
Com lançamento em ou-
tubro e encerramento no dia 
31 de dezembro, a ação per-
mite ao consumidor inadim-
plente quitar suas dívidas no 
mercado. Com isso, ele dei-
xa de pertencer ao banco de 
dados da Boa Vista SCPC, 
podendo recuperar o seu 
crédito e o controle de sua 
vida financeira.
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1º sorteio da promoção Compras Premiadas 
acontece dia 30 de outubro 

pág. 4OSB-Limeira comemora quatro anos de atividade

O sorteio será realizado 
na sede da ACIL e os ganha-
dores serão contemplados 
com 01 smart TV 50”, 01 
smartphone, 05 vales-com-
pra de R$ 1.000 e cada ven-
dedor que tiver seu cliente 
premiado receberá um vale-
-compra de R$ 100.

ACIL/LEONARDO BARDINI

ACIL inicia campanha Limpe Seu Nome 

pág. 5

ACIL/RAFAELA SILVA
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pág. 7“É hora de Investir?” é a nova capacitação online da ACIL
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EDITORIAL

Ao passar uma grande tempestade e ressurgir a luz do sol, todos irão para fora co-
memorar o momento da estiagem. Retornando lentamente ao cotidiano, assim começa 
outubro e neste mês específico, cheio de datas importantes como Outubro Rosa, Dia 
das Crianças, Dia dos Professores, Halloween, o avanço para a Fase Verde e eleições à 
vista, um belo recomeço, com toda energia. E ao pensar no período de isolamento, no 
qual foram trocados beijos e abraços virtuais, com o contato humano sendo cultivado 
como sementes dentro do coração, lugar especial, uma área nobre e terra fértil, qual 
seria o primeiro e principal passo para o tão fomentado Outubro Rosa?

A conscientização sobre a prevenção do câncer de mama, e o melhor caminho 
para combatermos essa doença, é o conhecimento. Por isso, temos que disseminar 
todo tipo informação sobre esse tema, para que cada vez mais as mulheres e a popu-
lação em geral sejam conscientizadas sobre a necessidade do autoexame e o acom-
panhamento médico.

Queremos ressaltar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de ma-
ma, como também solidarizar na recuperação da autoestima de mulheres que passam 
pelo tratamento oncológico. Em vista disso, o Conselho da Mulher Empreendedora 
(CME) da Associação Comercial e Industrial de Limeira (ACIL), em parceria com a 
Associação Limeirense de Cuidado e Carinho (Alicc), como todos os anos, realizou a 
abertura do Outubro Rosa, que este ano foi muito especial e contemporâneo. 

O evento foi em formato de live, transmitido diretamente pelas redes sociais da 
ACIL, onde contamos com a presença ilustre de uma mastologista e uma psicóloga. 
Além disso, a abertura obteve depoimentos, visando aprendizado e conscientização. 
Esperamos que com este evento, preparado com muito amor e carinho por todos os 
organizadores, possamos permanecer unidos e avançando no propósito fundamen-
tal: salvar vidas.

Aqueles que quiserem assitir e prestigiar o nosso lindo e maravilhoso evento on-
line, o Outubro Rosa in Live está disponível no canal “ACIL Limeira” no YouTube.

Rosilene Luck
Superintendente do CME 

VAI COMPRAR?

Acompanhe 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%

Ar-condicionado  (48,22%)

Valor: R$ 1.299,00
Imposto: R$ 626,37
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Cuide de sua saúde bucal com a Uniodonto Limeira
Cuidar da saúde bucal é 

tão importante quanto cui-
dar de qualquer outra parte 
do corpo. É através da boca 
que ocorre a primeira etapa 
do processamento e inges-
tão dos alimentos, que são 
as fontes de todas as subs-
tâncias necessárias para o 
funcionamento do organis-
mo humano. 

Foi com a preocupação no 
bem-estar das pessoas que a 
Uniodonto Limeira surgiu, 
através do sonho de 23 den-
tistas em fundarem a sua pró-
pria cooperativa, em 1989.

Hoje o atendimento é fei-
to na Rua Treze de Maio, 70, 

no Jardim Mercedes, com 
planos odontológicos indi-
viduais, familiares e em-
presariais para toda a popu-
lação, sendo que todos são 
registrados na Agência Na-
cional de Saúde Suplemen-
tar (ANS).

Um dos diferenciais es-
tá na liberdade para o usuá-
rio, que pode escolher entre 
os consultórios particulares 
participantes, de forma li-
vre, para ser atendido pelo 
especialista de sua preferên-
cia. Além disso, todas as au-
torizações são feitas de for-
ma online; e as emergências 
odontológicas são de cober-

tura nacional com qualquer 
cooperado Uniodonto, atra-
vés do aplicativo da insti-
tuição disponível para iOS 
e Android, que permite a 
utilização do cartão de con-
veniado digital e busca de 
consultórios através da sua 
localização em tempo real.

Através da Uniodonto Li-
meira é possível encontrar 
o melhor tratamento e cui-
dado bucal da região e com 
planos que cabem no or-
çamento de cada um. Para 
conferir todas as opções de 
cobertura, basta acessar o 
site www.uniodontolimeira.
com.br, ou entrar em conta-

A Uniodonto possui cobertura nacional, com o
plano ideal que cabe no bolso de cada um

DIVULGAÇÃO

Pro-Metal recebe prêmio Continental Supplier Award

Inaugurada em 1985, a Pro-
-Metal completa 35 anos de ex-
periência no mercado, trazen-
do para a indústria automotiva, 

duas rodas, eletrodomésticos, 
máquinas e equipamentos agrí-
colas com componentes metá-
licos e conjuntos montados.

Atualmente, a empresa li-
meirense tem focado na indús-
tria automotiva e linha branca 
e marrom, com peças estam-
padas de médio e alto repuxo, 
conjuntos soldados automati-
zados e pinturas KTL (e-coat), 
além da eletrostática a pó.

