
JORNAL DA ACILwww.acillimeira.com.br  •  ANO 14 | EDIÇÃO 623 5 de Agosto a 8 de Setembro de 2019  •  Limeira-SP

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Por que a Reforma da Previdência é tão
importante?

Para o presidente da ACIL, 
José Mário Bozza Gazzetta, 
o atual sistema previdenciário 
tornou-se insustentável e por 
essa razão a nova proposta é tão 
necessária para alavancar no-
vamente a economia brasileira. 
“Logo não haveria mais dinhei-
ro suficiente para pagar todas as 
aposentadorias. Por isso esta re-
forma faz-se muito importante 
para o desenvolvimento do Pa-
ís, pois ela dará continuidade ao 
benefício”, ressalta.

Chegou o momento de presentear o papai!
O Dia dos Pais está chegan-

do e o comércio de Limeira es-
tá cheio de novidades para que 
os consumidores possam es-
colher aquele presente mara-
vilhoso para os papais. Além 
disso, a ACIL continua com a 
promoção Compras Premiadas 
que até o final do ano entre-
gará 500 vales-compra de R$ 
100,00 e sorteará um carro ze-
ro km no Natal. 
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EDITORIAL

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%

Calça Jeans (38,53%)

Valor: R$ 60,00

Imposto: R$ 23,11

DIVULGAÇÃO

A Associação Comercial e Industrial de Limeira faz parte da vida das empresas locais 
há 85 anos e contribui para o desenvolvimento do comércio, da indústria e da prestação de 
serviços da cidade. Durante todos esses anos de existência, trabalha com o objetivo de aju-
dar a construir a história da cidade, e ainda vem fazendo muito mais. 

Os diversos serviços que oferece aos associados exercem grande influência na expansão 
e no aprimoramento de seus negócios. Entendemos que o empresário sozinho tem menos 
força do que quando faz parte de uma entidade associativa de classe. A ACIL desenvolve 
atividades de apoio às empresas, atua junto aos poderes públicos na defesa de princípios 
que permitam ao empresariado cumprir seu papel econômico e social, representa e auxilia 
seus associados judicialmente, e os mantem informados por meios de comunicação pró-
prios como o Jornal Visão Empresarial Limeirense e o Mailing List.

 A Associação mantém serviços de informação e proteção ao crédito de interesse empre-
sarial, promove, através de cursos, a educação profissional de empresários e colaboradores, 
serviços de certificação digital, além do Cartão de Benefícios ACIL+. Acolhe em suas ins-
talações órgãos como o Instituto de Desenvolvimento de Limeira (IDELI), o Observatório 
Social do Brasil - Limeira, que são fundamentais e de caráter social. 

Recentemente através do Núcleo de Jovens Empreendedores (NJE), realizou a 2ª FE-
NACIL, no Shopping Nações Limeira, que recebeu a visita de mais 4.200 pessoas, promo-
vendo encontros, rodadas de negócios e uma programação com vários palestrantes. 

Atua também nas campanhas do comércio de Limeira, sendo que neste ano está ino-
vando com as raspadinhas que o consumidor adquire no ato da compra nas lojas partici-
pantes, e que ao final de ano ainda poderá participar do sorteio de um automóvel zero Km. 
A  próxima campanha para estimular o comércio é a do Dia dos Pais e está a todo vapor. 

O grande evento anual e de destaque da ACIL, o 39º Dia da Empresa Limeirense (DEL), 
acontece no dia 23 de agosto, e é tradicional por homenagear nas categorias Comércio, In-
dústria, Prestação de Serviços, Personalidade, Instituição, Mulher e Jovem Empreendedo-
res, e nesta edição uma nova categoria surge, a de Inovação.

Rendemos aqui também nossa homenagem e reverência ao Sr. Benedicto Carlos Tole-
do Lima (Tao) que no último dia 22 de julho partiu para junto de Deus. Um grande e admi-
rável amigo, que pelo seu gesto voluntário atuou por muitos anos na diretoria e conselho da 
ACIL. Rogamos a Deus o conforto para os familiares e que ele descanse em paz. 

