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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

ACIL disponibiliza serviço gratuito 
de emissão de NF-e

Domine a arte da persuasão com o novo 
curso da ACIL

DIVULGAÇÃO
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pág.  8Você conhece o Centro de Cópias da ACIL?

Com o curso de “Orató-
ria e Argumentação – A Arte 
da Persuasão”, que será re-
alizado na ACIL às terças-
-feiras, entre os dias 24/03 
e 14/07, os profissionais das 
mais diversas áreas terão a 
oportunidade de aperfeiço-
ar sua comunicação, guia-
dos pelo coach Jota Duarte 
da Gedehu.

A ACIL inicia um projeto 
que ajudará os empresários 
associados no dia a dia da 
gestão de seu negócio. Tra-
ta-se do NFeJá, uma plata-
forma para emissão de notas 
fiscais online totalmente grá-
tis (em nuvem) para empresas 
do Simples Nacional.
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pág.  5Palestra sobre Cadastro Positivo acontece dia 19 na ACIL
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EDITORIAL
Promover a fluência digital é imprescindível

Um escritor espanhol do século 18 dizia que, se rei fosse, determinaria às es-
colas não mais disciplinas de oratória, e sim de “escutatória”. Parafraseando, em 
analogia, eu diria que, se rei fosse, universalizaria, em escolas públicas e priva-
das, ações metodológicas capazes de desenvolver a fluência digital e uma elevada 
cultura tecnológica.

Se algumas de nossas escolas já estão navegando na Educação 4.0 – alinhada às 
demandas da Indústria 4.0, como inteligência artificial, robótica, programação, es-
paços maker, gameficação do ensino –, no outro extremo temos escolas cuja única 
“revolução” se limita a passar do quadro de giz para a lousa branca – que em tom 
jocoso se diz Educação 2.0.

Evidentemente, transformar essa realidade das escolas brasileiras demanda vul-
tosos investimentos, uma política de longo prazo e uma intensa capacitação de 
professores e gestores, para que, ao longo da trajetória escolar, todos os alunos 
desenvolvam a fluência digital, uma das mais importantes competências do mun-
do contemporâneo.

Desenvolver uma boa e universal fluência digital é cada vez mais necessário 
para a empregabilidade e o desenvolvimento do país.

Em recente visita oficial ao Vale do Silício em 2019, praticamente em todas as 
palestras a fluência digital foi enaltecida e apresentada como requisito indispensá-
vel para sobrevivência no mundo atual, ao lado das soft skills (competências so-
cioemocionais), as quais não enfoco neste texto.

Assim como a internet foi um poderoso agente de transformação em nosso mo-
dus vivendi et operandi – a ponto de alguns dividirem a história em a.w. (antes da 
web) e d.w. (depois da web) –, muito mais disruptivo e célere será o impacto da 
Indústria 4.0 na vida e no trabalho. E cabe à escola preparar seus alunos para es-
se cenário já inserido em nosso cotidiano, dando a eles capacidades e habilidades 
necessárias para atender às novas demandas do mercado de trabalho.

Em outra frente, apesar de ainda encontrar resistências, já é realidade crescente 
no Brasil e no mundo o ensino híbrido (ou blended, ou semipresencial), modalida-
de que combina tanto o professor em sala de aula orientando e expondo conteúdos 
quanto o discente estudando remotamente em plataformas digitais.

Em nosso país, no entanto, essa pujança da EaD (rubrica na qual se inserem os 
cursos híbridos, pelos critérios do MEC) é mais notória no ensino superior, o que 
se constata pela quantidade de calouros da modalidade em nossas faculdades: 1,2 
milhão em 2019, o que corresponde a um terço das novas matrículas, sendo as 
projeções da ABMES, para 2023, de equivalência à oferta presencial. Ademais, 
há ainda outros 5 a 7 milhões de jovens e adultos em cursos livres e de pós-gradu-
ação ofertados a distância.

Na educação básica, um primeiro avanço foi dado no ensino médio, para o qual, 
ao final de 2018, o Conselho Nacional de Educação determinou carga horária de 
até 20% a distância. Aos estudantes do noturno, até 30% e, aos da EJA, até 80%. A 
iniciativa é louvável, pois, no ambiente virtual de aprendizagem, desenvolvem-se 
características muito valorizadas no mercado de trabalho: disciplina pessoal, ges-
tão do tempo, autodidatismo, fluência digital, foco, maturidade para não embicar 
para o sedutor mundo digital das redes sociais e outras distrações.

Entretanto, especialmente até o 5º ano do ensino fundamental, a presença 
afetiva e cuidadora dos professores é imprescindível para a aprendizagem dos 
conteúdos e desenvolvimento das habilidades psicomotoras. Nessa etapa, a tec-
nologia deve ter um papel mais coadjuvante por meio de jogos eletrônicos, apli-
cativos apropriados à idade e lousas interativas que agucem a curiosidade e fa-
voreçam a ludicidade.