E graças aos seus esforços, 
a Pro-Metal recebeu o prêmio 
Continental Supplier Award. O 
reconhecimento é dado às três 
melhores fornecedoras da fabri-
cante, que levou em considera-
ção para avaliação a qualidade, 
entrega e relação comercial en-
tre as marcas, os quais a empre-
sa obteve nota máxima.

“Nós não medimos esforços 

A Pro-Metal foi consagrada por atingir nota máxima nos quesitos
qualidade, entrega e boa relação comercial entre a marca e a multinacional

DIVULGAÇÃO

ATLAS recebe certificação Great Place To Work pelo 2º ano consecutivo

Pelo segundo ano consecuti-
vo, a ATLAS comemora a certi-
ficação do Great Place To Work. 

Para receber o selo, os pro-
fissionais da ATLAS avalia-
ram o clima organizacional 
em 18 critérios de qualidade, 
agrupados em cinco dimen-
sões: Credibilidade, Respei-
to, Imparcialidade, Orgulho e 
Camaradagem.

A ATLAS superou a pontu-
ação exigida e elevou seu ín-
dice em 10 pontos em relação 
ao ano anterior.

“Juntamente com a certifi-
cação do ano passado, recebe-
mos um relatório comparativo 
de nossa pontuação com as em-
presas mais bem avaliadas do 
mesmo porte que a nossa. Com 
base nesse diagnóstico, identifi-

camos os principais pontos de 
melhoria e planejamos ações 
que impactaram na elevação do 
índice deste ano”, afirma Mar-
celo Voigt Bianchi, CEO.

A Great Place To Work (GP-
TW) é uma organização presen-
te em mais de 90 países e pos-
sui um método mundialmente 
reconhecido, com impacto em 
mais de 2 bilhões de profissio-
nais em todo o mundo.

“O ano está atípico para to-
dos. Desde o início, tínhamos 
a responsabilidade de manter 
todas as entregas para nossos 
clientes, pois sabíamos que 
a regularidade fiscal poderia 
salvar muitas empresas e em-
pregos. Todo esse cenário tem 
influência no ambiente organi-
zacional. Por isso temos orgu-

lho da nossa equipe. Eles es-
tão trabalhando home office e 
sem contato físico nesses seis 
meses, mesmo assim encon-
traram motivos e soluções pa-
ra superar os desafios pessoais 
e profissionais, que não foram 
poucos. Eles permaneceram 
solidários, unidos e motiva-
dos”, diz Bianchi.

A ATLAS - Inteligência pa-
ra Gestão e Contabilidade atua 
no mercado contábil há 33 
anos, ajudando empresas a de-
cifrarem seus negócios para a 
prosperidade. 

Nos últimos anos, desen-
volveu um conjunto de solu-
ções com o objetivo de ofe-
recer Inteligência para Gestão 
para médias empresas.

Seu portfólio começa com a 

A ATLAS superou a pontuação exigida e elevou seu índice
em 10 pontos em relação ao ano anterior

DIVULGAÇÃO

O selo é concedido apenas à organizações cujo ambiente de trabalho seja avaliado como excelente pelos próprios colaboradores

to pelo telefone (19) 3442-
7899 e pelo e-mail atendi-
mento1@uniodontolimeira.

com.br. O Horário de aten-
dimento é de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h30.

para atender as especificações 
e requisitos de nossos clientes, 
estando sempre dentro do pra-
zo de entrega e próximos em 
parcerias comerciais. Com essa 
premiação, nos sentimos muito 
honrados, pois é resultado de 
muito empenho e trabalho em 
equipe feito com sucesso em 
nossa respectiva categoria”, re-
latam os sócios da indústria.

Com um parque fabril em 
Limeira, localizado na Rodo-
via SP 330, na Via Anhangue-
ra, Km 145, hoje possue a ca-
pacidade de processamento de 
até 1.500 toneladas de aço por 
mês, o que sem dúvidas é ou-
tro destaque que contribuiu à 

sua congratulação. Além dis-
so, conta uma equipe de desen-
volvimento e simulação, que 
garante aos seus clientes uma 
maior confiabilidade com solu-
ções eficazes, sendo vanguarda 
no quesito inovação e tecno-
logia, com processos transfer, 
robotizados e linha de alimen-
tação com otimização em con-
sumo de matéria-prima.

Para saber mais sobre a Pro-
-Metal, acesse o site www.pro-
metal.ind.br, ou siga o perfil da 
indústria no LinkedIn, Face-
book e Instagram. Dúvidas e 
mais informações também pe-
lo telefone (19) 3404-5100 ou 
e-mail rh@prometal.com.br.

aplicação do diagnóstico em-
presarial, que identifica pontos 
de melhorias para que as em-
presas elevem sua maturidade 
de gestão, passa por soluções 
de outsourcing nas áreas con-

tábil, fiscal e folha de paga-
mento e avança em soluções 
de inteligência para gestão, que 
abrange consultoria empresarial, 
controladoria, compliance e in-
teligência tributária.
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CIESP promove IV Workshop de Boas Práticas Ambientais 
O CIESP Limeira, através 

de seu Grupo de Meio Am-
biente (GMA) e em parceria 
com a Companhia Ambien-
tal do Estado de São Pau-
lo  (Cetesb), promove nos 
dias 22 e 29 de outubro o IV 
Workshop de Boas Práticas 
Ambientais.

O evento é gratuito e tem 
como objetivo apresentar “ca-
ses” de sucesso de empresas 
de Limeira e região, que im-
plantaram projetos em busca 
de melhorias ambientais em 
suas instalações industriais e 
que podem ser aplicados em 
outras empresas. 

De acordo com o coor-
denador do GMA, Helber 
Lorenzete, da empresa Aji-
nomoto, o evento é uma 
grande oportunidade para 

os empreendimentos mos-
trarem suas ações e com-
promisso com a preserva-
ção do meio ambiente, e 
para os participantes uma 
chance de obter conheci-
mento prático nessa área. 
“São vários cases de diver-
sos segmentos com grande 
troca de informações e ex-
periências que podem ser 
replicadas para outros ne-
gócios”, explica.