Francisco de Salis Gachet
Diretor da ACIL
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A Zaros Escola de Negó-
cios, trará no dia 04 de setem-
bro a palestra “Perspectivas 
Econômicas para o Brasil”, 
ministrada pelo apresentador, 
escritor e colunista Ricar-
do Amorim. A apresentação 
acontecerá no Buffet Samsa-
ra, às 19h30, e é voltada para 
empresários, executivos, ges-
tores, empreendedores e pro-
fissionais liberais de Limeira.

O evento tem por objetivo 
transferir informações sobre 
a atual situação do País, as-
sim como dar dicas estraté-
gicas sobre a economia bra-
sileira. É um momento único 
para o empresário estar mui-

Grande palestra do economista Ricardo 
Amorim chega em Limeira

to bem informado sobre a 
economia do brasileira, atra-
vés de um dos mais conceitu-
ados especialistas nacionais, 
e serão abordados assuntos 
como: o que a economia sig-
nifica para o empresário e 
para o seu cliente; porque a 
recuperação econômica se-
rá muito mais forte do que 
as expectativas; e quais as 
oportunidades que surgirão 
com esta recuperação.

Mais informações sobre o 
evento estão disponíveis no si-
te www.zarosnegocios.com.br/
ricardoamorim, e nas redes so-
ciais Facebook e Instagram: @
zarosescoldenegocios. Reser-

vas de convites podem ser fei-
tas pelos telefones (19) 3443-
5334 e 3443-5351, e também 
pelo e-mail vendas@zarosne-
gocios.com.br. Associados da 
ACIL possuem desconto es-
pecial no valor do ingresso.

Sobre o palestrante
Economista formado pela 

USP, Ricardo Amorim é pós-
-graduado em Administração 
e Finanças Internacionais pe-
la ESSEC de Paris. Atuando 
no mercado financeiro des-
de 1992, trabalhou em Nova 
York, Paris e São Paulo, sem-
pre como economista e estra-
tegista de investimentos.

Amorim é o único brasilei-
ro incluído na lista dos mais 
importantes e melhores pales-
trantes mundiais do Speakers 
Corner. Além disso, é apresen-
tador do programa Manhattan 
Connection do Globo News, 
autor do best-seller “Depois 
da Tempestade” e colunista da 
revista IstoÉ.

Já esteve na lista das 100 
pessoas mais influentes do 
País, feita pela revista For-
bes, e profere há anos pales-
tras sobre economia e tendên-
cias no Brasil e exterior.

 DIVULGAÇÃO

Diversos associados repor-
taram à ACIL problemas com 
a iluminação pública, em dife-
rentes pontos da cidade. Dessa 
forma, através de um ofício, tais 
apontamentos foram levados 
até a Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos, para 
a conscientização destes proble-
mas e da tomada de providência 
para possíveis reparos.

Em resposta, através de no-
ta, o secretário da pasta José 
Geraldo Bassan, informou que 
“os serviços de manutenção no 
parque de iluminação pública 
do município, são executados 
mediante chamada e registro 
nos canais competentes”. 

Os canais citados pelo se-
cretário são: o telefone 156 
(que funciona em horário co-

Através do 156 é possível 
registrar solicitações de
serviços públicos

mercial da Prefeitura); o apli-
cativo para smartphones “156 
Limeira” (disponível para iOS 
e Android); e o site www.li-
meira.sp.gov.br (tanto o app 
quanto o site, possuem supor-
te 24 horas).

Para facilitar a identificação 
da ocorrência, é necessário in-
formar o endereço completo, 
incluindo nome da rua, núme-
ro do imóvel, bairro e ponto 
de referência. 

O número e as plataformas 
digitais são referentes à Ou-
vidoria da Prefeitura Munici-
pal, onde é possível requisitar 
qualquer tipo de serviço de ze-
ladoria, como a troca de lâm-
padas queimadas, notificação 
de lâmpadas acesas durante o 
dia, entre outros.

