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Compras Premiadas sorteará mais de 
R$ 75 mil em prêmios em 2018

pág. 5

Os empresários associados 
à ACIL já podem realizar sua 
adesão à campanha para pre-
miarem seus clientes nos seis 
sorteios programados para es-
te ano: Dia das Mães, Dia dos 
Namorados, Dia dos Pais, Dia 
das Crianças, Black Friday e 
Natal.

Associados da ACIL aprovam 
o Cartão de Benefícios ACIL+

O mais novo produto da 
ACIL, o Cartão de Benefícios 
ACIL+ é um combo de vanta-
gens exclusivo para as empre-
sas associadas, que contempla 
os serviços de Alimentação, 
Refeição, Combustível e Con-
vênios. Tudo reunido em ape-
nas um cartão.

pág. 8
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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%

VITRINE

DIVULGAÇÃO

Cafeteira (42,57%)

Valor: R$ 139,00

Imposto: R$ 59,17

Portaria do Ministério do Trabalho publicada no dia 18 de janeiro no Diário 
Oficial da União fixa novas regras para a declaração da Relação Anual de In-
formações Sociais (Rais) 2017. O prazo de entrega já começou e será encerra-
do no dia 23 de março, sem possibilidade de prorrogação.

De acordo com o texto, estão obrigados a declarar a Rais:

Publicadas novas regras para a Rais 2017

• Empregadores urbanos e rurais;
• Filiais, agências, sucursais, representações ou quaisquer outras for-

mas de entidades vinculadas à pessoa jurídica domiciliada no exterior;
• Autônomos ou profissionais liberais que tenham mantido emprega-

dos no ano-base;
• Órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacio-

nal dos governos federal, estadual, do Distrito Federal e municipal;
• Conselhos profissionais, criados por lei, com atribuições de fiscali-

zação do exercício profissional, e as entidades paraestatais;
• Condomínios e sociedades civis;
• Cartórios extrajudiciais e consórcios de empresas.

Ainda segundo o texto, o estabelecimento inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ) que não manteve empregados ou que permaneceu ina-
tivo no ano-base 2017 está obrigado a entregar a Rais Negativa, preenchendo 
apenas os dados a ele pertinentes. A exigência não se aplica ao microempreen-
dedor individual.

O empregador que não entregar a Rais no prazo previsto, omitir informações 
ou prestar declaração falsa ou inexata ficará sujeito à multa.

Fonte: Agência Brasil
Francisco de Salis Gachet
Diretor da ACIL

É perceptível no mercado o processo de recuperação da economia 
iniciada em 2017 e que tende acelerar em 2018, com isso gerando 
mais  empregos, inflação sob controle e baixa na taxa de juros. Entre-
tanto, o fato de ser um ano mais favorável não significa que 2018 será 
exatamente tranquilo, por estar ligado à política e relacionado a elei-
ção para presidente, que é a principal incógnita.  Além das eleições, a 
aprovação da reforma da Previdência tanto insistida pelo Presidente 
Temer é o que deve ter maior atenção de todos nós brasileiros.  Tam-
bém a  inflação deve permanecer sob controle e próxima da meta es-
tabelecida pelo Banco Central, com a inflação de 4,5% ao ano. Lem-
bremos que o cenário para a inflação não será tão bom como foi em 
2017, quando a super safra de alimentos derrubou os preços. Segun-
do o Banco Central, a Selic, taxa básica de juros, deverá estar em um 
patamar extremamente baixo, sendo que hoje, a Selic está em 7% ao 
ano, a menor taxa dos últimos 23 anos, estimam os economistas que 
ela ainda pode cair mais.  A economia demonstra engrenar em 2018 e 
mostrar um bom índice crescimento. Com esses indicadores os micros 
e pequenos empresários e o setor do comércio podem apostar nesta re-
tomada, e com isso gerar um grande aumento positivo no faturamen-
to, garantindo assim a manutenção de seus colaboradores e porque 
não a retomada também da contratação das mais diversas mão de obra 
que ora estão disponíveis no mercado. Excelente ano com muito su-
cesso e prosperidade para todos.
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Todos procuram um bom 
restaurante quando precisam 
comer fora. Este precisa ter 
a qualidade de um prato bem 
feito, ao mesmo tempo em 
que passa a confiança de que 
aquela comida foi prepara-
da de forma a torná-la a mais 
saudável e saborosa possí-
vel, e tudo isso pode ser en-
contrado no Villarini Gour-
met Caseiro.

O restaurante oferece pa-
ra aqueles que o procuram 
o melhor da comida caseira, 
que é leve, saudável e o me-
lhor de tudo: 95% do que é 
produzido no restaurante é to-
talmente livre do uso de óleo. 

A ETC Idiomas inaugurou 
no dia 11 de janeiro sua no-
va unidade, que reuniu cerca 
de 150 pessoas, entre alunos, 
professores, empresários, fa-
mília e amigos. A responsa-
bilidade da boa música ficou 
por conta de Kaue Braga, que 
trouxe em voz e violão suces-
sos do Pop Rock. 