Devido a pandemia, a 
quarta edição do workshop 
será online e as empresas 
que vão apresentar os ca-
ses são: Ajinomoto, Arca-
dis, BRK Ambiental, Mo-
torola Solutions, Suzano 
S/A e Ypê.

Além disso, o workshop 
contará com duas pales-

tras: “Atuação da CETESB 
na Agência Ambiental de 
Limeira”, com a gerente 
Ednéa Aparecida Parada, e 
“Planeta descartável... até 
quando?”, com a profes-
sora da FT/Unicamp Car-
menlucia Santos Giordano 
Penteado.

O evento tem o apoio das 
empresas: Ajinomoto, Cezan 
Embalagens, CP Kelco, Mo-
torola Solutions e Ouro Fi-
no Tecnologias Ambientais. 
As apresentações acon-
tecerão ao vivo das 9h às 
12h. Inscrições devem ser 
feitas através do link: ht-
tps://congresse.me/even-
tos/workshopgma. 

Mais informações pelo 
telefone (19) 3441-2110 no 
CIESP Limeira.

DIA 22 | Atuação da CETESB na Agência Ambiental de 
Limeira, com Ednéa Aparecida Parada

Case 1 | Motorola Solutions: Processo de qualificação de 
empresas recicladoras, com Luiz Carlos Ceolato

Case 2 | Arcadis : Sustentabilidade e inovação: o caminho pa-
ra a gestão eficaz de passivos ambientais, Carlos Alexandre Joly

Case 3 | Ajinomoto: Programa Renova Atitude, com José 
Renan Canal

DIA 29 | Planeta descartável...até quando?, com Car-
menlucia Santos Giordano Penteado

Case 1 | Suzano S.A.: Implantação do dispositivo para eco-
nomia de água de refrigeração de selos mecânicos (Smar-
tFlow), Antônio Elias da Silva Junior

Case 2 | BRK Ambiental: Evolução do tratamento de esgoto 
em Limeira, com Fernando A. Mangabeira Albernaz

Case 3 | Ypê: A importância do gerenciamento de resíduos 
dentro do Sistema de Gestão Ambiental, com Amanda Lopes 
Mulato e Ellen Cristina Farias da Silva

PROGRAMAÇÃO

OSB-Limeira celebra quatro anos como referência em controle social 

O evento tinha tudo para não 
alcançar a expectativa. Seria 
num dia 13 de outubro, portan-
to logo depois de um feriado. 
Pouco antes do início, começou 
a chover forte. Quem sairia de 
casa nessas condições para ver 
uma palestra sobre uma institui-
ção que quase ninguém conhe-
cia? Pois nada menos que 600 
pessoas, para arredondar o nú-
mero, enfrentaram a preguiça 
pós-feriado e a chuva para ten-
tar entender melhor a novidade 
que estava para ser implementa-
da em Limeira.

 Deste modo, foi com alívio 
e incontido contentamento que 
os organizadores da palestra de 
sensibilização sobre o Obser-
vatório Social do Brasil viram 
o Salão Social do Nosso Clu-
be ficar bem cheio naquela noi-
te chuvosa de 2016. Estava adu-
bada a semente, plantada meses 
antes, que iria florescer, na for-

ma do OSB-Limeira, em março 
de 2017. Assim, há quatro anos 
começava a surgir na cidade a 
instituição que, em tão pouco 
tempo, acabaria sendo reconhe-
cida pela sociedade limeirense 
como uma referência em con-
trole social e cidadania.

Os fundadores do OSB-Li-
meira se lembram com carinho 
dos detalhes que levaram desde 
a ideia de formar a organização 
até esse evento no Nosso Clube, 
que contou com palestra de Ney 
Ribas, então presidente nacional 
do Sistema OSB. O presidente 
do Conselho de Administração 
do OSB-Limeira desde sua fun-
dação, o empresário Raul Grop-
po, presidia em 2016, em nível 
estadual, uma associação volta-
da a jovens, que buscava novas 
maneiras de levar seus mem-
bros ao caminho da cidadania 
sem necessariamente recorrer à 
política partidária.

 O embrião limeirense  
“Cheguei a ser filiado a 

partido político, mas foi uma 
frustração para um jovem 
idealista perceber que os de-
bates eram mais em torno de 
quem seria eleito do que pro-
priamente sobre como ajudar 
nossa cidade”, conta Grop-
po. Suas pesquisas sobre uma 
instituição que pudesse co-
laborar com o caminho que 
gostaria de seguir acabaram 
levando-o ao OSB. E, pouco 
depois, ele descobriu que o 
funcionário da Receita Fede-
ral, Valter Koppe e o empre-
sário José Rogério Lourenço 
já semeavam o embrião do 
Observatório em Limeira.

 Groppo se juntou a eles, 
assim como outros voluntá-
rios que iam se inteirando so-
bre o OSB. Um deles foi Bru-
no Sampaio Barros, na época 
um estudante de Direito. Ele 
conheceu o Observatório por 
meio de um material de di-
vulgação apresentado por um 
amigo, o também então estu-
dante de Direito, Mateus Ra-
gazzo. Ambos passaram a in-
tegrar o grupo que promoveria 
reuniões regulares na Receita 
Federal em Limeira, que cede-
ra suas instalações para contri-
buir com a iniciativa. 

“Nosso grupo se consolidou 
e fizemos a ponte com o Siste-
ma Nacional do OSB”, recor-
da-se Barros, hoje consultor 

de Produto e Metodologia do 
OSB-Limeira. Mais de 40 pa-
lestras sobre a instituição fo-
ram realizadas por essa equipe 
junto às mais diversas entida-
des da cidade. A ideia ganhou 
credibilidade e substância, e 
então o grupo estava preparado 
para cumprir um dos requisi-
tos exigidos pelo OSB: realizar 
um evento de sensibilização da 
sociedade local sobre o objeti-
vo de instalar uma unidade do 
Observatório Social em Limei-
ra. Com o apoio do Nosso Clu-
be e de outros atores locais, re-
alizou-se a palestra no dia 13 
de outubro de 2016.

