
As empresas receberam o 
kit de divulgação da promo-
ção da ACIL contendo uma 
urna personalizada, dois carta-
zes alusivos à campanha, além 
de 500 cupons que devem ser 
distribuídos aos clientes.

Mais de R$ 70 mil em prê-
mios serão sorteados e os va-
les-compra só poderão ser 
resgatados nas lojas partici-
pantes da campanha.

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

JORNAL DA ACILwww.acillimeira.com.br  •  ANO 15 | EDIÇÃO 641 05 a 18 de Outubro de 2020  •  Limeira-SP

Outubro Rosa in Live é realizado pela ACIL

pág. 7ACIL lança cursos online em parceria com especialistas

O evento que foi online neste 
ano, foi promovido pelo CME 
da ACIL, em parceria com a 
Alicc, e contou com a partici-
pação de duas especialistas: a 
mastologista Alice Junqueira 
Pereira e a psicóloga Luci Mara 
Moreira, que falaram sobre vá-
rios aspectos do diagnóstico e 
tratamento do câncer de mama.
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Comerciantes recebem materiais da 
campanha Compras Premiadas 2020
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EDITORIAL

Outubro começa com um esperado incremento nos negócios do comércio, 
especialmente alavancados pelo Dia das Crianças, data fixada no dia 12 des-
de 1920 (há cem anos) e regulamentada e editada pelo então presidente da 
República Arthur Bernardes em 1924, com o objetivo de, além das crianças 
comemorarem com afeto os laços familiares, começarem as tratativas para 
diminuir e eliminar o trabalho infantil, comum naquela época.

Neste ano, em vista da pandemia da COVID-19, com a exigência de iso-
lamento social e diminuição significativa das atividades, as comemorações 
tradicionais como Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais foram 
bastante prejudicadas, pois não são todos os consumidores que utilizam o co-
mércio eletrônico (uma tendência que deve crescer mais e mais) e preferem 
as lojas físicas.

Comemoremos e presenteemos nossas crianças e mantenhamos o conceito 
de família arraigado em nossas tradições, pois o futuro depende delas. Preo-
cupemo-nos com a formação desses jovens que são o nosso porvir.

Dia 12 também é o Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, 
e rogamos a ela que abençoe nossa Pátria e nossa cidade, livrando-nos de to-
do mal que possa existir. 

A ACIL tem disponibilizado a seus associados cursos e palestras, ainda de 
forma online, buscando informar as tendências e novidades para as ativida-
des mercantis. Mantenha-se informado nos nossos comunicados e no site.  

Sempre se ouviu que, se os preços estão subindo, é bom sinal e indício de 
que as vendas estão boas etc. No entanto, a subida de preços em alguns se-
tores tem ocorrido de maneira abrupta e, a meu ver, abusiva com variações 
de mais de 50% em 90 dias, além do desabastecimento em alguns setores, 
notadamente aqueles em que existem oligopólios como os de cimento e aço. 
Justificam-se os fabricantes com aumento de demanda, exportação de pro-
dutos interessantes com o dólar bastante valorizado, baixa rentabilidade do 
dinheiro aplicado em banco, falta de sucata e outras coisas. Esperemos que 
haja uma conscientização e medidas sejam tomadas para que a normalidade 
se restabeleça.

Saúde a todos!

Renato Hachich Maluf
Conselheiro da ACIL

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%

Refrigerante Lata  (46,47%)

Valor: R$ 2,99
Imposto: R$ 1,38
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PrintFOOD inicia 2ª edição do Melhor Burguer de Limeira
Entre os dias 1º de outubro e 

30 de novembro, o PrintFOOD 
realiza a 2ª edição do concur-
so Melhor Burger de Limei-
ra. Durante esse tempo, três 
jurados terão a tarefa de ex-
perimentar todos os hambúr-
gueres participantes e eleger 
o melhor. Os avaliadores vi-
sitarão os estabelecimentos 
e também receberão os ham-
búrgueres em casa, por meio 
do delivery.

Neste ano, a comissão jul-
gadora é formada pelo em-
presário Gino Contin, que 
também é especialista em gas-

tronomia, pela chef Renata 
Chinelatto de Campos e pelo 
especialista em carnes Rodye-
ber Nogarotto Valim. 

O proprietário do PrintFOOD 
e um dos organizadores do con-
curso, Danilo Galzerano, acredi-
ta que esta edição contará com 
mais participantes. “A nossa pri-
meira edição foi um sucesso e, 
neste ano, fomos surpreendi-
dos com vários interessados as-
sim que abrimos as inscrições. 
Apesar de ser um concurso, não 
existe rivalidade. Os participan-
tes se tornam uma grande famí-
lia”, conta.