 DIVULGAÇÃO

Ricardo Amorim trará ricas informações sobre a economia brasileira
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Crianças possuem uma rá-
pida capacidade de aprendi-
zagem graças ao constante 
desenvolvimento de sua psi-
que. Diversos estudos apon-
tam que é durante a infância 
a melhor fase de uma pessoa 
para a aprendizagem de habi-
lidades, e isso inclui a de uma 
segunda língua.

A Red Balloon Limeira é uma 
escola de idiomas que oferece 
aulas de inglês para crianças a 
partir de três anos. É uma das ins-
tituições de ensino com a maior 
carga horária para este segmen-
to, sendo quatro horas/aulas se-
manais, duas vezes na semana e 
com duração de duas horas. 

A 4ª Revolução Industrial, 
ou indústria 4.0, é o nome da-
do ao movimento mundial ru-
mo a automatização dos pro-
cessos nos ambientes fabris. 

Na última edição do Café da 
Manhã do Conhecimento, pro-
movido pelo Conselho da Mu-
lher Empreendedora (CME) da 
ACIL, o psicanalista clínico e 
trainer João Henrique Traino-
ti, apresentou a palestra “Vo-
cê com Mais Tempo”. A entra-
da foi gratuita, e os convidados 
também desfrutaram de um de-
licioso coffee.

No evento, os participantes 
aprenderam que é sim possível 
dobrar a produtividade e os re-
sultados, desde que haja orga-
nização e planejamento de tem-
po. Além disso, muitos acabam 
caindo em uma bola de neve na 
qual o crescimento profissional 

Aproveitamento de tempo foi assunto no Café da Manhã do Conhecimento
exige muito desgaste pessoal, o 
que desequilibra a balança.

“É preciso ter clareza em 
uma meta e em como alcan-
çá-la, para que assim possa-se 
atingir o melhor rendimento. 
As pessoas necessitam encon-
trar em seu dia, uma tarefa que 
seja realmente relevante, que 
trará resultados reais e priori-
zar esta atividade. Procrastinar 
tarefas que não irão mudar sua 
vida para focar naquelas que 
são importantes não é errado”, 
explicou o psicanalista.

Por fim, de forma dinâmica, 
Trainoti esclareceu como o au-
toconhecimento e o estabeleci-
mento de metas são poderosas 

ferramentas para enfrentar as 
adversidades do dia a dia. “E 
não há vergonha em ‘você’ ser 
a prioridade em sua vida. Nun-
ca se terá mais tempo em um 
dia, mas o que muda é saber o 
que se faz com o tempo que se 
tem”, finalizou. Com estes en-
sinamentos, é possível organi-
zar o dia para encontrar tem-
po tanto para a carreira, quanto 
para as satisfações e desenvol-
vimentos pessoais.

Para conferir os próximos 
eventos, palestras e capacita-
ções promovidas pela ACIL, 
basta acessar o site www.
acillimeira.com.br e as redes 
sociais Facebook e Instagram: 

O palestrante João Henrique Trainoti e as conselheiras do CME da ACIL

ACIL/LEONARDO BARDINI

Industria 4.0 x Capital humano

De forma simplificada, isso 
quer dizer que a intervenção 
humana será cada vez mais 
pontual e estratégica, já que 
todo o trabalho de monito-

ramento será feito pelas pró-
prias máquinas.

Após essa transformação,    
erros nas empresas serão cada 
vez menos comuns ou muito 
mais pontuais. A qualquer si-
nal de instabilidade, será pos-
sível intervir e evitar que os 
danos representem prejuízos 
financeiros significativos.

Além da economia de re-
cursos, o principal impacto diz 
respeito à competitividade. 
Com a precisão dos processos 
aumentando, quem quiser se 
destacar no mercado precisa-
rá ficar ainda mais atento aos 

detalhes, já que serão eles que 
farão, de fato, a diferença.

A terceirização de recursos 
essenciais como manutenção, 
segurança, limpeza e conser-
vação podem trazer benefícios 
em relação à excelência do re-
sultado final. Especificamente 
em relação a mão de obra qua-
lificada com gestão de pesso-
as, produtos e insumos já ali-
nhada a este novo cenário.

