-
da de LED para um ambien-

te acontece de forma diferente 
das convencionais. “A ilumi-
nação desta lâmpada é calcu-
lada através de seus lúmens, e 
não de sua potencia, que são os 
watts”, conta o light designer. A 
potência deste tipo de lâmpada 
influencia em seu gasto de ener-
gia, e não na sua luminescência, 
como é o caso da alógena.

Na hora da compra do pro-
duto, o consumidor deve estar 
atento para não acabar levando 
para casa um produto de baixa 
qualidade. “O mercado vem so-
frendo um pouco com a entrada 
de mercadorias ‘chinesas’, que 
possuem uma qualidade bem 
inferior. Para não levar um pro-
duto destes para casa, a dica é 

procurar aqueles que venham 
com o selo de certificação do 
Inmetro, assim evitam-se futu-
ras dores de cabeça”, aponta. 

Lâmpadas que não são certi-
ficadas, além de terem um tem-
po de vida bem menor, podem 
consumir mais energia do que 
o esperado. Além disso, antes 
de realizar a troca, o consumi-
dor deve analisar se vale mes-
mo a pena realizar a troca de 
sua iluminação. “O melhor é 
sempre contar com a ajuda de 
um profissional. Aqui nós pres-
tamos esta consultoria, analisa-
mos aquilo que o cliente deseja 
e orientamos da melhor forma 
possível”, finaliza o light de-
signer da Vivane.
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A campanha “Limpe seu 
Nome” promovida pela ACIL 
há vários anos possibilita aos 
consumidores inadimplentes a 
oportunidade de renegociar su-
as dívidas, junto aos seus cre-
dores, podendo assim, deixar 
de pertencer ao banco de dados 
do Serviço Central de Proteção 
ao Crédito – SCPC. E nesta edi-
ção, tanto o consumidor como 
o associado pode contar com o 
auxílio da Central de Recupera-
ção de Crédito da ACIL em su-
as negociações.

“Hoje a CRC da ACIL pode 
negociar dívidas com clientes 
de aproximadamente 80 empre-
sas participantes, o que facilita 
muito na agilidade e segurança 
para credores e devedores. Ou 
seja, o consumidor que possuir 

Campanha “Limpe seu Nome” incentiva renegociação de dívidas
débito com uma destas empre-
sas poderá negociar sua dívida 
conosco, sendo que os valores 
podem ser pagos à vista ou atra-
vés de boletos emitidos no mo-
mento da negociação. Sempre 
de acordo com as condições es-
tabelecidas pelas partes envol-
vidas”, explica a coordenadora 
do SCPC, Adriana Marrafon.

Todas as empresas usuárias 
do banco de dados do SCPC 
devem se preparar juridicamen-
te para efetivação dos recebi-
mentos das dívidas em atraso de 
seus clientes. “Sugerimos que a 
empresa estabeleça previamen-
te um plano de procedimen-
tos voltado a criar facilidades 
de atendimento junto aos obje-
tivos da campanha, proporcio-
nando-lhe assim o benefício do 

recebimento de antigas dívidas; 
além da recuperação de crédito 
para um maior número de con-
sumidores, que no período que 
antecede as comemorações de 
final de ano, procuram quitar 
suas dívidas a fim de estarem 
aptos a novas compras. Dessa 
forma, todos nós colaboramos 
com a melhora da economia de 
nossa cidade”, fala Adriana.

Já os consumidores que pos-
suem dívida e estão inadim-
plentes em alguma empresa de 
Limeira, podem vir até o atendi-
mento do SCPC da ACIL com 
seu documento de identifica-
ção original com foto, para con-
sultar seu nome e receber todas 
as orientações para regularizar 
seus débitos. “Aproveitem es-
se período que antecede as fes-

tas de final de ano e voltem a ter 
crédito no mercado, usufruindo 
das vantagens da campanha”, 
completa a coordenadora.

Para mais informações a res-
peito da campanha “Limpe seu 

Nome” e a respeito dos serviços 
oferecidos aos associados da 
ACIL pela Central de Recupe-
ração de Crédito, entre em con-
tato pelos telefones (19) 3404-
4928 ou 3404-4929.
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“Hoje a CRC pode negociar dívidas com clientes de aproximadamente 
80 empresas” fala Adriana Marrafon, coordenadora do SCPC