Desenvolver uma boa e universal fluência digital é cada vez mais necessário 
para a empregabilidade e o desenvolvimento do país. Um estudo que mensura a 
competitividade entre os países feito pelo IMD, conceituada escola de negócios 
da Suíça, coloca o Brasil na 57.ª posição entre 63 economias. Esperávamos es-
tar democratizando as oportunidades com as novas tecnologias, mas isso não está 
ocorrendo em virtude de nossas deletérias desigualdades sociais. Escola e gover-
no precisam assumir as relevantes responsabilidades que lhes cabem, para que as 
transformações pelas quais o mundo passa sejam oportunidades em vez de obstá-
culos, inclusão em vez de exclusão, diminuição das desigualdades em vez da in-
tensificação delas.

Antonio Francisco dos Santos
Diretor da ACIL
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Com experiência de mais de 
20 anos no mercado, uma das es-
pecialidades da Marô Modas é a 
produção de uniformes empresa-
riais, para os mais diversos ramos 
do mercado. Seja a empresa de 
pequeno, médio ou grande porte, 
sua mão de obra qualificada está 
comprometida com a qualidade 
do produto final entregue.

A confecção que fica na Rua 
Tiradentes, 339 no Centro de Li-
meira, oferece diversos tipos de 
tecidos que podem ser utilizados 

Qualidade, comprometimento e
profissionalismo é o lema da Marô Modas

ACIL/LEONARDO BARDINI

Há dez anos, surgia a primeira 
unidade Vestigius na cidade de Pi-
racicaba. Logo depois, a unidade 
de Rio das Pedras e por último a 
de Limeira.  Em todos estes anos, 
a vistoriadora nunca parou de ino-
var, buscando incansavelmente 
a excelência. Com treinamentos 
constantes e com incentivo aos co-
laboradores internos, o diferencial 
está no atendimento aos clientes.

A ideia de colocar um robô 
personalizado na empresa sur-
giu na intenção de conscientizar 
e dar mais visibilidade à marca. 
“Ele é chamado de Robô Peri-
to, para dar ênfase no serviço de 
Vistoria Cautelar, que é um tipo 
de vistoria em que é verificada a 
estrutura do veículo, se há sinais 

Vestigius Vistorias comemora 10 anos de atividades 
de emenda, por exemplo, resul-
tante de uma colisão traseira ou 
frontal, o que pode comprometer 
a segurança e seu valor financei-
ro no mercado”, conta o diretor 
Marco da Silva. 

A equipe da vistoriadora obser-
vou, com o passar do tempo, que 
o consumidor já não quer correr 
o risco de comprar um veículo 
sem saber sua procedência. “Ape-
sar desta conscientização por par-
te do comprador, ainda é possível 
encontrar pessoas que foram lesa-
das por confiarem no vendedor e 
por não fazer uma Vistoria Caute-
lar”, acrescenta o diretor.

Por fim, ele acrescenta que o 
objetivo da Vestigius é de escla-
recer sobre essas situações, e que 

em algumas vezes, podem aca-
bar com aquele sonho de adquirir 
um automóvel. “Algumas pesso-
as ainda confundem a Vistoria de 
Transferência, em que são ana-
lisados os itens de identificação; 
segurança; iluminação e outros, 
com a Cautelar Estrutural que é 
bem mais completa”, finaliza.

A Vestigius Vistorias convida 
todos que forem adquirir um ve-
ículo, a realizarem uma vistoria 
Cautelar Estrutural, além de apro-
veitar para tirar uma bela foto ao 
lado do Robô Perito. A empresa 
atende em Limeira na Av. Dr. Fa-
brício Vampré, 200, no Jardim Pi-
ratininga. Mais informações pelo 
telefone (19) 3441-2411 e no site 
www.vestigiusvistorias.com.br.

DIVULGAÇÃO

na produção dos uniformes como 
a malha PV, piquet, twoway, en-
tre diversas outras. Segundo a lo-
ja, são várias opções, e o que irá 
determinar qual escolher é o tipo 
de trabalho realizado no dia a dia. 
Temos, por exemplo, os tecidos 
mistos utilizados em camisas co-
mo o de algodão com poliéster, e 
o que normalmente é mais esco-
lhido é o de tricoline com elasta-
no, tanto na linha masculina quan-
to feminina. 

Para empresas, por conta do 

volume de peças, é possível tra-
balhar formas facilitadas de pa-
gamento, e que mais informa-
ções podem ser obtidas através 
dos números (19) 3451-3429 e 
3443-1053, ou pelo e-mail ven-
das@marouniformes.com.br.

Além de atender grandes em-
presas, a confecção também tra-
balha com a produção de uni-
formes para mais de 45 escolas 
limeirenses. Os trabalhos são de-
senvolvidos de forma transparen-
te com todos os parceiros, ofere-
cendo preços compatíveis com 
o mercado e comprometimento 
com o prazo de entrega estabe-
lecido. Outro diferencial está no 
pós venda, já que o cliente pode 
retornar até a loja para fazer ajus-
tes nas peças.