A recepção contou com o 
profissionalismo da equipe 
Infinite Assessoria, que man-
tém uma fiel parceria com a 
ETC Idiomas desde o início 
de suas atividades. Outras 
empresas marcaram presen-
ça no evento também, co-
mo a boa comida da Império 

A ATLAS foi escolhida por 
votação entre os escritórios 
e profissionais do segmento 
contábil como a Organização 
Profissional Benemérita do 
ano de 2017.

Com isso, recebeu a Me-
dalha Luca Pacioli durante a 
sessão da Câmara de Verea-
dores, no final de dezembro 
do ano passado.

A honraria leva o nome do 
italiano Luca Pacioli, cria-
dor da contabilidade moder-
na, e resulta de uma parceria 
da Câmara com a Associa-
ção Profissional das Empre-
sas Contábeis e Contabilistas 

Comida caseira e saudável no Villarini Gourmet Caseiro

ETC Idiomas inaugura nova unidade em Limeira

ATLAS é homenageada na Câmara Municipal de Limeira

Com 95% menos óleo no preparo de seus pratos, 
o Villarini oferece uma refeição muito mais saborosa e saudável

O grande diferencial está na 
forma de cozinhar, pois o res-
taurante conta com o auxí-
lio de um Forno Combinado, 
que permite o preparo de ali-
mentos totalmente sem óleo, 
e quase tudo é feito nele.

O restaurante possui ótima 
localização na região central 
da cidade e de fácil identi-
ficação. Além disso, possui 
espaço amplo e aconchegan-
te, combinando a decoração 
rústica com a comida casei-
ra, o que aumenta ainda mais 
a sensação de se estar sabo-
reando uma refeição feita 
em casa. “Tratamos com ca-
rinho e respeito tudo o que 

servimos aos nossos clien-
tes e amigos, garantindo qua-
lidade e satisfação a todos. 
Venham nos conhecer. Ga-
rantimos que se surpreende-
rão com a nossa culinária tra-
dicional e saudável”, conta a 
proprietária.

O Villarini Gourmet Casei-
ro está aberto de segunda a 
sexta-feira, das 11h às 14h, e 
fica localizado na Rua Sena-
dor Vergueiro, 946 no Centro. 
O cardápio do dia pode ser 
encontrado no Instagram @
villarinirestaurante e no Fa-
cebook @restaurantevillarini. 
Os telefones para contato são 
(19) 3444-7747 e 3713-5333.

Festas e Buffet, as lembran-
cinhas da doceria “Que se-
ja doce”, e os games de últi-
ma geração da Flow Games 
Store. “Me alegro muito em 
trazer nossos parceiros até 
nossos eventos. São jovens, 
arrojados e sempre inovam 
em seus trabalhos, além da 
parceria, existe uma grande 
identificação!” Comenta Isa-
ac Borges, Diretor de Marke-
ting da ETC Idiomas. 

A ETC Idiomas celebrou 
também, seu segundo ano de 
atividades: “No evento pas-
sado com um ano de casa al-
cançamos 60 alunos e fiz a to-
dos a promessa de dobrar este 

número para o segundo ano. 
É com grande satisfação que 
chegamos aos 140 alunos, e 
renovo o desafio nos colocan-
do a meta de concluir 2018 
com pelo menos 200 alunos.” 
Disse Giovane Tito, Co-fun-
dador e Diretor Comercial da 
ETC Idiomas. 

O sucesso da ETC Idiomas 
se faz graças a seu baixo va-
lor de mensalidade e sua di-
ferente metodologia, que re-
úne gramática e conversação 
desde o início, além de mui-
ta diversão em aula. Sua no-
va estrutura conta com salas 
temáticas, instrumentos mu-
sicais, fliperama e até uma 

A nova unidade da ETC idiomas conta com excelente localização, 
além de espaço que oferece muito mais conforto para os alunos

mine quadra de basquete. A 
nova unidade da ETC Idio-
mas se encontra na Rua Car-

los Gomes, 1189, próximo ao 
Shopping Pátio. Faça uma vi-
sita e conheça as aulas.

DIVULGAÇÃO

de Limeira (APECL). A vota-
ção é realizada entre os asso-
ciados da APECL.

O fundador da ATLAS. 
Robinson Penteado Bianchi, 
e seus filhos Marcelo Voigt 
Bianchi e Robson Voigt Bian-
chi receberam a medalha na 
Câmara. Marcelo discursou 
destacando que a inovação 
tem movido a ATLAS ao lon-
go dos 30 anos de existência. 
Assim, melhora o ambiente 
de negócios de seus clientes, 
alguns deles em outros esta-
dos brasileiros.