 
Muito para comemorar 
O evento foi um sucesso e 

pelo menos metade dos espec-
tadores colocou nas urnas dis-
poníveis fichas com seus da-
dos, que representavam sua 
disposição em participar da 
iniciativa. Formou-se então o 
que seria o primeiro Conselho 
de Administração do OSB-
-Limeira e, em março do ano 
seguinte, 123 pessoas assina-
riam, em cerimônia realizada 
na ACIL, o termo de fundação 
do braço limeirense do OSB.

 Pouco depois, o grupo se 
organizou para, enfim, iniciar 
os trabalhos, sendo que o pri-
meiro deles foi o monitora-
mento das atividades da Câ-
mara Municipal. Quatro anos 
depois daquele evento no 

Nosso Clube, o OSB-Limei-
ra segue ampliando continua-
mente sua gama de atividades, 
e colhe, cada dia mais, o reco-
nhecimento de sua importân-
cia como um instrumento de 
busca incessante de aperfeiço-
amento e transparência do Po-
der Público.

 Mais de 100 voluntários 
ativos formam hoje os qua-
dros do OSB-Limeira, que 
conta também com a impres-
cindível colaboração de in-
vestidores sociais, sejam em-
presas ou pessoas físicas, para 
garantir a total independên-
cia de suas ações. “Hoje, de 
fato, podemos começar a co-
memorar os resultados que 
conseguimos ao longo desses 
anos”, ressalta Groppo. “Va-
leu a pena cada esforço feito, 
porque o que estamos cons-
truindo não é para o OSB, 
mas para os mais de 300 mil 
habitantes de Limeira”.

 
Sobre o OSB  

O OSB é um espaço para o 
exercício da cidadania, demo-
crático e apartidário, e que já 
se encontra presente em 150 
municípios de 17 Estados bra-
sileiros. Atua na prevenção da 
corrupção, controle e monito-
ramento dos gastos públicos, 
utilizando uma metodologia 
padronizada, com o objetivo 
de contribuir para a melhoria 
da gestão pública.  

Evento que sensibilizou a população sobre a instalação da
organização na cidade aconteceu em outubro de 2016

DIVULGAÇÃO
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Serão sorteados 01 smart TV 50”, 01 smartphone, 05 vales-compra de R$ 1.000,00, além dos prêmios para os vendedores

No próximo dia 30, na sede 
da ACIL, acotecerá o primeiro 
sorteio da promoção Compras 
Premiadas 2020, que tem co-
mo objetivo fomentar as ven-
das do comércio, incentivando 
o consumidor a realizar suas 
compras nas lojas participan-
tes da campanha.

No final deste mês serão 
sorteados: 01 smart TV 50”, 
01 smartphone, 05 vales-com-
pra de R$ 1.000,00 e cada 
vendedor que tiver seu clien-
te premiado receberá um vale-
-compras de R$ 100,00. 

Para participar dos sorteios 
é muito fácil: basta comprar 
nas lojas limeirenses parti-
cipantes, solicitar o cupom 

Primeiro sorteio da campanha Compras Premiadas acontece no próxima dia 30

e preenchê-lo corretamen-
te com os dados solicitados. 
Feito isso, é só depositar o 
cupom na urna da loja ou na 
sede da ACIL e torcer mui-
to. Lembrando que os cupons 
são acumulativos, com todos 
participando do sorteio de no-
vembro e dezembro.

“O Compras Premiadas é 
uma ótima oportunidade para 
o empresário fidelizar clien-
tes, além de atrair novos con-
sumidores para a loja. E para 
o consumidor é um incentivo 
a mais para que ele invista em 
compras na cidade”, afirma o 
presidente da ACIL, José Má-
rio Bozza Gazzetta.

Este ano a campanha da 

ACIL conta com patrocina-
dores que acreditaram no po-
tencial da promoção e investi-
ram para que mais de R$ 70 
mil em prêmios sejam distri-
buídos em três sorteios, nos 
meses de outubro, novembro 
e janeiro. Estas empresas são: 
Realen Folheados, Grupo En-
gep, Bariflex, Rosi Brinque-
dos, Sicoob Acicred, Clínica 
da Cidade, Senhor Marcenei-
ro e Winner Honda.

O empresário que ainda não 
faz parte do Compras Premia-
das 2020 e gostaria de parti-
cipar, basta entrar em contato 
pelo telefone (19) 3404-4924, 
com Ana Lídia, ou pelo e-mail 
campanha@acillimeira.com.br. 

O principal objetivo da ação é realizar a renegociação de dívidas do consumidor, que poderá reaver seu crédito

Com a chegada dos últimos 
meses de 2020, é dado início a 
uma das campanhas mais po-
pulares da ACIL: o Limpe Seu 
Nome. Com lançamento em 
outubro e encerramento no dia 
31 de dezembro, a ação permi-
te ao consumidor inadimplen-
te quitar suas dívidas. Com is-
so, ele deixa de pertencer ao 
banco de dados da Boa Vista 
SCPC, podendo recuperar o 
seu crédito e o controle de sua 
vida financeira.

Neste momento de recupe-
ração de empresas e da própria 
população, esta é a oportuni-
dade para o limeirense poder 
negociar e quitar suas dívidas 
de maneira rápida e fácil. Ho-

ACIL lança campanha Limpe Seu Nome 2020

je são mais de 42 mil CPFs de-
vedores registrados no SCPC 
da ACIL, que juntos somam 
61.280 débitos. 

Quem estará a frente da 
campanha, auxiliando na re-
negociação dos valores, é a 
Central de Recuperação de 
Crédito (CRC) da ACIL, que 
atualmente conta com mais de 
200 empresas participantes. 
Em média, são realizados por 
mês 1.500 atendimentos pelo 
departamento, que recebe pes-
soas que por algum motivo, 
resolveram verificar a existên-
cia de alguma pendência em 
seu nome.