Além dos uniformes, a Ma-
rô Modas também faz a produ-
ção de blusas, jalecos, trajes so-
ciais, calças e roupas em geral. 
Também é encontrado na loja 
uma linha especial de roupas pa-
ra senhoras, em tamanhos gran-
des como o G2 e o G3. Uma li-
nha básica de produtos que com 
certeza irá agradar quem procura 
conforto e preço acessível.

O Robô Perito foi instalado com o objetivo de promover a 
conscientização e a importância sobre a Vistoria Cautelar

Além de uniformes empresariais e de mais de 45 escolas limeirenses, a Marô Modas 
também possui uma linha de roupas em tamanhos grandes para senhoras

 Com as chuvas mais frequen-
tes e as altas temperaturas do verão 
aumentam os fatores de risco pa-
ra a reprodução e proliferação do 
mosquito Aedes aegypti. O alerta é 
da médica infectologista, dra. Ma-
ria Beatriz Bonin Caraccio, que há 
22 anos atua na área de infectolo-
gia do Hospital Unimed Limeira. 

Segundo a médica cooperada 
da Unimed Limeira, além da den-
gue, o Aedes aegypti é transmissor 
da Febre Amarela urbana, Zyka e 
Chikungunya. “Essas são doenças 

Médica alerta sobre combate 
ao mosquito da dengue

graves e não podem ser negligen-
ciadas em tempo algum. Devemos 
redobrar os cuidados para eliminar 
o vetor, principalmente nesta épo-
ca do ano”.

O combate ao mosquito trans-
missor é a maneira mais eficaz de 
diminuir os casos. Os ovos deposi-
tados por Aedes duram até 1 ano, e 
podem eclodir e proliferar mesmo 
em águas sujas. Levantamento fei-
to pelo Poder Público aponta que 
80% dos criadouros estão dentro 
das casas.

• Não deixe água parada em pneus, baldes, gar-
rafas, pratos de plantas, ralos, ou qualquer ou-
tro recipiente;
• Cubra caixas d’água e piscinas;
• Instale telas em janelas e portas;
• Faça vistorias no quintal e na casa uma vez por 
semana;
• Alerte seus vizinhos para que também evitem 
criadouros;
• Use roupas compridas e repelentes nas áreas 
expostas;
• Pratique os 10 minutos contra a Dengue sema-
nalmente, fazendo vistoria em todos os locais 
com possíveis criadouros.

Medidas de Prevenção:
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Muitas empresas já necessi-
taram de socorro médico profis-
sional ou locomoção até o hos-
pital. Segundo os dados mais 
recentes disponibilizados pelo 
Observatório Digital de Segu-
rança e Saúde do Trabalho, a ca-
da 49 segundos ocorre um inci-
dente de trabalho no Brasil. 

É neste momento que possuir 
um convênio com instituições 
especializadas neste atendimen-
to pode fazer toda a diferença. 
“A ideia é poder levar o socorro 
médico até o local do incidente, 
mesmo que seja dentro da em-
presa. Às vezes pode não ser um 
acidente, mas algo que ela preci-
sa ser examinada e, se necessário, 
podemos iniciar o atendimento 

Emergência? Chame um socorro médico

Com tecnologia de ponta e sistema integrado de comunicação, a
Helpmóvel atende de forma ágil e precisa os chamados recebidos

logo no local”, explica Aldo Do-
nato Tumolin Junior, diretor ad-
ministrativo da Helpmóvel.

Ele conta que 65% dos cha-
mados recebidos pela empresa, 
que chegou a atender por dia, 
em 2019, uma média 4.500 li-
gações, não necessitaram de 
extração do paciente. “No mo-
mento da ligação é feita uma 
triagem pelo próprio sistema, 
que foi criado para nosso uso 
próprio e com protocolos mé-
dicos internacionais, que irão 
apontar a equipe correta para o 
atendimento. Todas as unidades 
estão equipadas para realizar 
qualquer tipo de assistência”, 
aponta o diretor.

Outra vantagem oferecida 

pelo convênio da Helpmóvel é 
o Aconselhamento Médico Te-
lefônico (AMT). Neste caso, a 
pessoa realiza uma ligação e é 
atendida diretamente por um 
médico, que irá sanar suas dú-
vidas. “Como esta pessoa está 
em contato com um profissio-
nal, às vezes pode ser solici-
tado um atendimento no local 
pelo próprio médico, pois ele 
constata que o paciente pode 
estar com problemas”, acres-
centa Tumolin. 

A comunicação é um ponto 
forte no atendimento realizado 
pela Helpomóvel, e para torná-
-la mais eficiente e com chan-
ces quase nulas de falha, foi de-
senvolvido um circuito fechado 

de comunicação de rádio entre a 
central e as ambulâncias. Desta 
forma, as informações são pas-
sadas de forma direta e sem in-
terferências, tornando a assistên-

cia mais rápida e eficiente. Em 
breve, um aplicativo para smar-
tphones com várias funcionali-
dades estará disponível para os 
conveniados.