Ainda lembrou das ações 
voluntárias da empresa jun-

to às entidades como ARIL, 
Santa Casa, Observatório So-
cial do Brasil, ACIL e SES-
CON-SP.

A ATLAS recebeu por 
duas vezes a premiação no 
Dia da Empresa Limeiren-
se, da ACIL, e foi a primei-
ra da área contábil a receber 
o Prêmio Paulista de Quali-
dade na Gestão, além de ser 
uma das primeiras certifica-
das pela ISO 9001 no País, 
desde 2006.

Como Profissional Bene-
mérito de 2017, recebeu a 
medalha o contabilista Adhe-
mar Perrielo Chequi.

Vereadores José Roberto Bernardo e Erika Tank 
entregam placa a Marcelo Voigt Bianchi

DIVULGAÇÃO
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Não é novidade para nin-
guém que pessoas que prati-
cam exercícios físicos, pos-
suem mais saúde, disposição, 
longevidade, entre diversos 
outros benefícios. Porém, nem 
todos conseguem ou tem von-
tade de se envolver em ati-
vidades como a musculação, 
e estão sempre a procura de 
uma alternativa que seja mais 
interessante e até mesmo di-
vertida. É ai que entra o papel 
da dança!

Dançar é uma das ativida-
des mais completas que uma 
pessoa pode encontrar. Seus 
benefícios vão muito além do 
físico, como explicam Kelly 
Cristina Nascimento e Tiago 
Lopez, diretores da Estação da 

O Carnaval é o evento mais 
popular do Brasil, e que todos 
os anos reúne milhares de foli-
ões em blocos de rua, eventos 
em clubes e bares. É um dia de 
festa, com decorações bem co-
loridas e fantasias que reme-
tem à cultura e folclore brasilei-
ro com muita música, diversão 
e alegria que estampam os car-
tões postais brasileiros.

Por isso, a procura por rou-
pas e adereços carnavales-

Carnaval: hora de festejar

Quem dança os males espanta!
Dança. “Há o trabalho mus-
cular e também de flexibiliza-
ção do corpo. Porém, a dança 
também trabalha muito a parte 
cognitiva, disciplina e a coor-
denação dos praticantes, além 
de ajudar na sociabilidade e 
principalmente autoestima.”

Qualquer pessoa pode prati-
car a dança, e ao contrário de 
outras atividades, esta não im-
põe barreiras de idade ou sexo. 
“Nós temos aqui desde crian-
ças de três anos fazendo aulas 
em nossa Baby Class, até adul-
tos de 50 anos, e não existem 
limitações. É trabalhada toda a 
parte física deste aluno como 
flexibilidade, postura, articula-
ções e tônus muscular, princi-
palmente nas atividades técni-

cas. Tudo que se consegue em 
uma academia de musculação 
é possível através da dança”, 
acrescenta Kelly.

Aqueles que procuram as 
aulas podem fazer uma visita 
e descobrir o estilo que mais 
lhe agrada, ou que mais se en-
caixa dentro de seus objetivos 
ou necessidades. “Nós sempre 
pedimos uma avaliação médi-
ca para os alunos iniciantes, 
assim podemos encaixá-los no 
melhor estilo, como também 
passar os movimentos que es-
tejam dentro de suas capacida-
des”, explica Lopez, que além 
de professor de dança é for-
mado em Educação Física.

No final, quem dança é 
mais feliz! É o que aponta um 

estudo apresentado no Inter-
national Journal of Neuros-
cience, uma vez que a prática 
eleva os níveis de serotonina 
(hormônio que eleva o senti-
mento de “importância”) e do-
pamina (hormônio que causa 
a sensação de “amor”). “Uma 

pessoa que dança, quer se di-
vertir. Estes hormônios fa-
zem com que a pessoa se sin-
ta bem, esqueça os problemas 
e eleve sua satisfação pesso-
al. Dançar deixa de ser uma 
obrigação, e se torna um pra-
zer”, finaliza o diretor. 

DIVULGAÇÃO

Não há qualquer barreira para uma pessoa que queira praticar 
a dança, e levar uma vida mais saudável e feliz

cos aumenta nesta época do 
ano e segundo Ramon Zo-
vico, diretor geral da Orenir 
Festas e Fantasias, são diver-
sas as opções para o consumi-
dor escolher aquilo que mais 
irá agradar e destacar no meio 
da multidão. “Para as crian-
ças temos princesas, palha-
ços, super-heróis, piratas en-
tre outros. Já os adultos estão 
optando mais por acessórios, 
assim podem montar algo que 

eles gostem. Mas há também 
uma grande procura por fanta-
sias de unicórnio e sereia.”

A dica para criar uma fantasia 
que seja diferente e exclusiva, é 
pegar as referências de assuntos 
que estejam em alta e dar aque-
le “toque de humor” nela, mas 
para isso é preciso deixar o tra-
dicional de lado e colocar toda 
a criatividade para fora. “Você 
pode utilizar máscaras, chapéus 
coloridos, maquiagens, tinta cor-
poral e para cabelo. Nós pode-
mos ajudar no que for preciso 
para montar um look de carna-
val e criar algo bem divertido e 
diferenciado”, conta Zovico.