Além do título de Melhor 
Burguer, o concurso também 
vai eleger o Burguer da Ga-
lera, que será eleito pelo pú-
blico. “Neste ano, a votação 
será feita pelo site do Prin-
tFOOD, com exibição em 
tempo real dos primeiros co-
locados. A ideia é incentivar 
a votação da família, amigos 
e clientes”, explica Gustavo 
Sander, um dos organizado-
res do concurso. 

Informações pelo Instagram 
ou Facebook do PrintFOOD, e 
também pelo WhatsApp (19) 
98213-4206.

Danilo Galzerano e Gustavo Sander, organizadores do
concurso Mehor Burguer de Limeira

DIVULGAÇÃO

Qualidade e tradição
tornaram a Móveis Mesiq 
referência no mercado

Equipe Móveis Mesiq

ACIL/ARQUIVO

Organizar ou criar um 
ambiente de uma casa ou 
empreendimento reflete os 
gostos pessoais e a perso-
nalidade de seu proprietá-
rio. Um dos itens mais im-
portantes e que se destacam 
neste momento são os mó-
veis, e a Móveis Mesiq ofe-
rece um catálogo completo 
com diversos modelos, ta-
manhos, cores e marcas para 
a escolha dos consumidores.

Localizada na Av. Gu-
mercindo Araújo, 192, no 
Jd. Nova Itália, o clien-
te encontra na loja estofa-
dos (sofás, poltronas etc.), 
roupeiros, mesas para cozi-
nha e sala jantar, uma linha 
completa de colchões, apa-
radores, racks e painéis pa-
ra TV, tapetes e móveis mo-
dulados ou planejados.

“Venha fazer uma visi-
ta, conferir os produtos de 
perto e tomar um café co-
nosco em um ambiente cli-
matizado, de fácil acesso e 
com uma equipe preparada 
para dar o melhor atendi-

mento na hora de escolher 
os móveis para a sua casa”, 
convidam os proprietários 
João Batista Medeiros e 
Celi de Fatima de Siqueira 
Medeiros. 

Há 33 anos no mercado, 
a Móveis Mesiq tem co-
mo um dos grandes dife-
renciais a qualidade e tra-
dição de seu atendimento, 
além da montagem e en-
trega grátis feitas por co-
laboradores especializados 
na área. “Sempre passamos 
confiança para nosso con-
sumidor, tanto em sua re-
cepção quanto na qualidade 
do que oferecemos”, acres-
centam os proprietários.

Para entrar em contato 
e solicitar um orçamento, 
basta ligar no (19) 3442-
0073 ou pelo e-mail mo-
veismesiq@terra.com.br. 
O horário de funcionamen-
to é de segunda a sexta-fei-
ra, das 9h às 18h e aos sá-
bados, das 9h às 14h. Mais 
informações através do site 
www.moveismesiq.com.br.

Os melhores produtos para reforma e 
construção estão na Amerinox

Com mais de 25 anos de mercado, o consumidor encontra na Amerinox
tudo o que precisa para obras e reformas em geral

DIVULGAÇÃO

A construção ou reforma 
de um estabelecimento, es-
critório e até mesmo uma re-
sidência exigem um planeja-
mento prévio. E ter o material 
certo é essencial para que tu-
do saia conforme o esque-
matizado, inclusive para se 
evitar problemas futuros por 
conta de produtos, equipa-
mentos ou acabamentos de 
má qualidade.

Na Amerinox o limeirense 
encontra tudo o que precisa 
em materiais hidráulicos pa-
ra água quente e fria, caixas 
d’água, boilers, placa solar 
residencial e para piscinas, 
cabos elétricos, ferragens e 
ferramentas, torneiras e vál-
vulas novas além de reparos. 
Com mais de 25 anos de ex-
periência no mercado, ho-
je são comercializados pro-
dutos de primeira linha de 
grandes marcas como Aman-
co, Deca, Lorenzetti, Do-
col, Mastersol, Nova Orion e 
muitas outras.

Com loja localizada na Av. 
Maria Thereza Silveira de 
Barros Camargo, 870, no Jd. 

Santo André, o consumidor 
será recebido de forma rápi-
da e individualizada, além de 
receber a assistência de que 
precisa com orçamentos deta-
lhados e completos, com to-
dos os materiais necessários 
para a sua obra. 