DIVULGAÇÃO

Quando se fala em PCD 
(pessoas com deficiência) lo-
go se pensa em casos extre-
mos de limitação de movi-
mentos, como paraplégicos 

A isenção de impostos para pessoas com deficiência na compra de um automóvel

que necessitam de cadeiras de 
rodas e carros adaptados. Po-
rém, a legislação é muito mais 
ampla, e concede o benefício 
de isenção de impostos pa-

ra pessoas com doenças mais 
corriqueiras como artrite, pro-
blemas no joelho e na coluna.

 A Automec possui um de-
partamento especializado em 
vendas PCD. O método mais 
fácil para se iniciar o proces-
so é ir até a concessionária 
para ser orientado de todos 
trâmites e documentos exigi-
dos pela lei.

 Após conhecimento do pro-
cesso, o motorista precisa reali-
zar a troca da categoria da Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH) para a condição espe-
cial do PCD. Para isso o con-
dutor tem que passar por uma 
avaliação médica junto ao DE-
TRAN, e receber um laudo que 

comprove sua condição espe-
cial. Em seguida, será necessá-
rio realizar cinco aulas de dire-
ção e fazer a prova prática para 
obter a nova CNH.

 Com a nova habilitação em 
mãos, já é possível iniciar o 
processo de compra do carro. 
O benefício é apenas para mo-
delos zero km.

 Assim, basta o cliente le-
var os documentos necessá-
rios em uma concessioná-
ria, para requerer a isenção 
do IPI. A própria dará an-
damento nas burocracias do 
processo junto a Receita Fe-
deral, para facilitar a vida de 
seu cliente. Após aprovado a 
isenção do IPI o cliente de-

verá decidir o meio de paga-
mento. Em seguida será ne-
cessário juntar mais alguns 
documentos para dar entra-
da ao processo de isenção do 
ICMS, junto a Secretaria da 
Fazenda.

Na Automec, por exem-
plo, todo o processo burocrá-
tico é acompanhado de perto 
pelo departamento especiali-
zado da concessionária, para 
que tudo ocorra o mais rápi-
do e da melhor forma possí-
vel. Após a confirmação do 
pagamento, a concessionária 
entrará com o pedido de isen-
ção do IPVA. E por fim, basta 
esperar o carro chegar e agen-
dar a retirada do veículo.

O benefício para aquisição de veículos com isenção de
impostos é válido apenas para carros zero km
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A legislação brasileira também permite o benefício para pessoas com doenças como o HIV, artrite, problemas no joelho e na coluna

Em 2019, a Helpmóvel recebeu em suas três unidades uma média de 4.500 ligações, 
mas 65% destes chamados não exigiu remoção do paciente para um hospital
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Ter uma boa oratória é im-
prescindível para a maioria das 
funções em uma carreira. Seja 
atuando como advogado, pro-
fessor ou palestrante; ou em 
cargos como vendedor, aten-
dente, gerente ou líder, saber 
como se expressar de forma 
clara, assertiva e confiante é de 
extrema importância e pode fa-
zer a diferença na hora de se al-
cançar um objetivo.

Com o curso de “Oratória e 
Argumentação – A Arte da Per-
suasão”, que será realizado pela 
ACIL às terças-feiras, entre os 
dias 24 de março e 14 de julho, 
às 19h, os profissionais das mais 
diversas áreas terão a oportuni-
dade de aperfeiçoar sua comu-
nicação, guiados pelo coach Jota 

Em 2019, segundo a Boa 
Vista SCPC, a demanda por 
crédito aumentou 4% entre os 
consumidores brasileiros. Ape-
sar de pequeno, este aumento 
pode indicar uma recuperação 
na economia e na confiança do 
consumidor. E por falar em cré-
dito, este ano as informações e 
dados gerados pelo Cadastro 
Positivo começam a ser dispo-
nibilizados para as empresas, o 
que pode ser mais uma ferra-
menta em prol do bom pagador.

Por isso, é de extrema impor-
tância que empresários com-

No dia 11 de fevereiro, a 
ACIL realizará uma nova edi-
ção do Conexão ACIL, que 
terá a palestra “LGPD – Te-
oria e prática”, ministrada pe-
las Dras. Amanda Granero 
Aldrigui e Silvana de Jesus 
Onófre. O encontro começa 
às 7h30 e tem como público 
alvo profissionais do departa-
mento de RH.

A nova Lei Geral de Prote-
ção de Dados, que passará a 
vigorar em 2020, trará gran-
des mudanças no manuseio 
e armazenamento de dados 
pessoas em empresas, tan-
to de clientes como de cola-
boradores. Os participantes 
do evento irão ver de forma 

Desenvolva uma comunicação mais eficaz com o novo curso da ACIL

Palestra sobre o Cadastro Positivo será realizada na ACIL gratuitamente

Lei Geral de Proteção de Dados será tema do Conexão ACIL

Duarte da Gedehu.
Nesta capacitação, os parti-

cipantes aprenderão de forma 
completa e prática, no decorrer 
de 16 aulas presenciais, instru-
ções técnicas sobre como supe-
rar o medo de falar em público 
a fim de realizar apresentações 
extraordinárias, tornando-se um 
profissional ou empreendedor 
“acima da média”. O conteúdo 
irá abordar a comunicação efi-
caz com assertividade, passando 
por detalhes importantes como a 
inteligência e o apelo emocional, 
a motivação nas relações inter-
pessoais, a autoanálise prática e 
o poder da argumentação.