Na parte de decoração a apos-
ta está nos itens que sejam bem 
coloridos e que tragam uma ex-
periência única nesta época do 
ano. “Temos réplicas de más-
caras, varais de metaloide, plu-
mas, adereços para composição 
de painéis, pierrôs etc. Mas é 

claro que existem aqueles itens 
que não podem faltar como os 
confetes e festões. A explosão 
de cores e até mesmo as pessoas 
fantasiadas são os responsáveis 
por dar cara ao evento”, finaliza 
o diretor da Orenir.

O Carnaval é uma época de 
muita festa e alegria, mas é sem-

• Dia 10 de fevereiro acontece no solário o “Sambão” 

com a banda Estação Folia, das 14 às 20 horas;

• Nos dias 11 e 13 de fevereiro , também no solário, serão re-

alizadas as matinês estendidas, das 15 às 21h, com a ban-

da Estação Folia, e participação do DJ Freeway. Na últi-

ma matinê, as crianças fantasiadas receberão medalhas.

Haverá premiação do bloco mais animado, e para 

participar basta inscrever-se através do e-mail even-

tos@nossoclube.com.br. A entrada para sócios em todos 

os dias é gratuita, e para não sócios até 12 anos é de R$ 

25, maiores de 13 anos R$ 45 (individual) e R$ 70 (casal). 

Crianças até 7 anos não pagam.

pre bom lembrar que esta deve 
ser aproveitada de forma saudá-
vel, respeitando sempre o espa-
ço pessoal das outras pessoas, a 
cultura, escolhas e a individua-
lidade de cada um; além de evi-
tar qualquer tipo de excesso. E 
a dica é sempre a mesma: se for 
dirigir, não beba.

Com o tema “Em Ritmo de Copa do Mundo”, 
o Nosso Clube preparou uma programação 

especial para este Carnaval:

ACIL/LEONARDO BARDINI

São diversas opções de adereços e acessórios para 
tornar a folia muito mais colorida e divertida
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Os empresários associados 
à ACIL já podem realizar sua 
adesão à campanha Compras 
Premiadas 2018. Realizada em 
parceria com o Sicomércio, a 
promoção visa fortalecer a dis-
puta com a concorrência atra-
vés de prêmios de qualidade e 
prevê todas as ações necessá-
rias, conforme as datas come-
morativas de maior movimen-
to no comércio: Dia das Mães, 
Dia dos Namorados, Dia dos 
Pais, Dia das Crianças e Natal. 

Além dos sorteios progra-
mados para estas cinco datas, 
o diferencial deste ano é a pre-
miação que será entregue tam-
bém no dia que contemplará o 
Black Friday no Brasil, que já 
se tornou mais uma data de in-
tenso movimento nos comér-
cios que promovem descontos 
e promoções especiais para fo-
mentar as vendas. 

Serão sorteados mais de R$ 
75 mil em prêmios ao longo des-
te ano: R$ 41 mil em vales-com-
pra e o grande prêmio no Natal, 
um carro zero km. Serão seis 
sorteios e 60 pessoas contempla-
das. Além disso, o empresário 
participante também concorrerá 
a um prêmio especial que será 
sorteado no final do ano. 

Campanha Compras 
Premiadas 2018: Faça já 
sua adesão

Os sorteios continuarão sen-
do realizados na Praça Toledo 
Barros, e contarão com carro 
de som, brinquedos infláveis e 
diversas outras atrações para a 
população, garantindo assim 
ainda mais credibilidade para 
a ação.

Adesão
Para participar da campa-

nha e ter direito aos cupons 
e materiais de divulgação, os 
associados interessados de-
vem contribuir com o valor 
R$ 35,00 mensais, de abril 
de 2018 a janeiro de 2019, ou 
seja, em 10 parcelas a serem 
quitadas juntamente com a 
mensalidade da entidade. 

Os empresários deverão pre-
encher a Carta de Adesão que 
está disponível no site www.
acillimeira.com.br (basta cli-
car na guia “COMPRAS PRE-
MIADAS”, e em seguida “FA-
ÇA SUA ADESÃO”), e trazê-la 
devidamente assinada até a en-
tidade. Para mais informa-
ções e possíveis dúvidas os 
interessados podem entrar em 
contato pelo telefone 3404-
4924 ou pelo e-mail campa-
nhas@acillimeira.com.br, fa-
lar com Ana Lídia. 