“Recomendamos que todas 
as empresas usuárias do nosso 

banco de dados se preparem 
juridicamente para o recebi-
mento das dívidas em atraso, 
além de oferecerem facilida-
des para o pagamento. Além 
disso, o empresário associa-
do pode incluir seus valores 
para recuperação de manei-
ra gratuita na CRC, pagando 
apenas uma pequena taxa se o 
valor for recebido”, acrescen-
ta a coordenadora do SCPC 
da ACIL, Adriana Marrafon. 
Com a inclusão, o empreen-
dedor conta com uma equipe 
exclusiva e preparada para re-
alizar o contato, negociação 
e recebimento destas dívidas 
que, muitas das vezes, esta-
vam consideradas perdidas.

COMO PARTICIPAR
Consumidor: para saber se há algum débito a ser ne-

gociado basta comparecer à sede da Associação com um 
documento de identificação com foto (RG) e o CPF. 

Empresário: para aderir aos serviços da Recuperado-
ra de Crédito, basta solicitar gratuitamente o contrato de 
adesão do serviço, que pode ser retirado na ACIL ou re-
querido através de uma das consultoras da CRC.

Dúvidas: entre em contato pelo telefone (19) 3404-
4949 ou pelo WhatsApp (19) 97141-7322.
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O presidente Jair Bolsona-
ro assinou, no dia 13 de ou-
tubro, o decreto que prorro-
ga, até 31 de dezembro, o 
programa que autoriza em-
presas a reduzirem propor-
cionalmente, ou suspende-
rem, a jornada e o salário dos 
funcionários. 

Criado em razão da pan-
demia do coronavírus, o Be-
nefício Emergencial de Pre-
servação do Emprego e da 
Renda (BEM) foi instituído 
com uma medida provisória 
em abril e já tinha passado 
por outras duas prorrogações. 

O novo decreto foi publi-
cado no “Diário Oficial da 
União” do dia 14 de outu-

Prorrogado até dezembro programa que permite redução de jornada e salário
bro. O prazo atual terminava 
no mesmo mês, mas o minis-
tro da Economia, Paulo Gue-
des, já havia anunciado que 
o programa seria estendido. 
Como as medidas só valem 
enquanto durar o estado de 
calamidade pública, os acor-
dos deverão ser encerrados 
no último dia de 2020. 

O que prevê o programa
O programa foi criado em 

razão da pandemia da CO-
VID-19 e prevê que o gover-
no recomponha parte da ren-
da dos funcionários por meio 
de um auxílio financeiro. O 
valor da recomposição cor-
responde a uma porcentagem 

do que o empregado recebe-
ria de seguro-desemprego e 
é depositado diretamente na 
conta do trabalhador. 

Como contrapartida, o em-
pregador é obrigado a garan-
tir o emprego desse funcio-
nário por um período igual 
ao da redução. Ou seja: se o 
contrato for reduzido ou sus-
penso por quatro meses, o 
trabalhador não poderá ser 
demitido nos quatro meses 
seguintes. Se optar pela de-
missão no período, além dos 
valores normais da rescisão, 
o empresário terá de indeni-
zar o empregado. 

Fonte: G1 Notícias
A medida foi criada para auxiliar o empresário durante a crise da

COVID-19, preservando empregos durante o período de calamidade pública
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A data de pagamento do 
13º salário dos funcionários 
está chegando: a primeira 
parcela deve ser quitada no 
dia 30 de novembro e a se-
gunda, até 20 de dezembro. 
Mas esse ano foi diferente, 
contornado por uma pande-
mia que obrigou o governo 
a flexibilizar a legislação tra-
balhista, permitindo às em-
presas reduzir salários e sus-
pender contratos de trabalho. 

Como fica o 13º com redução de salário ou suspensão de contrato?
Como ninguém imagina-

va que a crise duraria tanto, 
nem que as medidas pudes-
sem ser prorrogadas, a per-
gunta do milhão é: como fi-
ca o pagamento do abono de 
Natal para os colaboradores 
que tiveram salário reduzido 
ou contrato suspenso?

O governo não incluiu ne-
nhuma previsão legal para 
pagar o 13º neste ano de pan-
demia na Lei 14.020/2020, 

que regulamentou a MP 936, 
e a questão tem gerado dis-
cussões quanto à sua interpre-
tação. Afinal, o benefício de-
ve ser reduzido, assim como 
o salário, pago de forma pro-
porcional aos meses sem sus-
pensão de contrato, ou deve 
ser concedido integralmente 
ao funcionário?

Por ser emergencial, a me-
dida acabou deixando bre-
chas como essa, diz o con-
tabilista Márcio Shimomoto, 
presidente do Instituto Fena-
con e vice-presidente da As-
sociação Comercial de São 
Paulo (ACSP). Mas é preci-
so ficar atento a alguns de-
talhes. A gratificação natali-
na corresponde a 1/12 (um 
doze avos) da remunera-
ção do trabalhador por mês 
de serviço, diz o decreto nº 
57.155/1965, art.1º, parágra-
fo único da CLT. 

Para quem teve o con-
trato suspenso, Shimomo-
to afirma que o entendimen-
to mais ou menos pacificado 
nos meios contábeis é que 
o pagamento do abono de-
ve ser calculado pela média 
do tempo que o empregado 
trabalhou em 2020, descon-
tando o tempo da suspensão. 
“Se o contrato foi suspenso 
por quatro meses, o funcio-
nário deve receber 8/12 avos 
de abono”, explica.  

Mas, pela falta de funda-

mentação legal, o pagamen-
to integral é o único meio 
de a empresa se esquivar 
de problemas futuros, diz 
Richard Domingos, diretor 
executivo da consultoria tri-
butária Confirp. 

Redução Salarial
Pela lei trabalhista e pela 

Constituição, o abono natali-
no deve ser pago de acordo 
com a remuneração do traba-
lhador no último mês do ano. 
Assim, mesmo com a redu-
ção salarial, o entendimento 
da maioria é seguir as regras 
do contrato normal de traba-
lho, diz Shimomoto. 

Ou seja, pagar o total do 
salário de dezembro a título 
de 13º, sem média salarial, 
já que muitos contratos de 
redução encerram antes dis-
so - o que deve dar menos 
dor de cabeça para o empre-
sário, afirma. 