Muito além da tecnologia, as 
empresas precisam estar aten-
tas ao capital humano que pre-
cisará gerir e adequar para este 
novo cenário, buscando otimi-

zar processos e reduzir custos. 
E empresas como a Brill Brasil 
vem ganhando grande desta-
que trazendo benefícios diretos 
e indiretos tangíveis, através 
de serviços de terceirização de 
serviços alinhados com as mu-
danças dos processos.

A Brill Brasil é uma em-
presa especialista em gestão 
de recursos essenciais e faci-
lities, realizando este tipo de 
apoio consultivo e também 
de execução de serviços pa-
ra empresas de Limeira e re-
gião. Para saber mais acesse: 
www.brillbrasil.com.

A terceirização da segurança, limpeza e conservação podem
proporcionar benefícios em relação à excelência do resultado final

DIVULGAÇÃO

Aulas de inglês criativas, divertidas e motivadoras são 
com a Red Balloon Limeira

As aulas podem ser acom-
panhadas pelos pais através de 
uma plataforma digital exclu-
siva, chamada DIGIWORLD. 
Toda a metodologia é desen-
volvida de forma que respei-
te o universo das crianças e 
adolescentes, utilizando as 
melhores práticas pedagógi-
cas aliadas a um planejamen-
to cuidadoso, para formar a 
base de aulas criativas, diver-
tidas e motivadoras. Conheça 
mais acessando o site www.
redballoon.com.br e as redes 
sociais Facebook e Instagram: 
@redballoonlimeira.

A Red Balloon está presente 
em Limeira na Rua Presiden-

te Roosevelt, 840, no Centro, 
porém também atende cidades 
da região como Piracicaba, 
Americana, entre outras. 

Todos os ambientes da es-
cola contam com a presença 
de monitores, o que garante 
maior segurança aos alunos, 
junto de um rigoroso contro-
le de entrada e saída, trazendo 
mais tranquilidade aos pais.

Através da aprendizagem, os 
alunos são encorajados a desen-
volverem sua autonomia e auto-
confiança. As aulas são sempre 
recheadas de atividades e even-
tos que estimulam as crianças 
e jovens a utilizar o inglês em 
situações diárias, sempre com 

DIVULGAÇÃO

uma dinâmica divertida.
Para saber mais sobre a 

Red Balloon Limeira, entre 
em contato pelo telefone (19) 

3702-7500, pelo WhattsApp 
(19) 99768-2160 ou pelo e-
-mail secretaria.limeira@red-
balloon.com.br.

A Red Balloon oferece aulas de inglês com exceletente metodologia

@acillimeira. Mais informa-
ções pelo telefone (19) 3404-

4911 ou pelo e-mail cursos@
acillimeira.com.br.
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Reforma da Previdência: o primeiro passo no avanço da 
economia brasileira

No dia 10 de julho, o tex-
to base da Reforma da Pre-
vidência foi aprovado em 
seu primeiro turno na Câ-
mara dos Deputados. Agora 
a proposta passa por um pe-
ríodo de análise e deve ser 
aprovado em segundo turno, 
que está previsto para acon-
tecer entre os dias 06 e 08 de 
agosto, quando novas emen-
das e destaques podem ser 
feitos (só podem ser retira-
dos trechos do texto e não 
acrescentados). 

Se aprovada no segundo 
turno, a reforma passa pa-
ra as mãos do Senado que 
pode aprová-la com 49 vo-
tos dos 81 senadores. Caso 
alterações sejam feitas, ela 
precisa receber novamente 
o aval em dois turnos pela 
Câmara e voltar ao Senado. 
Para evitar que o texto re-
torne, uma promulgação fa-
tiada pode ser feita (gros-
so modo, é como se o texto 
fosse “dividido” e apenas 
as partes que forem muda-
das sejam enviadas para se-
rem novamente votadas, ao 
invés do texto completo).