A globalização e as novas 
tecnologias geraram grandes 
transformações na forma de 
consumo. Diante dessas ino-
vações ainda vemos muitos 
ambientes corporativos que 
se deparam com problemas 
contábeis e que impactam di-
retamente em seus negócios, 
principalmente no crescimen-
to. Escritórios de contabilidade 
sofrem diariamente com frau-
des, onde o pagador recebe o 
boleto e na hora de efetuar o 
pagamento os vírus hospeda-
dos em computadores modifi-
cam a sequência dos códigos 
de barra redirecionando o va-
lor para contas fraudulentas.

Mas afinal, qual é o im-
pacto das notas fiscais para 
um negócio? Toda mercado-

O impacto das notas fiscais em um ambiente empresarial

Toda mercadoria ou serviço que é prestado no Brasil é 
acompanhado de um documento fiscal

ria ou serviço que é prestado 
no Brasil é acompanhado de 
um documento fiscal e a fisca-
lização da Receita Federal so-
bre estas notas é severa (ainda 
mais em um momento econô-
mico e político pelo qual te-
mos passado). Milhares de 
empresas são fiscalizadas pelo 
fisco brasileiro todos os anos, 
e a não conformidade com as 
regras de armazenamento de 
notas fiscais implica em mul-
tas onerosas, portanto garantir 
que elas sejam bem armazena-
das e validadas é uma rotina 
da área fiscal e contabilidade 
de toda empresa. 

Extravios de notas em um 
ambiente empresarial é um 
problema. Caso uma nota fis-
cal não chegue a área respon-

sável da empresa dentro do 
mês de competência, a mesma 
poderá deixar de recolher os 
impostos retidos, afetando seu 
resultado financeiro. Outro 
problema ocasionado pelo ex-
travio é o atraso no seu paga-
mento, o que gera juros e mul-
tas aplicadas pelo fornecedor.

No caso dos bancos, a Fe-
deração Brasileira de Ban-
cos (Febraban) afirma que o 
setor já investiu bilhões de 
reais em tecnologia da in-
formação, incluindo ferra-
mentas destinadas a evitar 
tentativas de fraudes. Segun-
do a instituição, fortalecer a 
segurança é uma das prio-
ridades dos bancos, porque 
tanto as instituições financei-
ras quanto os consumidores 

são vítimas dessa situação. 
O desafio então é desenvol-
ver formas de identificação 
e autenticação que impossi-
bilitem as fraudes sem difi-
cultar o acesso aos serviços 
e prejudicar o cliente.

Para finalizar, é importan-
te que as áreas contábeis de 
um ambiente empresarial ino-

vem em soluções tecnológicas 
afim de coibir perdas e prejuí-
zos com o avanço destas ferra-
mentas, que com toda certeza 
otimiza o processo, gera redu-
ção de custos evitando fraudes 
e centralizando o controle fi-
nanceiro e fiscal.

Fonte: Portal Administradores

DIVULGAÇÃO
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Doença viral conhecida co-
mo ‘Febre Amarela’ (devido a cor 
amarelada que deixa na pessoa in-
fectada), é uma enfermidade de 
gravidade variável, caracterizada 
clinicamente por insuficiência he-
pática e renal (mau funcionamento 
do fígado e dos rins). 

De acordo com a médica infec-

Os mais de 7 milhões de Micro-
empreendedores Individuais (MEI) 
no Brasil devem estar atentos para 
a mudança na contribuição men-
sal que começa a valer a partir 
deste mês. O boleto de pagamen-
to mensal das obrigações tributá-
rias (Documento de Arrecadação 
Simplificada – DAS) terão os va-
lores reajustados.

Com o aumento do salário míni-
mo de R$ 937 para R$ 954, o valor 
fixo do boleto mensal (DAS) passa 
para R$ 48,70 para atividades de 
comércio/indústria e/ou transpor-
te intermunicipal ou interestadual, 
R$ 52,70 para MEI que presta ser-
viços em geral e R$ 53,70 para ati-
vidades ligadas ao comércio e/ou 
indústria com serviços.

“O cálculo do DAS correspon-
de a 5% do salário mínimo, a títu-

Febre Amarela: Conheça os sintomas e forma de contágio
tologista da Unimed Limeira, Dra. 
Maria Beatriz Bonin Caraccio, que 
há mais de 23 anos atua na área de 
infectologia do Hospital Unimed 
- HUL, a doença pode se apresen-
tar em vários graus de gravidade, 
mas não há contágio de pessoa pa-
ra pessoa. 

“A transmissão ocorre quan-
DIVULGAÇÃO

Boleto mensal de tributos do MEI será reajustado a partir deste mês
lo da Contribuição para a Seguri-
dade Social, mais R$ 1 de Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) e/ou R$ 5 de 
Imposto sobre Serviços (ISS)”, 
explica o analista do Sebrae Mi-
nas Haroldo Santos.

O tributo, destinado à Previ-
dência Social e ao ICMS ou ISS, 
deve ser pago até o dia 20 de ca-
da mês, na rede bancária ou em 
casas lotéricas. “O atraso ou não 
pagamento pode gerar problemas, 
como a suspensão dos benefícios 
previdenciários, e gerar multas e 
juros”, alerta Santos.