“Nossa equipe está prepa-
rada para auxiliar na escolha 
dos melhores produtos pa-
ra a sua obra com atendimen-
to ágil, preço justo e facilida-

des no pagamento”, convida o 
proprietário, Laercio Bottan. 
O atendimento é feito de se-
gunda a sexta-feira, das 7h30 
às 18h e aos sábados das 8h às 
12h. Para mais informações 
acesse o site www.amerinox.
com.br, e orçamentos podem 
ser requisitados através do e-
-mail vendas@amerinox.com.
br, pelo telefone (19) 3445-
4036 e pelo  WhatsApp (19) 
98451-2106.
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O serviço poderá ser adquirido com valor diferenciado e exclusivo para associados

Para auxiliar seus associa-
dos durante a flexibilização e 
no combate à COVID-19, a 
ACIL firmou uma grande parce-
ria com a Remave para oferecer 
a Oxi-Sanitização para veícu-
los. Além de manter o ambiente 
de trabalho limpo e seguindo as 
medidas para inibir a contami-
nação pelo coronavírus, a des-
contaminação veicular é de ex-
trema importância para garantir 
a segurança do motorista e dos 
passageiros. 

O que é Oxi-Sanitização?
Locais como o carpete, ban-

cos e até mesmo o ar dentro de 
carros e veículos de uso cole-
tivo, como vans e micro-ôni-
bus, podem acumular vírus, mi-
crorganismos e fungos, e com 
a ajuda da Oxi-Sanitização é 
possível eliminá-los acima de 
níveis considerados satisfató-
rios. Esta limpeza utiliza al-
ta tecnologia para produzir o 
ozônio (O³), que é um gás al-
tamente instável, incolor nas 
condições atmosféricas e com 
alto poder microbicida.

ACIL e Remave firmam parceria para oferecer Oxi-Sanitização de veículos 

Este gás é produzido no local 
da aplicação, através da radia-
ção ultravioleta, eletrólise ou em 
um processo chamado “descarga 
de corona”. Este último é criado 
pela emissão de elétrons em ele-
trodos de alta tensão, que cho-
cam-se com átomos do dielétrico 
adjacente ao eletrodo. Esta coli-
são provoca a liberação de novos 
elétrons, formando um processo 
chamado de Avalanche de Town-
send, criando assim o O³.

Uma das principais caracte-
rísticas do ozônio é ser o mais 
poderoso oxidante utilizável 
atualmente, sendo até mais for-
te que o cloro. Além disso, ele é 
3.125 vezes mais rápido do que 
o cloro na inativação de bacté-
rias e, se não consumido de for-
ma mecânica, decompõe-se na-
turalmente em oxigênio, o que 
torna sua utilização mais do 
que recomendada na esteriliza-
ção de veículos.

A parceria
Com a união da Associação 

e Remave, o empresário asso-
ciado poderá contratar o servi-

ço com valor de R$ 70,00 pa-
ra a limpeza em veículos leves; 
e R$ 90,00 para veículos pesa-
dos. O seu preço normal é de R$ 
120,00 para cada automóvel.

A empresa é especialista em 
Oxi-Sanitização, e atua utili-
zando a tecnologia do Grupo 
Interozone Brasil, que é a única 
empresa atualmente certificada 
pelo Ministério da Agricultura, 
Ministérios do Trabalho, re-
comendada pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) e de acordo com as 
norma NR15.

Para contratar o serviço ou ti-
rar dúvidas, entrar em contato 
pelo telefone (19) 3441-5052, 
pelo WhatsApp (19) 99824-
4689 ou enviando um e-mail pa-
ra remavelimeira@gmail.com.

Sobre a Remave
Há 40 anos a Remave busca 

promover a segurança e bem-
-estar de motoristas, através da 
customização de veículos de 
transporte. O empreendimento 
é reconhecido como Posto Pre-
mium VDO, atuando na manu-

tenção e instalação de cronota-
cógrafos, além de credenciada 
pelo Inmetro na certificação des-
tes aparelhos. 

Com atendimento na Rua Or-
lando Módulo, 1107, no Jd. Ol-
ga Veroni, clientes de Limeira 
e Mogi-Mirim encontram à sua 
disposição grandes marcas co-
mo VDO, Maxiclima, Resfriar, 
Bepo, Jetta, Fabbof, Metalcor-

te, Voar e Astra. Atuam também 
com acessórios para caminhões 
(climatizador, som, ar-condicio-
nado, serviços de elétrica auto-
motiva, manutenção em vidros e 
portas, entre outras coisas).

Para conhecer outros serviços 
oferecidos pela Remave, acesse 
o site www.remave.com.br, ou 
confira o perfil @remaveoficial 
no Facebook e Instagram.

As lojas participantes da promoção receberam cartaz, urna e cupons para serem distribuídos aos consumidores

No dia 30 de setembro, foi 
iniciada a distribuição dos kits 
de divulgação da campanha 
Compras Premiadas 2020, re-
alizada tradicionalmente pe-
la ACIL para fomentar as ven-
das do comércio, incentivando 
o consumidor a realizar suas 
compras nas lojas participantes 
da promoção.