Um dos votos a favor da 
reforma partiu do deputa-
do federal Miguel Lombar-
di (PL). Segundo ele, a prin-
cipal urgência no momento 
é tirar do desemprego 13,4 
milhões de brasileiros, e vo-
tar a favor desta Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC 06/2019) é um passo 
nesta direção. “Sinaliza que 
estamos avançando. Porque 

a Nova Previdência não re-
solverá todos os nossos gar-
galos econômicos sociais. 
Contudo, ela demonstra que 
o atual Parlamento está dis-
posto a pautar temas funda-
mentais para destravar o nos-
so país”, conta o deputado.

Após ser aceita em todas 
as esferas legislativas, a Re-
forma da Previdência será 
publicada no “Diário Oficial 
da União”, e só a partir de 
sua divulgação os trabalha-
dores incluídos na reforma 
terão as novas regras para 
aposentadoria. O presiden-
te da ACIL, José Mário Bo-
zza Gazzetta, comenta que o 
atual sistema previdenciário 
tornou-se insustentável e por 
essa razão a nova proposta é 
tão necessária para alavancar 
novamente a economia bra-
sileira. “Logo não haveria 
mais dinheiro suficiente pa-
ra pagar todas as aposenta-
dorias. Por isso esta reforma 
faz-se muito importante para 
o desenvolvimento do País, 
pois ela dará continuidade ao 
benefício”, ressalta.

O texto base para a refor-
ma da Previdência, segundo 
o deputado do PL, foi o mais 
próximo de um consenso en-
tre todas as partes a ser cons-
truído no momento. “Digo is-
so porque durante o processo 
de votação tenho três com-
promissos: buscar regras me-
nos duras para professores na 
hora de se aposentar, garantir 
que nada mude no pagamen-
to do Benefício de Prestação 

Continuada para idosos e não 
permitir que pensionistas ga-
nhem menos que um salário 
mínimo. São injustiças que 
precisam ser corrigidas no 
texto-base da Nova Previdên-
cia”, aponta Lombardi.

O que muda?
A maior das mudanças é 

o fim da aposentadoria por 
tempo de contribuição, uma 
vez que agora o Brasil po-
derá exigir uma idade míni-
ma para aposentadoria. Com 
esta proposta, pretende-se 
equilibrar os gastos públicos 
e garantir que tanto os tra-
balhadores da rede privada 
quanto da pública contribu-
am de forma igualitária.

Ao entrar em vigor, a refor-
ma estabelece uma idade mí-
nima de 62 anos para as mu-
lheres e de 65 anos para os 
homens. Graças ao aumen-
to da média da expectativa 
de vida do brasileiro, faz-se 
necessário equilibrar as des-
pesas com a previdência pa-
ra garantir que os gastos fu-
turos não ultrapassem o valor 
da arrecadação.

A base do cálculo para as 
novas arrecadações também 
irá mudar, e com tais mo-
dificações o governo espe-
ra gerar uma economia de 
R$ 933 bilhões de reais nos 
próximos dez anos, o que 
garantiria o funcionamen-
to do sistema previdenciário 
brasileiro. “Mas apenas is-
so não basta, é preciso haver 
maior geração de emprego e 

outras medidas como a Re-
forma Tributária para que a 
arrecadação tenha continui-
dade, para que o equilíbrio 
entre arrecadação e gas-
to seja mantido”, explica o 
presidente da ACIL. Ele res-
salta que todas estas medi-
das são necessárias para que 
o Brasil continue avançan-
do rumo ao desenvolvimen-
to econômico e social, que 
só com as reformas traba-
lhista, da previdência e ain-
da com a tributária, a mudan-
ça ocorrerá. “Temos milhares 
de brasileiros desempregados 
e precisamos impulsionar a 
economia para realocar es-
ses profissionais no mercado 
de trabalho ou oferecer pos-
sibilidades de abrirem o seu 
próprio negócio, atuando co-
mo Micro Empreendedores”, 
afirma Gazzetta.