A guia para pagamento deve ser 
impressa pelo Portal do Empre-
endedor (www.portaldoempreen-
dedor.gov.br). Pelo celular, o do-
cumento poderá ser gerado pelo 
aplicativo da Receita Federal, dis-

ponível para os sistemas operacio-
nais iOS e Android. Os formaliza-
dos também poderão comparecer 
aos Pontos de Atendimento do Se-
brae de sua cidade e solicitar a im-
pressão da guia gratuitamente.

Formalização
Os MEI são trabalhadores 

que faturam até R$ 81 mil por 
ano, não têm participação em 
outra empresa como sócio ou 
titular, têm até um empregado 
contratado e desempenham uma 
das 490 ocupações permitidas.  

Quem opta por ser MEI passa a 
ter o Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ) e acesso aos be-
nefícios do INSS. Também pode 
contratar até um funcionário que 
receba até um salário mínimo. O 
processo de formalização é rápido 

A guia para pagamento deve ser impressa pelo Portal do Empreendedor 
(www.portaldoempreendedor.gov.br)

do um mosquito pica um macaco 
infectado e depois o homem. En-
tão, a melhor medida de preven-
ção, além da vacina e repelentes, é 
evitar o contato com áreas de risco, 
principalmente onde exista gran-
de concentração do mosquito Ha-
emogogus, (que pode transmitir a 
doença tanto para humanos quanto 
para macacos). Já em áreas urba-
nas, o Aedes aegypti (transmissor 
da Dengue) pode também transmi-
tir a Febre Amarela”, explica a in-
fectologista. 

A Dra. Beatriz Caraccio, re-
comenda que também haja sem-
pre prudência com as águas pa-
radas para evitar ainda outras 
doenças como a Dengue, Zika 
Vírus e Chikungunya. 

Sintomas
Após a picada do mosquito in-

fectado, em um período de 3 a 15 
dias, a pessoa pode apresentar di-
versos sintomas como: febre, cala-

frios, cefaleia, lombalgia, mialgias 
generalizadas, prostração, náuse-
as e vômitos. “Esses sintomas du-
ram alguns dias havendo remissão 
espontânea do quadro, sem gravi-
dade. Entretanto, algumas pesso-
as evoluem com novo agravamen-
to do quadro após alguns dias com 
reaparecimento da febre, diarreia, 
icterícia, falência do fígado e rins, 
além de sinais de sangramento (pe-
ríodo toxêmico).

Vacinas
A vacina contra a Febre Amare-

la só é indicada para quem vai via-
jar para áreas de risco. “Quem já 
tomou uma dose da vacina nos úl-
timos 10 anos, não é preciso se re-
vacinar. Também, não há necessi-
dade de pânico, pois a vacina deve 
ser tomada com 10 a 14 dias de an-
tecedência ao dia da viagem. Não 
adianta tomar em um dia e viajar 
no outro, pois a pessoa não estará 
imunizada”, observa Dra. Beatriz.

Nas áreas onde a vacinação es-
tá sendo feita com dose fracionada, 
a proteção ocorrerá normalmente, 
mas dura menos tempo. Por isso 
recomenda-se repetir a vacina fra-
cionada em 8-9 anos após a pri-
meira dose.

Avaliação 
A infectologista afirma que 

mesmo para quem vai viajar para 
áreas de riscos é preciso avaliação, 
já que se trata de vacina produzida 
com vírus vivo e, portanto, existe a 
possibilidade de efeitos colaterais. 
“Bebês, idosos, usuários crônicos 
de corticoides ou outros imunode-
pressores, portadores de HIV, de-
vem procurar recomendação mé-
dica para vacinação. Gestantes não 
devem tomar - salvo sob orienta-
ção médica. Para todos os casos 
é importante que a pessoa não se 
automedique. Havendo sintomas, 
deve-se procurar orientação profis-
sional”, ressalta a médica.

A dose fracionada da vacina proporciona a mesma proteção da dose normal

e pode ser feito de forma gratuita 
no Portal do Empreendedor.

Ao se formalizar, o MEI pode 
emitir nota fiscal e participar de li-
citações públicas, ter acesso mais 

fácil a empréstimos, fazer vendas 
por meio de máquinas de cartão 
de crédito, entre outras vantagens.

Fonte: Agência Sebrae
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Cuidar de um bem patrimo-
nial é uma das maiores preocu-
pações de qualquer pessoa, o 
mesmo vale para uma empre-
sa. Além das questões e proble-

Os cuidados com a segurança patrimonial

O monitoramento eletrônico é uma das ferramentas utilizadas 
para coibir a ação de intrusos em patrimônios e empresas

mas que é preciso lidar durante 
o dia a dia, a segurança de uma 
empresa assim como daqueles 
que trabalham e dependem de-
la é essencial. Por isso, investir 

em um bom e efetivo serviço de 
sistema de segurança torna-se 
indispensável nos dias de hoje.