Benefício Emergencial
Andrea Sardinha Bico, co-

ordenadora de departamento 
pessoal da King Contabilida-
de, lembra que o empregado 
com jornada e salário redu-
zidos em dezembro e ainda 
recebendo o BEm (Benefí-
cio Emergencial) do gover-
no, pode sofrer impactos na 
gratificação natalina com ba-
se na remuneração integral. 

Mas o empresário deve to-

mar cuidado nesse cálculo. 
Quem teve queda nas recei-
tas ou no faturamento devido 
à pandemia e adotou a medi-
da como forma de preservar 
o emprego, pode ser notifica-
do pela SRT (Secretaria Re-
gional do Trabalho) em caso 
de erro, como o pagamento a 
menos do 13º salário, avisa. 

Regulamentação
Neste momento, segun-

do Andrea Bico, é arriscado 
afirmar, no caso da remune-
ração devida, se o pagamento 
do 13º será reduzido ou inte-
gral. “Aconselhamos aguar-
dar futuras regulamentações 
sobre os reflexos que as me-
didas excepcionais acarreta-
rão aos contratos de traba-
lho”, explica. 

Para quem está com o 
caixa mais saudável, Már-
cio Shimomoto orienta que 
o ideal é pagar a primeira 
parcela pelo valor cheio, e 
aguardar um possível pro-
nunciamento sobre o assun-
to por parte do Ministério 
da Economia ou da Justiça 
do Trabalho até dezembro.  
Assim, eventuais abatimen-
tos poderiam ser realizados 
na segunda parcela, como já 
acontece normalmente. “O 
que não pode é prejudicar o 
trabalhador”, destaca.   

Fonte: Diário do Comércio
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Quero investir! E agora?

Na edição anterior do Jornal Vi-
são, o leitor ficou sabendo como e 
onde encontrar as informações e al-
gumas das fontes mais seguras para 
aprender a como começar a investir, 
além da importância de saber qual o 
seu perfil de investidor. Agora, o as-
pirante conferirá algumas dicas das 
primeiras aplicações a serem feitas, 
os cuidados e também sobre a capa-
citação gratuita que a ACIL prepa-
rou para o empresário.

Primeiros passos
Após saber o seu objetivo e já ter 

buscado conhecer o básico sobre os 
investimentos, chegou a hora de por 
em prática o conhecimento adquiri-
do. “Minha dica é que comece com 
investimentos que possuem FGC, 
ou seja, Fundo Garantidor de Cré-
dito de até R$ 250 mil, que são eles 
o CDBs, LCI e LCA ou no Tesou-
ro Nacional (que não possui FGC) e 
é um dos investimentos mais segu-
ros do Brasil”, são as dicas da asses-
sora de investimentos Daniele Car-
doso (@daninvesti no Instagram). 
Não sabe o significado destas si-
glas? Confira um resumo sobre no 
Glossário do Investidor, anexo a es-
ta matéria.

Além destes, existem diversos 
outros tipos de investimentos, e a 
divisão mais conhecida é a de ren-
da Fixa, Multimercado e Variável. 
A renda Fixa são investimentos em 
que o cálculo de remuneração (es-
timativa) é feito logo no início da 

aplicação, e que no final do prazo 
quem a adquire irá receber o valor 
com juros, sendo o investimento 
mais recomendado para iniciantes.

Os de Multimercado mesclam 
diversos tipos de aplicações em di-
ferentes nichos de atuação, tentan-
do assim suprir as necessidades que 
surgem com as variações do merca-
do. É comum que quando um setor 
esteja em baixa, outro esteja em al-
ta, e este tipo de investimento osci-
la e seu risco x retorno busca uma 
margem de lucro em todas as situa-
ções (podendo inclusive ficar nega-
tivo como aconteceu recentemente 
na pandemia).

E por fim, a renda do tipo Vari-
ável é a considerada mais imprevi-
sível, já que varia de acordo com 
os altos e baixos do mercado, sen-
do mais recomendada para quem já 
possui certa experiência e domínio 
em investimentos, pois irá realizar 
aplicações de alto risco e retorno.

Cuidados
É preciso cautela no momen-

to de investir para se evitar pro-
blemas simples, mas que podem 
impactar no resultado esperado se 
não forem antecipados. Uma das 
primeiras recomendações que a 
assessora de investimentos forne-
ce, é a de se escolher com cuidado 
a plataforma, site ou corretora com 
a qual se irá trabalhar.

“Opte pelas maiores e renomadas 
e listadas na Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), que são aque-
las que hoje você consegue abrir 
sua conta, com seu nome e seu CPF, 
ou seja, o dinheiro fica em seu po-
der. Faça o básico primeiro e não se 
aventure de forma inconsciente, pre-
fira escolher uma empresa que co-
nhece e acredita no seu potencial pa-
ra os próximos 5 ou 10 anos (para 
comprar ações por exemplo), pois o 
mercado pode te ‘machucar’, que é 
um termo usado quando se tem pre-
juízos por falta de conhecimento ou 
por não ter paciência para aguardar o 
momento certo de movimentação”, 
adverte Daniele. É essencial descon-
fiar de promessas mirabolantes e que 
fujam demais da realidade e das pro-
postas das demais instituições, para 
que se evite cair em golpes.

Além disso, deve-se acompa-
nhar os investimentos no decor-
rer do prazo estabelecido, mesmo 
aqueles de longo período, para que 
se verifique se as rentabilidades es-
tão dentro do previsto. A diversida-
de de aplicações neste momento é 
uma grande aliada, pois ao dividir 
o valor em diferentes mercados ou 
ações, é possível ter um melhor ren-
dimento no Longo Prazo.

E para quem deseja aprofundar 
ainda mais os conhecimentos so-
bre investimentos, confira a seguir a 
matéria sobre a nova capacitação da 
ACIL “É hora de Investir?”, criada 
pela própria Daniele Cardoso, que 
possui mais de 10 anos de experiên-
cia no mercado financeiro e bancário.