Para Lombardi é dever do 
Poder Legislativo Federal 
tomar a frente nestes tipos de 
decisões. “A Reforma Tribu-
tária, a MP da Liberdade Eco-

nômica e o Pacto Federativo 
são temas que o Congresso 
Nacional tem a obrigação de 
liderar. São marcos legais que 
atacam privilégios e têm a ca-
pacidade de tornar o Estado 
brasileiro menos burocrático 
e mais eficiente na prestação 
do serviço público ao cida-
dão”, diz o deputado.

Ao citar privilégios, é vá-
lido ressaltar que o depu-
tado federal Miguel Lom-
bardi já havia dispensado a 
aposentadoria especial para 
parlamentares em 2015, 
quando a reforma ainda não 
estava em debate. “Abri mão 
porque sempre achei essa re-
galia inadequada. A classe 
política, o poder Judiciário 
e as Forças Armadas não po-
dem ter regras mais cômodas 
para se aposentar do que a 
maioria dos trabalhadores da 
iniciativa privada. A boa no-
va é que a PEC acaba com os 
privilégios dos políticos na 
hora de se aposentar”, refor-
ça o limeirense.

DIVULGAÇÃO

“A Reforma Tributária, a MP da Liberdade Econômica e o Pacto
Federativo são temas que o Congresso Nacional tem a obrigação de liderar”, 

destaca o deputado federal Miguel Lombardi
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É com grande pesar, que a 
ACIL se despede de um de seus 
mais atuantes conselheiros, o se-
nhor Benedicto Carlos Toledo 
Lima, conhecido também como 
“Tao”. Aos 83 anos, ele deixou 
lembranças com sua esposa Dei-
se Aparecida Francisco Lima e 
os filhos Ricardo e José Renato. 

Além de sua atuação na ACIL, 
Lima participou de diversos mo-
mentos marcantes de Limeira. O 
empresário entrou para a Asso-
ciação em 1984, durante a pre-
sidência de Élcio Brigatto, e em 
sua passagem pela entidade, foi 
tesoureiro, secretário e nos últi-
mos anos trabalhou como conse-
lheiro durante várias gestões di-
ferentes, nas quais desenvolveu 

A Arca de Noé Moderna
(ao meu amigo Tao)

A Arca de Noé Moderna não terá malefícios
Terá pensadores, Filósofos e Tal
E pelo tempo afora a arca viajará pelo espaço sideral
Criando uma nova civilização real

Carlos Eduardo Pompeu

Em homenagem a Benedicto Carlos Toledo Lima
atividades em prol dos associa-
dos e da comunidade. “Despedi-
mo-nos de uma pessoa carismá-
tica e muito ‘humana’. Foi um 
grande empresário que deixou 
a sua marca nos limeirenses. 
Foi uma honra poder trabalhar 
com ele”, conta o conselheiro 
Virgílio Rossi.

Todos que atuaram ao seu la-
do dentro da Associação apon-
tam uma trajetória em vida de 
muito trabalho, honestidade e, 
principalmente, sua disposição 
em ajudar seus semelhantes. 
“Desde quando começou a fa-
zer parte da Diretoria da ACIL, 
tornou-se uma peça fundamen-
tal para a entidade. Participava 
ativamente em comissões, co-

ordenadorias e representações 
em diversos órgãos públicos 
da cidade e sempre com mui-
ta perseverança, determinação e 
sabedoria cumpria com os com-
promissos assumidos”, recorda 
Marilda Malavasi, conselheira 
da ACIL.

Lima foi de extrema impor-
tância para a informatização da 
ACIL, sendo um dos diretores à 
frente da INFORMAX, a primei-
ra feira de informática realizada 
pela Associação, em 1995. “Ele 
teve uma trajetória de vida que 
consistiu na prática da honestida-
de, generosidade, empatia e cari-
dade. Deixou um legado de amor 
ao próximo. Vai nos fazer muita 
falta, mas teremos seu exemplo 
a nos guiar”, ressalta o diretor da 
ACIL, Tony dos Santos.