Para participar deste curso, 
os interessados devem acessar 
o site www.acillimeira.com.br/

agenda e realizar sua inscrição. 
A confirmação da vaga será fei-
ta mediante o pagamento de R$ 
1.098,00 para sócios (podendo 
parcelar em até 6x na mensali-
dade) e de R$ 1.698,00 para não 
sócios (parcelados em até 6x no 
cartão de crédito). Mais infor-
mações através do número (19) 
3404-4902 ou pelo e-mail cur-
sos@acillimeira.com.br. 

Para acompanhar outras capa-
citações, eventos e serviços dis-
ponibilizados pela ACIL, siga 
o perfil @acillimeira nas redes 
sociais Facebook e Instagram, 
ou então se cadastrar na lista de 
transmissão do WhattsApp Bu-
siness, enviando a mensagem 
“Olá ACIL” para o número (19) 
3404-4900.

pareçam na palestra “Cadastro 
Positivo - Sua Empresa Está 
Preparada?” que será realiza-
da na ACIL, no dia 19 de fe-
vereiro, às 09h. Quem reali-
zará a apresentação do tema, 
será Paulo Francisco Torrezin 
Campos, gerente da Boa Vis-
ta SCPC.

Na ocasião, será explica-
do sobre este novo banco de 
dados e o funcionamento da 
consulta de crédito, os bene-
fícios para empresas e con-
sumidores, também abordará 
sobre as obrigações legais de 

quem vende a prazo no bole-
to, cheque, crediário ou car-
tão próprio.

A palestra é gratuita, e a ins-
crição deve ser feita através do 
link www.acillimeira.com.br/
agenda. Mais informações pe-
los telefones (19) 3404-4911 e 
3404-4949 ou pelo e-mail cur-
sos@acillimeira.com.br. Pa-
ra acompanhar este evento as-
sim como outros cursos, ações 
e serviços oferecidos pela As-
sociação, basta acompanhar o 
perfil @acillimeira no Face-
book e Instagram.

dinâmica as principais ques-
tões que tangem o assunto 
no mundo empresarial: o que 
aborda a LGPD? Por que to-
dos devem saber sobre ela? 
Quais as penalidades? Como 
adequar minha empresa? O 
que esperar da fiscalização? 

A Dra. Amanda é advoga-
da cível empresarial e tam-
bém especialista em Processo 
Civil em Comunicação Em-
presarial e Previdenciário. Já 
a Dra. Silvana é advogada cí-
vel e especialista em Proces-
so Civil e Empresarial. Am-
bas fazem parte do Ubirajara 
Gomes de Mello Advogados 
Associados, e prestam con-
sultoria jurídica para os asso-

ciados da ACIL.
As inscrições são gratuitas, 

e deve ser realizada através 
do site www.acillimeira.com.
br/agenda. O Conexão ACIL 
– Encontro com RH surgiu 
com o intuito de aproximar 
a Associação dos empresá-
rios e colaboradores, trazen-
do uma manhã de qualifica-
ção que, com toda certeza, irá 
agregar mais valor aos conhe-
cimentos que os profissionais 
de Recursos Humanos já pos-
suem, bem como apresentar 
os benefícios e serviços que a 
ACIL oferece. Mais informa-
ções através do telefone (19) 
3404-4902 ou do e-mail cur-
sos@acillimeira.com.br.
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Em 2019 o governo federal im-
plantou a Carteira de Trabalho Di-
gital, que vem como um substituto 
do documeto impresso. O aplicati-
vo e o acesso aos dados digitais da 
Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS) já existiam desde 
2017, porém ainda não substituía o 
documento físico.

Na prática, o empregador agora 
poderá realizar a verificação e re-
gistros de dados de um colaborador 
apenas com o seu número de CPF, o 
que espera-se que traga mais prati-
cidade e agilidade na solicitação do 
documento, acesso à informação de 
Qualificação Civil e de contratos de 
trabalho através da integração de di-
versos bancos de dados do governo.

Ela possui total equivalência ao 
documento impresso em papel, e 
a partir do momento de seu lança-
mento, todas as empresa que uti-
lizam o eSocial passam a realizar 
as contratações preferencialmente 
através do sistema digital. Os con-

Descubra como utilizar a Carteira de Trabalho Digital
tratantes que não utilizam a plata-
forma continuam a firmar as con-
tratações através da carteira física.