Normalmente os produtos 
oferecidos por empresas que 
prestam algum tipo de serviço 
de segurança não possuem uma 
grande diferença quanto a sua 
funcionalidade. “O que irá dife-
renciar mesmo é o serviço agre-
gado. Por exemplo, uma pessoa 
pode colocar um alarme em sua 
residência, mas se este não esti-
ver atrelado a um sistema de mo-
nitoramento 24h, pode ser que 
não impeça o invasor”, explica 
Benito Boldrini, proprietário da 
Aleta Segurança Eletrônica.

Desta forma, se houver o acio-
namento do alarme, um alerta é 

mandado para a prestadora de 
serviço, que imediatamente te-
rá acesso às imagens do local e 
poderá verificar se há um intru-
so. Caso confirmado, a empresa 
poderá enviar um apoio ou acio-
nar as autoridades competentes, 
fazendo com que o invasor se 
sinta “ameaçado” e não perma-
neça por muito tempo no local. 
“Este é o serviço mais comum, 
mas antes da contratação é pre-
ciso fazer uma análise de risco 
do local. Nós oferecemos este 
trabalho, e após o levantamento 
elaboramos opções de planos e 
orçamentos para o cliente, apre-
sentando as melhores soluções”, 
aponta Boldrini.

Para ter certeza de que está 

contratando uma empresa con-
fiável, o proprietário da Aler-
ta Segurança Eletrônica aponta 
que se deve procurar por indi-
cações de pessoas confiáveis, 
além de “realizar uma visita 
pessoalmente à prestadora de 
serviço para conversar e cons-
tatar tudo aquilo que lhe é pro-
posto, e atentar-se ao tempo de 
atuação e experiência dos pro-
fissionais”. Ele também deixa 
algumas dicas para o dia a dia, 
como não deixar luzes acesas 
dentro do imóvel ou empresa, 
além de prestar atenção na en-
trada e saída do local e acio-
nar as autoridades caso consta-
te qualquer movimentação ou 
pessoa estranha.
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O consultor empresarial Ro-
berto Vilela acompanha diaria-
mente casos de fracasso e suces-
so quando o assunto é vendas e 
alerta: existem erros que se per-
petuam nesta área e prejudicam 
empresas em diferentes setores. 
“Mais do que ter um bom pro-
duto ou serviço em mãos, é ne-
cessário observar, estudar, atacar 
no momento certo e garantir o 
resultado de forma que o relacio-
namento com o cliente seja de 
longo prazo. Por isso é preciso 
estar preparado e deixar de lado 
o preconceito de que vender to-
do mundo sabe. Na realidade, só 
é bem sucedido na área comer-
cial quem realmente quer fazer 
carreira no segmento e se dedica 
para tal”, avalia o consultor.

Abaixo você confere uma lis-
ta com cinco erros comuns na 
hora da abordagem, elaborados 
por Roberto Vilela:

1 - Não se atualizar
Você pode trabalhar há anos 

Cinco erros comuns na abordagem comercial e como evitá-los
com o mesmo produto, ter uma 
carreira consolidada no setor, 
mas não irá causar boa im-
pressão se parecer antiquado. 
“Se atualize sempre. Conheça 
as novas ferramentas de ven-
da, as soluções digitais, as re-
des sociais e como utilizá-las. 
Também estude o mercado e o 
perfil do consumidor para en-
tão perceber de que forma a 
sua oferta se encaixa. Assim a 
abordagem já começa certei-
ra”, avalia.

2 - Quebrar o gelo perden-
do tempo

Se um empreendedor ou ges-
tor de alto escalão aceitou lhe 
atender, considere essa atitude 
como gelo já quebrado. “Nin-
guém tem tempo sobrando. 
Cumprimente, seja cordial e até 
perca um minuto ou dois se fa-
miliarizando com o contato. 
Porém não alongue a conver-
sa com temas triviais, vá dire-
to ao ponto. Cada minuto perdi-

do falando de amenidades é um 
a menos falando de negócios”, 
destaca Roberto.

3 - Foco na venda e não na 
necessidade do cliente

Fechar negócio é o resulta-
do final, mas para que o relacio-
namento seja de longo prazo é 
preciso ofertar o produto certo. 
Não ofereça ou venda só para 
bater a meta. Vale faturar menos 
num primeiro momento mas sa-
nar a necessidade do cliente do 
que ele perceber que a compra 
foi desnecessária e nunca mais 
lhe procurar.

4 - Desistir fácil X Não de-
sistir nunca

Tenha bom senso. Não dá 
para fazer um único contato 
e sumir e também ninguém 
aguenta uma pessoa que fica 
cobrando um retorno o tempo 
todo. “Um vendedor fantas-
ma, que apresenta e some, não 
lembra o cliente sobre a sua 

existência, vende tanto quanto 
o tradicional chato. O segundo 
é aquele que não sabe a hora 
de dar espaço ao seu prospect 
e acaba se tornando inconve-
niente”, alerta o consultor.