Em vida, participou de diver-
sos grupos e entidades sociais 
de Limeira, como o Rotary Li-
meira Club. “O nosso gran-
de amigo Tao, com seus pas-
sos eretos, firmes e cadenciados 
nos trazia a disciplina de um jo-
gador de xadrez. A engrenagem 
do Rotary perdeu um dente 
muito valioso”, relembra a fa-

Benedicto Carlos Toledo Lima
16/01/1936       22/07/2019

ACIL/ARQUIVO

mília de Luidi Carlos Pompeu, 
que eram próximos de Lima.

Para o presidente da ACIL, 
José Mário B. Gazzetta, tanto a 
Associação quanto a cidade, so-
freram uma grande perda. “Li-
ma fará grande falta dentro da 
estrutura da ACIL e com certeza 
seu legado permanecerá na tra-

jetória da entidade por muitos 
e muitos anos. Era uma pessoa 
querida por todos os diretores, 
conselheiros e nossos colabo-
radores. Cativava o ambiente e 
fazia tudo o que estava ao seu 
alcance para contribuir no de-
senvolvimento da nossa entida-
de”, finaliza.

O Sebrae/SP está realizan-
do em parceria com a ACIL, 
uma grande capacitação vol-
tada para o MEI. Os cursos 
acontecerão na sede da Asso-

ACIL recebe capacitação gratuita para MEIs

ciação, das 8h às 12h. As ins-
crições são gratuitas. 

Cada etapa desta capaci-
tação está dividida em “tri-
lhas” voltadas para uma fa-

se diferente de empresa ou 
prestador de serviço. Na eta-
pa um, de nome “Primeiros 
Passos”, foi promovida  para 
quem exerce alguma ativida-
de empreendedora informal 
ou para quem tem planos de 
se tornar um empresário. Ela 
aconteceu nos dias 24, 25 e 
30 de julho.

A próxima etapa, de no-
me “Organize seu Negócio”, 
acontece entre os dias 12 e 
15 de agosto. Ela é destinada 
para os microempreendedo-
res individuais formalizados, 
que já desenvolvem alguma 

atividade econômica e que 
desejam aprimorar a gestão 
de empresa. Nesse módulo o 
empresário terá contato com 
os assuntos de empreendedo-
rismo, preço de venda, fluxo 
de caixa e marketing digital e 
mais um EAD sobre atendi-
mento ao cliente. 

Entre os dias 21 e 29 de 
agosto, acontecerá a última 
fase da capacitação, chamada 
“Pronto para Crescer”. Ela é 
destinada aos microempreen-
dedores individuais formali-
zados, que já desenvolvem al-
guma atividade econômica e 

que desejam aprimorar a ges-
tão de empresa. Nesse módu-
lo o empresário terá contato 
com os assuntos de empreen-
dedorismo, preço de venda, 
fluxo de caixa e marketing di-
gital e mais um EAD sobre 
atendimento ao cliente.

Tanto a programação e os 
respectivos dias de capacita-
ção, quanto as inscrições, po-
dem ser feitos através do si-
te da ACIL (www.acillimeira.
com.br), clicando no banner 
“Agenda de Cursos”. Mais in-
formações pelos telefones (19) 
3497-1018 e 3404-4911.

Turma da etapa “Primeiros Passos” do Super MEI 

ACIL/RAFAELA SILVA
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Todo mundo gosta de se vestir 
e sentir confortável com a aparên-
cia, independente da idade ou gê-
nero, e isso inclui os papais. Pen-
sando nisso, o Visão Empresarial 
Limeirense traz algumas dicas de 
presente para o Dia dos Pais, que 
este ano será celebrado no dia 11 
de agosto.

Roupas básicas, sem estampas, 
são uma grande jogada para agra-
dar o paizão. Camisetas t-shirts, 
por exemplo, nunca saem de mo-
da. A mesma regra vale para calças 
e bermudas, inclusive aquelas feitas 

Dicas de moda e elegância para o Dia dos Pais

de moletom, que voltaram a cair no 
gosto dos homens e que hoje po-
dem ser encontradas em vários mo-
delos diferentes.