Todo empregado pode verificar 
os dados e informações de sua Car-
teira Digital através de um aplica-
tivo, disponível para sistemas An-
droid e iOS. Ao acessá-lo, caso a 
pessoa não seja cadastrada no sis-
tema federal (www.gov.br), basta 
preencher os campos de dados pes-
soais, clicar em “não sou robô”, ler 
e aceitar os termos. Depois, é preci-
so responder as três perguntas que 
surgirem e marcar a opção e-mail 
ou SMS. Por último, é necessário 
validar o cadastro através da opção 
escolhida e criar uma senha.

O acesso também é possível atra-
vés do link www.gov.br/trabalho, e 
clicar em “obter” no ícone “Cartei-
ra de Trabalho Digital”. Em seguida 
deve-se clicar em “Solicitar”. Caso 
a pessoa já seja cadastrada no siste-
ma federal ela deve realizar o login, 
do contrário deve se cadastrar se-

guindo o mesmo passo a passo que 
o feito no aplicativo.

Dúvidas frequentes
O empregador será multado se 

não pedir a carteira física? - Não. 
Se ele já utiliza o eSocial, todas as 
informações referentes ao “assinar 
a carteira” já são realizadas. Deve-
-se estar atento apenas ao prazo de 
entrega dos dados.

O colaborador encontrou da-
dos errados e solicitou a corre-
ção? – A alteração e correção das 
informações solicitadas pelo em-
pregado podem ser realizadas a 
qualquer momento, e são obriga-
ção da empresa caso seja referente 
ao seu atual contrato. Contratos de 
trabalhos anteriores são atualizados 
pelo próprio sistema. 

Pode-se descartar a antiga 
CTPS? – Não. A recomendação é 
que se mantenha guardada a car-
teira física para a comprovação de 
contratos antigos, para possíveis ve-

rificações ou solicitações.
Ainda é possível solicitar 

uma nova carteira física? - Sim, 
através de agendamento feito pelo 
número 158. 

A Carteira de Trabalho Digi-
tal também é um comprovante 
de identificação civil? – Não. Ela é 
usada exclusivamente para fins tra-

balhistas e não é aceita como docu-
mento de identificação civil.

Demais dúvidas e orientações po-
dem ser sanadas no Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador (PAT), que 
fica no Pátio Office, um anexo ao 
Pátio Limeira Shopping (Rua Tira-
dentes, 1.366, Centro), e também 
através do site www.gov.br/trabalho.

A Carteira de Trabalho Digital surge como substituta ao modelo físico,
e tem por objetivo facilitar e agilizar os processos de contratação

DIVULGAÇÃO

Paulo Guedes é o Ministro 
da Economia do atual gover-
no, e tem se mostrado uma das 
personalidades mais influentes 
nos tratamentos econômicos do 
País. Isso graças a uma carrei-
ra voltada ao setor privado, por 
sustentar pensamento liberal em 
relação à economia e por sua 

Com crescimento do PIB e premiação, Paulo Guedes confirma 
medidas para 2020

O Ministro esteve presente no Fórum Econômico Mundial de Davos
(Suiça), e comentou sobre os planos para o futuro econômico do País

atenção voltada ao empresaria-
do - sua escolha foi tida como 
certeira para o cargo. Ele já era 
conhecido no meio empresarial 
como fundador e sócio majori-
tário da Br Investimentos, que é 
parte da Bozano Investimentos. 

Uma das primeiras ações re-
alizadas pelo ministro foi con-

seguir emplacar no Congresso 
a tão esperada Reforma da Pre-
vidência, que estava parada na 
Câmara. Este feito não passou 
despercebido, e rendeu a Gue-
des o prêmio de melhor mi-
nistro da Economia da Améri-
ca Latina de 2019, pela revista 
GlobalMarkets, que circula du-
rante os encontros promovidos 
por instituições como o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) 
e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID).

Recentemente, Guedes par-
ticipou do Fórum Econômi-
co Mundial em Davos (Suíça). 
Em uma de suas falas, destacou 
o crescimento do PIB em seu 
primeiro ano de atuação, que 
segundo dados divulgados pe-
lo próprio Ministério da Eco-
nomia, cresceu 1,12%. “E esse 

ano parece que será de 2,5%, 
mais alto do que eu pensei no 
começo”, acrescentou.

Em Davos ele também falou 
sobre as principais medidas no 
futuro para o controle dos gas-
tos públicos, que além da previ-
dência, será a redução dos paga-
mentos dos juros da dívida e a 
criação do estado de emergên-
cia fiscal, que resumidamente, 
permitirá que prefeituras e go-
vernos estaduais que estiverem 
com problemas possam conge-
lar aumentos de salários.

Em um artigo publicado na 
Gazeta do Povo, o economis-
ta e escritor Rodrigo Constanti-
no ressaltou o comprometimen-
to do ministro com o futuro do 
Brasil, com o desejo de aproxi-
má-lo dos países desenvolvidos, 
com base em reformas liberais 

de abertura comercial, privatiza-
ções e livre mercado. O escritor 
ressalta em seu texto,  que por 
seis anos teve Guedes como seu 
chefe, e que por isso pode “ates-
tar seu brilhantismo, seu patrio-
tismo e seu preparo acadêmico 
para ocupar este cargo”.