Na segunda parte da matéria sobre investimentos, a assessora Daniele Cardoso fala sobre os cuidados nas aplicações financeiras

GLOSSÁRIO INVESTIMENTOS

Liquidez - É a facilidade ou dificuldade que um investidor en-
contra para resgatar determinado título (resgate imediato ou com 
carência). Quanto maior a liquidez, menor o rendimento, que é o 
caso da poupança.

Risco - Como o nome já diz, são as chances de algo sair fora do 
esperado, como uma variação do mercado que irá impactar no re-
sultado financeiro.

Retorno - É o ganho de um investidor em cima de sua aplica-
ção, que normalmente é representado em porcentagem.

Tesouro Nacional - Ele é responsável por receber e administrar 
o capital do Estado, avaliar sua situação fiscal e fazer relatórios pe-
riódicos. Ao investir em um título público, esta pessoa se torna um 
credor do Governo e em troca, recebe uma taxa de juros que pode 
ser fixa, indexada ou híbrida.

Certificado de Depósito Bancário (CDB) - Um título conheci-
do na renda fixa brasileira, o Certificado de Depósito Bancário você 
empresta seu dinheiro para o Banco, que paga uma taxa em troca.

Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito do 
Agronegócio (LCA) - São dois tipos de investimento em renda fi-
xa isentos de Imposto de Renda, que costumam ter retornos bem 
superiores à poupança, geralmente com liquidez mínima de 90 dias.

Fundo Garantidor de Créditos (FGC) - É uma entidade que 
administra uma proteção aos correntistas e investidores, que per-
mite recuperar até R$ 250 mil em depósitos ou créditos em insti-
tuições financeiras em caso de falência, intervenção ou liquidação.

Conhecer os tipos de investimentos, e principalmente a lingua-
gem utilizada no mercado financeiro é essencial para poder come-
çar a se aventurar neste mundo. 

ACIL lança capacitação online “É Hora de Investir?” para iniciantes

Muitas pessoas desejam fazer 
algum tipo de investimento, po-
rém não possuem o conhecimento 
para isso. Tentar qualquer aplica-
ção sem saber o básico é extrema-
mente arriscado, visto que neste 
mercado um pequeno erro ou des-
cuido pode ter resultados desas-
trosos e colocar todo o esforço e 
dinheiro a perder. 

É por isso que a ACIL, em par-
ceria com a assessora de investi-
mentos da Manhattan | XP, Da-
niele Cardoso, está lançando uma 
capacitação online e gratuita cha-
mada “É Hora de Investir?”. Ne-
la, os participantes irão aprender 
os princípios do mercado de inves-
timentos, além de descobrir a me-
lhor forma de se desenvolverem e 
alcançarem resultados.

“A pandemia nos mostrou, 
de forma um pouco dura, o por-
quê devemos ter uma reserva de 
emergência. Quem possui um 
orçamento guardado, principal-
mente para o básico, sofre menos 
em momentos de crise. Por isso, 
nesta capacitação trago as prin-
cipais informações para quem é 
iniciante ou que deseja conhecer 
um pouco mais sobre o mundo 
dos investimentos”, explica Da-
niele, que possui 10 anos de ba-
gagem profissional atuando no 
setor bancário.

Durante o treinamento, será 
abordado de forma dinâmica e prá-
tica os métodos de como se mon-
tar um orçamento familiar; como 
controlar despesas; a diferença en-
tre banco e corretora; os perfis de 

investidores; entre outros assuntos. 
“O nosso principal objetivo é mos-
trar aqueles investimentos que, 
atualmente, são os mais seguros 
para quem está começando”, des-
taca a Assessora.

Para se inscrever na capacita-
ção “É Hora de Investir?”, basta 
acessar www.acillimeira.com.br/
agenda. Após a confirmação dos 
dados, o participante receberá um 
link para assistir a vídeo aula atra-
vés, e finalizado o curso poderá 
solicitar o certificado de partici-
pação. Dúvidas através do telefo-
ne (19) 3404-4919 ou pelo e-mail 
cursos@acillimeira.com.br. 

Acompanhe perfil @acillimeira 
nas redes sociais, para ficar por 
dentro dos novos cursos que se-
rão lançados.

O curso foi preparado por Daniele Cardoso, que abordará de forma fácil e prática, os primeiros passos para quem deseja aplicar
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Caixa permite a amortização do FGTS pelo celular

O mutuário de financiamen-
tos do Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH) pode encontrar 
uma maneira de reduzir o valor 
da parcela ou o prazo do crédi-
to por meio de uma ferramenta 
acessível pelo celular. É possível 
usar o saldo do Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço (FGTS) 
para amortizar o saldo devedor 
da operação de crédito.

Além de reduzir o saldo de-
vedor, pode-se até quitar total-
mente o débito, caso tenha saldo 
suficiente na conta do FGTS. O 
serviço está disponível no apli-
cativo Habitação Caixa, da Cai-
xa Econômica Federal, e na pá-
gina do banco na internet.

A amortização também es-
tá disponível por telefone. Basta 
ligar para 3004-1105 (capitais e 

regiões metropolitanas) ou 0800-
726-0505 (demais cidades) e di-
gitar a opção 7. O atendimento 
ocorre de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 20h.

Segundo a Caixa, o cliente 
pode pedir a amortização do sal-
do devedor dos financiamentos 
habitacionais quantas vezes de-
sejar. No entanto, é necessário 
esperar pelo menos dois anos pa-
ra repetir a operação no mesmo 
financiamento.

No caso de um casal que te-
nha assinado o financiamento, 
a contagem de tempo é separa-
da para o titular e o coobrigado 
do contrato. Se o titular usou seu 
FGTS para reduzir o valor das 
parcelas há menos de dois anos, 
o coobrigado pode usar o saldo 
de suas contas no fundo para no-

va amortização ou liquidação, 
desde que atenda aos demais re-
quisitos para a modalidade.

Além dos financiamentos 
do SFH, o FGTS pode ser usa-
do para amortizar o saldo deve-
dor de autofinanciamentos com 
as cooperativas habitacionais e o 
Sistema de Consórcio (SCONS) 
e em programas governamentais 
destinados à moradia própria do 
trabalhador, em âmbito federal, 
estadual ou municipal.