5 - Nunca dizer não X Nun-
ca dizer sim

Por fim, Roberto ressal-
ta a necessidade de se conhe-
cer técnicas de negociação. “É 
importante estudar sempre e 
ter o apoio de um profissional 
na formação da equipe será 

um diferencial. Muitos vende-
dores perdem oportunidades 
por não conseguirem identifi-
car o momento de dar descon-
to ou dizer não. Isso significa 
que ele pode acabar fazendo 
negociações sem vantagem al-
guma para a empresa ou per-
dendo venda por ser inflexí-
vel. Converse com colegas e 
busque apoio de consultorias 
e treinamentos para negociar 
com sucesso”, finaliza.

Fonte: Portal Administradores

Conversar com colegas e buscar apoio de consultorias e treinamentos para 
negociar com sucesso é uma das dicas para aperfeiçoar a abordagem comercial
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O mais novo produto da 
ACIL, o Cartão de Benefícios 
ACIL+ é um combo de vanta-
gens exclusivo para as empre-
sas associadas, que contempla 
os serviços de Alimentação (Su-
permercados, Açougues e Pada-
rias); Refeição (Restaurantes); 
Combustível (Postos de Abaste-
cimento) e Convênios (descon-
tos especiais em uma ampla rede 
de empresas). Tudo reunido em 
apenas um cartão.

Ao contratar qualquer um 
dos serviços disponibilizados no 
Cartão de Benefícios ACIL+, o 
empresário oferece ao seu cola-
borador uma opção segura e sa-
tisfatória de compra, substituin-
do a tradicional cesta básica e 
dando a oportunidade de escolha 
ao funcionário, que pode adqui-
rir alimentos, verduras, frutas e 
sucos, e até mesmo realizar suas 
refeições e abastecer seu veículo 
de acordo com sua necessidade. 
Dessa forma, eles se sentem va-
lorizados e respeitados, o que in-
fluencia positivamente no rendi-
mento dentro da empresa.

O empresário que contrata o 

Beneficie seu colaborador com o Cartão ACIL+

cartão também conta com a van-
tagem de não pagar taxas ou ta-
rifas administrativas e consegue 
controlar os gastos e limites de 
todos os seus colaboradores atra-
vés de um software. Além disso, 
o colaborador compra em qual-
quer estabelecimento credencia-
do, estimulando a concorrência 
e consecutivamente a redução 
de preços.

Além de todas as facilidades 
no âmbito comercial, o ACIL+ 
também traz inúmeras vanta-
gens com sua rede de convê-
nios. “O cartão permite que o 
usuário escolha como irá utili-
zar os seus créditos, em super-
mercados, restaurantes, postos 

Jéssica Cosméticos
“Possuíamos outro fornecedor, que nos cobrava vários 

tipos de tarifas. Então recebemos a visita da consultora da 
ACIL e conhecemos todos os benefícios do cartão ACIL+, 
com um valor de investimento menor. Desde então está 
sendo bem receptivo o uso, estamos gostando muito.”

Leocy Luiz do Nascimento

Metalúrgica Carvalho
Quando conhecemos o cartão, achamos ele interes-

sante pelas possibilidades que oferece, que são os ser-
viços de alimentação, refeição, combustível, além dos 
convênios. Este primeiro mês de adaptação foi tranqui-
lo e estamos gostando bastante. Na antiga fornecedora 
tínhamos um prazo e burocracia muito grande, e com o 
ACIL+ temos mais praticidade e com a mesma qualida-
de do cartão anterior.”

Mariana Leite

Labcenter
“Estamos gostando bastante do cartão, pois ofere-

ce uma ampla opção de supermercados e restaurantes. 
Comparado ao antigo cartão que utilizávamos, ele é 
bem mais completo, inclusive por incluir o serviço de 
convênios da ACIL.”

Thais Proença

Satisfação de quem já utiliza

de abastecimento, e também 
oferece a opção de obter exce-
lentes descontos em escolas, fa-
culdades, cinema, serviços de 
bem-estar, saúde, entre outros. 
É uma ferramenta prática, se-
gura e diversificada”, enfatiza o 
coordenador comercial.

Todos os empresários que 
têm interesse em conhecer 
mais sobre o Cartão ACIL+ 
podem entrar em contato com 
o departamento comercial da 
entidade através do telefo-
ne 3404-4900 ou pelo e-mail 
cartao@acillimeira.com.br. 
Caso desejarem, também é 
possível o contato pelo What-
sApp (19) 97148-1272.

O Cartão de Benefícios ACIL+ contempla os serviços de Alimentação, 
Refeição, Combustível e Convênios, com descontos especiais

DIVULGAÇÃO