É notável que a agenda eco-
nômica avança nas mãos do mi-
nistro. Fato que se comprova 
com a aprovação da Reforma da 
Previdência, iniciativas criadas 
para desburocratizar e incenti-
var o empreendedorismo, acor-
dos comerciais e estreitamento 
das relações internacionais, entre 
outras ações que poderão con-
tribuir significativamente com o 
crescimento do Brasil, que pode 
não acontecer de um dia para ou-
tro, mas que já mostra sinais po-
sitivos de melhora. 

AGÊNCIA O GLOBO
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A ACIL inicia um projeto 
juntamente com a NSC Bu-
siness Technology, uma em-
presa com mais de 20 anos 
de experiência no mercado e 
situada em Mogi Guaçu-SP, 
para fechar uma forte parce-
ria que ajudará os empresá-
rios associados.

Trata-se do NFeJá, uma pla-
taforma para emissão de notas 
fiscais online totalmente grátis 
(em nuvem) para empresas do 
Simples Nacional. A NSC tem 
parceria com associações co-
merciais e entidades de classe, 
que buscam oferecer aos as-
sociados produtos que tragam 
facilidades, com uma platafor-
ma que é mais segura e fácil 
para emissão e controle de no-
tas fiscais eletrônicas. 

O NFeJá faz parte de um 
ecossistema desenvolvido pe-
la NSC Business Technology, 
que conta com outros recursos 
e módulos, integrando uma so-

Na hora de realizar a refor-
ma ou construção de um imó-
vel, muitas dúvidas podem 
surgir em relação à parte hi-

ACIL e NSC oferecem plataforma grátis para emissão de nota fiscal
lução completa: controle de es-
toques, financeiro e integração 
de unidades são alguns exem-
plos de módulos e sistemas que 
podem ser contratados, embo-
ra o emissor online NFeJá seja 
gratuito para associados por in-
termédio desta parceria firmada.

A iniciativa é um benefício 
para a empresa, e se o empre-
endedor está se perguntando 
como isso pode trazer algum 
benefício para o negócio? A 
resposta é simples, pois algu-
mas das vantagens que esta 
plataforma oferece são: emitir 
NFes sem erros de forma rápi-
da e sem complicações, ter a 
segurança de que as notas es-
tarão sendo emitidas correta-
mente, aproveitar os cadastros 
para emissão de novas notas 
fiscais no futuro.

O sistema é simples de uti-
lizar, não necessita de conheci-
mentos fiscais avançados. In-
terface moderna e intuitiva que 

proporciona uma nova experi-
ência em usabilidade. Suporte 
técnico rápido e de fácil acesso, 
a plataforma é o meio mais se-
guro e econômico para emissão, 
controle e gerenciamento das 
notas fiscais eletrônicas, confor-
me garante a própria NSC.

Outro diferencial apontado 
pela NSC é a agilidade para 
pequenas e médias empresas, 
proporcionando rapidez no 
acesso às informações. O sis-
tema conta com um cadastro 
interno de alíquotas, chama-
do tributação detalhada, para 
padronização dos cadastros de 
maneira rápida e fácil, infor-
ma a NSC. Não bastassem as 
vantagens já anunciadas, o sis-
tema também está disponível 
em qualquer lugar com acesso 
à internet.

Com esta parceria todos ga-
nham, inclusive o empresário 
contribuinte associado. Para 
utilizar o serviço basta acessar 

www.acillimeira.com.br e cli-
car no banner da NFeJá que es-
tá disponível na página inicial 
do site da ACIL.

Dúvidas e mais informa-
ções pelo telefone (19) 3404-
4909 ou pelo e-mail crm@
acillimeira.com.br.

Boa estética e fácil manuseio: as vantagens das calhas de beiral em PVC

As calhas de PVC possuem um aditivo que proporciona proteção 
contra raios UV, além de ter fácil instalação e manutenção

dráulica, principalmente so-
bre as calhas de beiral. Hoje 
há diversas opções de mode-
los e materiais, mas um tipo 

que vem se destacando no 
mercado graças ao seu custo 
x benefício, são as calhas fa-
bricadas em PVC.

O diretor da Hidráulica Li-
meirense, Matheus Zampie-
ri, explica que as calhas fei-
tas com este tipo de material 
possuem instalação prática e 
rápida, além de um visual es-
tético muito superior. “Aqui 
nós trabalhamos com as ca-
lhas da Tigre. A ligação en-
tre as peças é feita através de 
encaixes com vedação fei-
ta por anéis de borracha, não 
exigindo uso de cola ou qual-
quer outro material para sua 
fixação. Além disso, são pro-
duzidas com aditivo anti UV, 

que protege contra a ação dos 
raios solares”, explica.

Ele aponta que hoje, o que 
mais se trabalha na loja é com 
as calhas de beiral nas cores 
branca e bege-perolada. “A 
maior diferença está nos du-
tos de descida da água, que 
são encontros no tipo retan-
gular e no circular. Além da 
diferença estética, muitos uti-
lizam a calha retangular para 
ser colocada embutida na pa-
rede”, conta Zampieri.