Consulta
Antes de recorrer à amortiza-

ção, o cliente deve consultar o 
saldo nas contas do FGTS. Isso 
pode ser feito no aplicativo FG-
TS, da Caixa, ou pela internet.

Caso recorra ao site da Caixa, 
o usuário deve digitar o núme-

Com isso é possível fazer a redução do valor da parcela ou do prazo de um financiamento habitacional

O FGTS pode ser usado para abater o saldo devedor de autofinanciamentos 
com as cooperativas habitacionais e o Sistema de Consórcio (SCONS)

DIVULGAÇÃO

ro do Cadastro de Pessoa Física 
(CPF), do Número de Inscrição 
Social (NIS) ou o e-mail cadas-
trado e, em seguida, a senha. 
Caso a tenha perdido, o cliente 
pode pedir uma nova senha. Se 

nunca tiver acessado a página, o 
trabalhador pode cadastrar uma 
senha, mas precisará informar o 
número do título de eleitor.

Fonte: Agência Brasil

A pandemia obrigou as pes-
soas a fazerem muitas mudan-
ças na rotina de trabalho. Para 
quem está começando em um 
novo emprego é ainda mais di-
fícil, já que o treinamento se tor-
na virtual e o novo funcionário 
não tem a oportunidade de se 
conectar com os colegas pesso-
almente. Mas existem maneiras 
de contornar esta situação.

O CNBC Make It conver-
sou com especialistas sobre 
como é possível se preparar 
para começar um novo em-
prego de maneira remota.

Criando um novo espaço 
O contrato pode marcar a 
transição de começar um no-
vo emprego mudando o es-
paço físico onde irá trabalhar 
em casa. Pode ser trocando de 

Como se preparar para um novo emprego remoto

cômodo ou apenas adicionan-
do uma nova peça de arte ou 
uma planta à mesa.

A tática, segundo Dan Bla-
ck, líder global de recruta-
mento na empresa de consul-
toria EY, ajuda a entender que 
esta pessoa está em algo no-
vo, ainda que seja a mesma 
casa ou apartamento.

Definir o nível com o gerente
Após os primeiros dias de 

orientação, o recém-contra-
tado desejará ter uma con-
versa mais aprofundada com 
seu gerente sobre as expecta-
tivas dele em relação à fun-
ção. Deve-se fazer perguntas 
gerais sobre o que eles espe-
ram que realize-se entre os 
primeiros seis meses e um 
ano de trabalho. 

Essas questões são ainda 
mais importantes se a orga-
nização passou por desafios 
devido à pandemia, diz Dana 
Brownlee, fundadora da em-
presa de treinamento corpo-
rativo Professionalism Mat-
ters. “Mostre que você está 
disposto a fazer o que preci-
sa ser feito para ser altamen-
te valorizado e ainda ter um 
emprego daqui seis meses a 
um ano.”

Padrões de comunicação
 Aprender como se comuni-

car digitalmente torna-se ain-
da mais importante durante 
o trabalho remoto. Black diz 
que, à medida que se conhece 
os novos membros da equipe, 
uma das primeiras perguntas 
deve ser qual é a melhor ma-
neira de se comunicar. Isso in-
clui e-mail, mensagem instan-
tânea, ligação, vídeo, horário e 
até mesmo frequência de con-
tato. Também vale falar sobre 
as próprias preferências.

Isto deve ser feito com cer-
ta frequência, diz Claire Wa-
sserman, fundadora da co-
munidade de trabalhadoras 
Ladies Get Paid. “No final do 
dia, os relacionamentos são 
construídos com base na co-
municação e na confiança”, 
diz Wasserman.

A comunicação efetiva entre o novo funcionário e os demais, é essencial
para sua adaptação e o bom desenvolvimento dos trabalhos
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Conhecendo a a equipe
Conhecer os colegas exi-

girá mais esforço quando 
não puder encontrá-los pe-
lo escritório. Brownlee re-
comenda pelo menos 30 
minutos de networking to-
da semana, primeiro com as 
pessoas com quem determi-
nado indivíduo irá trabalhar 
diretamente, como gerente, 
colegas ou subordinados.

Então, deve-se questionar 
aos novos contatos se eles 
acham que há outra pessoa na 
organização que deva conhe-
cer nos primeiros três a seis 
meses na empresa. A vanta-
gem de estar online é que não 
há a preocupação em passar 
pela mesa e atrapalhar os tra-
balhos dela, já que só verá a 
mensagem quando estiver 
disponível.

Construa
relacionamentos pessoais
A sugestão da terapeuta 

Melody Li  é reservar um tem-
po para conversas mais pes-
soais com os colegas sobre 
a rotina em casa durante a 
pandemia. Expressar inte-
resse real na vida dos ou-
tros “pode ajudar a criar 
uma conexão”, afirma Li, o 
que é díficil de manter nos 
dias de hoje.

Entendendo como a empresa
foi afetada pela pandemia
Se estiver entrando em uma 

empresa que passou por desa-
fios relacionados à pandemia, 
como cortes de orçamento ou 
perdas pessoais devido ao ví-
rus, a moral da equipe não vai 
ser das melhores. Entenda que o 
clima ruim na organização não 
é um reflexo da nova contrata-
ção e mostre compaixão pelas 
pessoas que estão sofrendo.

Além disso, Browlee su-
gere que o recém-contratado 
pergunte diretamente a seu 
chefe sobre como as mudan-
ças dentro da empresa podem 
afetar sua função.

Reconhecendo a curva 
de aprendizado

O novo funcionário deve 
lembrar que está entrando em 
um ambiente novo e precisa 
ter calma se achar que está de-
morando muito para se ajus-
tar, diz Wasserman. Ela reco-
menda que os primeiros meses 
de trabalho sejam uma oportu-
nidade para fazer o máximo 
possível de perguntas sobre a 
empresa e a função, dando a si 
mesmo cerca de um ano para 
se estabelecer.

Fonte: Revista Pequenas Em-
presas & Grandes Negócios