A camisa social é outra pe-
ça coringa para presentear. Seja 
ela básica ou com estampas, po-
de ser usada informalmente com 
uma bermuda, assim como acom-
panhada de uma calça social para 
eventos mais formais como reuni-
ões profissionais. Para comprar o 
tamanho correto, a dica é confe-
rir se a costura da manga está po-
sicionada em cima da divisão en-

tre o ombro e o braço da pessoa; 
e o comprimento da camisa deve 
estar mais ou menos sete dedos 
abaixo do cós.

A calça é algo que pode gerar 
certa dúvida na hora da compra, 
devido à diversidade de modelos. 
Existem as do tipo skinny, que são 
mais justas, principalmente na par-
te da panturrilha, e vestem bem 
com camisas xadrez ou estampa-
da. Há também as do tipo bootcut, 
que se assemelham com as calças 
básicas, porém a partir do joelho 
começam a ficar mais largas.

Independente do tipo, as calças 
jeans nunca saem de moda e tor-
naram-se uma peça indispensável, 
devido a sua versatilidade que per-
mite que elas sejam sadas tanto em 
ocasiões formais quanto informais.

Com todas essas dicas de pre-
sente, agora é só escolher uma das 
lojas participantes da Campanha 
Compras Premiadas da ACIL, que 
até o final do ano irá premiar 500 
consumidores com vales-compra 
através de sua raspadinha, além de 
concorrerem a um carro 0 Km no 
final do ano. A lista completa es-
tá no site www.acillimeira.com.br. 
Informações através do telefone 
(19) 3404-4924.

Roupas e acessórios são uma ótima opção de presente
para agradar os pais de todos os perfis

DIVULGAÇÃO

Existem várias opções de 
seguros, com coberturas para 
as mais diversas ocasiões. Es-
tes serviços trazem mais ga-
rantias para o usuário em mo-
mentos de adversidade, seja na 
vida particular ou envolvendo 
a família, como é o caso do se-
guro de vida, e até mesmo em 
relação a um negócio, com o 
seguro patrimonial.

O seguro de vida pode ser 
contratado a partir dos 16 anos 
de idade, e não possui restrições. 
“Basta preencher um questio-
nário para avaliação por parte 
da seguradora”, explica Osmar 
Cassiano Filho, proprietário da 
SegFaz Seguros. Ao contrário 
do que muitos pensam, este tipo 

Seguro de vida e patrimonial: para que serve e como contratar
de serviço não oferece cobertura 
apenas em caso de óbito natural 
ou acidental.

Este seguro abrange diversas 
situações da vida de uma pessoa, 
como a invalidez por doença ou 
auxílio funeral. “Agora há inclu-
sive companhias de seguros que 
oferecem a cobertura para diag-
nóstico de doenças graves”, conta 
Cassiano. Ele acrescenta que este 
serviço tem como principal obje-
tivo deixar a família amparada em 
momentos difíceis.

Já no caso dos seguros patri-
moniais, basta informar a qual 
atividade comercial se destina a 
empresa para que as segurado-
ras possam ofertar os melhores 
pacotes, de acordo com as ne-

cessidades de cada segmento. 
“Normalmente a cobertura in-
clui incêndio, vendaval, roubo de 
bens, danos elétricos e até de res-
ponsabilidade civil. Sempre de-
ve-se procurar um corretor de se-
guros, para que ele possa orientar 
de maneira correta as coberturas-
mais adequadas para seu estabe-
lecimento”, acrescenta o proprie-
tário da SegFAz.

Por fim, é preciso tomar al-
guns cuidados na contratação 
de seguros. A companhia deve 
ser de confiança, com boas re-
ferências e com preços reais do 
mercado, analisando cuidado-
samente o contrato para que es-
te esteja de acordo com o que 
foi oferecido.

As seguradoras oferecem uma grande gama de pacotes para todo tipo 
de necessidade, seja em relação à vida pessoal ou profissional

DIVULGAÇÃO
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