Se instaladas corretamen-
te, as calhas de PVC não são 
desgastadas por adversidades 
naturais e do tempo. “No ca-
so da Tigre, ela só irá sofrer 
algum dano, por exemplo, se 

ocorrer alguma pancada que 
irá trincá-la. E caso isto acon-
teça, os módulos de reparos 
são vendidos em peças de três 
metros, então o manuseio é 
mais fácil”, ressalta o diretor.

E para finalizar, ele res-
salta que por mais fácil que 
seja a instalação e manu-
tenção deste tipo de calha, 
deve-se procurar os servi-
ços de um profissional, pa-
ra que ele garanta a quali-
dade e manuseio correto das 
peças. “O melhor é sempre 
procurar uma loja especiali-
zada como a nossa, para que 
a gente possa indicar uma 
solução para esta dúvida”, 
finaliza Zampieiri.

DIVULGAÇÃO
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Nem sempre é vantajoso para um empresário realizar trabalhos de reprografia dentro de sua pró-
pria empresa, seja pela falta de um espaço para isso, pessoas disponíveis e tempo, ou até mesmo pelo 
custo. Por isso, o Centro de Cópias da ACIL oferece serviços com vantagens e preços diferenciados 
para os associados como cópias coloridas, impressão a laser, cópias em preto e branco nos tamanhos 
A3, A4 e ofício, entre outros. Há também variedade de papéis especiais para impressões.

Outro serviço disponibilizado é a Digitalização de Documentos, sendo que os arquivos podem 
ser enviados por e-mail para o cliente ou obtidos no balcão por meio de pen-drive. Dessa forma, 
o atendimento se torna mais ágil e garante maior praticidade.

Para usufruir do atendimento online, basta que o interessado envie um e-mail para o endere-
ço xerox@acillimeira.com.br com a solicitação do serviço. O padrão do material utilizado pe-
lo Centro de Cópias da ACIL é excelente, tudo é feito com alta qualidade, tanto as impressões 
quanto as digitalizações. 

O pagamento é a prazo com o valor total utilizado durante o mês incluso na mensalidade. Quan-
do o atendimento for feito pessoalmente, a empresa associada deve enviar, juntamente com o co-
laborador, uma autorização com o carimbo da empresa e seu código de cadastro. Isso também po-

Centro de Cópias: serviços reprográficos com 
vantagens exclusivas para associados

VOCÊ 
CONHECE?

de ser feito antecipadamente por e-mail ou telefone, impedindo que o associado pague por um serviço que não utilizou.
O Centro de Cópias funciona no prédio da ACIL, logo em sua recepção, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h. Para mais informa-

ções é só ligar no (19) 3404-4900.

No dia 20 de fevereiro, às 8h, 
o Conselho da Mulher Empre-
endedora (CME) da ACIL, rea-
lizará a primeira edição do Café 
da Manhã do Conhecimento de 
2020. No encontro, o empresá-
rio Douglas Oliveira apresentará 
a palestra “Qual o próximo nível 
do marketing digital?”. O evento 
é gratuito, e as inscrições devem 
ser feitas pelo link www.acilli-
meira.com.br/agenda.

Douglas Oliveira é sócio e 
gerente de projetos da Reno-
ve Consultoria, além de atuar 
com consultoria desde 2016, 

Café da Manhã do Conhecimento traz marketing digital como tema
nas áreas de processos empre-
sariais, tecnologia e inovação e 
comercial.  Coordena o setor e 
os projetos internos / externos 
de marketing de sua empresa, 
e também participa como con-
sultor em reuniões estratégicas, 
principalmente relacionados ao 
setor comercial e marketing di-
gital de clientes.

Em sua palestra, o profissio-
nal abordará diversas questões 
que tangem o marketing digital 
e as possibilidades proporcio-
nadas por esta área. Assuntos 
como o Esgotamento e Digi-

tal Overload e dicas para evitá-
-los; como ser mais humano no 
mundo digital; geração de enga-
jamento real; neuromarketing; e 
muitos outros serão tratados de 
forma dinâmica e fácil.

Mais informações sobre o 
Café da Manhã do Conheci-
mento através do telefone (19) 
3404-4902. Para ficar sempre 
informado sobre outros even-
tos, capacitações e serviços ofe-
recidos pela ACIL, basta aces-
sar o site da Entidade ou seguir 
o perfil @acillimeira no Face-
book e Instagram.

O principal objetivo do Café da Manhã do Conhecimento é atualizar o 
empresário com palestras temáticas, além de construir e expandir seu network

Serviços oferecidos:

• Cópias coloridas e preto em branco;

• Impressão a laser;

Quem procura o Centro de Cópias da ACIL, encontra um trabalho 
de qualidade e que preza pelo prazo de entrega acordado

• Encadernação;

• Plastificação;

• Montagem de apostilas para empresas e escolas;

• Digitalização de documentos; 

• Etiquetas personalizadas;

• Listagem comercial em etiquetas ou papel.
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