As empresas receberam con-
tendo uma urna personalizada, 
dois cartazes alusivos à cam-
panha, além de 500 cupons 
que devem ser distribuídos aos 
clientes. “O kit foi preparado 
para auxiliar o empresário a 
identificar sua loja como par-
ticipante da promoção e assim 
atrair a atenção dos clientes. 
Por essa razão contém os car-
tazes para serem colocados nas 
vitrines e espaços de destaque 
da loja. Além disso, enviamos 
urnas personalizadas para que 
fiquem à mostra e 500 cupons 
para serem distribuídos para os 

ACIL inicia distribuição de kit de divulgação da campanha Compras Premiadas

consumidores”, explica o presi-
dente da ACIL, José Mário Bo-
zza Gazzetta.

“Cada loja pode traçar uma 
estratégia diferente de aborda-
gem com seu cliente e assim 
fomentar ainda mais a campa-
nha na sua empresa, utilizan-
do-a como atrativo para fide-
lizar quem já é cliente e para 
atrair novos consumidores”, 
destaca Gazzetta.

Este ano a campanha da 
ACIL conta com patrocinado-
res que acreditaram no poten-
cial da promoção e investiram 
para que mais de R$ 70 mil em 
prêmios pudessem ser sortea-
dos. São elas: Realen Folhe-
ados, Grupo Engep, Bariflex, 
Rosi Brinquedos, Sicoob Aci-
cred, Clínica da Cidade, Senhor 
Marceneiro e Winner Honda.

Serão realizados três sorteios: 
em outubro, novembro e janei-
ro, aproveitando as datas come-
morativas e maior fluxo do co-

mércio com o Dia das Crianças, 
Black Friday e Natal. Até o mo-
mento serão sorteadas 2 Motos 
CG Fan, 4 Smart TVs 50”, 1 Es-
tante Home + Smart TV 50”, 5 
Smartphones, 1 Carro elétrico 
infantil, 25 Vales-compra de R$ 
1.000,00 e 38 Vales-compra de 
R$ 100,00 para os vendedores 
que tiverem seu cliente premia-
do, totalizando mais de R$ 70 
mil em prêmios.

Para concorrer, o consumi-
dor deverá preencher correta-
mente os cupons que serão en-
tregues pelas lojas participantes 
com os dados solicitados. Os 
sorteios serão realizados na se-
de da ACIL e os vales-compra 
só poderão ser resgatados nas 
lojas participantes, valorizando 
as empresas que acreditam no 
potencial da campanha.

“Ficamos muito contentes 
em poder promover a campa-
nha Compras Premiadas 2020, 
especialmente por todas as di-

ficuldades que o comércio en-
frentou em virtude do fecha-
mento temporário de suas 
atividades. Mas conseguimos 
formatar uma excelente cam-
panha, que promete movimen-
tar o comércio no final de ano, 
com o sorteio de vários prê-
mios, contemplando consumi-
dores e também os vendedores 

das lojas”, finaliza o presidente 
da ACIL. 

As empresa que têm inte-
resse em participar da campa-
nha Compras Premiadas devem 
entrar em contato com a ACIL 
através do telefone (19) 3404-
4924 ou pelo e-mail campa-
nhas@acillimeira.com.br, com 
Ana Lídia.

Maria Teresa de Marqui Palludetti, da Destaque Modas,
recebendo o kit da campanha

ACIL/LEONARDO BARDINI



505 A 18 DE OUTUBRO DE 2020

Transmissão foi realizada nas redes sociais da ACIL, e pode ser assistida no canal do  YouTube da entidade

O Outubro Rosa in Live foi uma 
transmissão ao vivo, realizada pe-
lo Conselho da Mulher Empreen-
dedora (CME), em parceria com a 
Associação Limeirense de Cuidado 
e Carinho (Alicc), nas redes sociais 
da ACIL. O evento contou com a 
participação de duas especialistas, a 
mastologista Alice Junqueira Perei-
ra e a psicóloga Luci Maria Ribei-
ro Moreira que falaram sobre vários 
aspectos do diagnóstico e tratamen-
to do câncer de mama.

O painel teve abertura feita pe-
la superintendente do CME, Rosi 
Luck, e também da presidente da 
Alicc, Fernanda Nolasco Varga. 
Cada uma das líderes explanaram 
um pouco sobre a atuação, proje-
tos e ações de cada grupo em prol 
da comunidade limeirense, em es-
pecial as mulheres. “Jamais que 
deixaríamos esta data, o Outubro 
Rosa, passar em branco por con-
ta da pandemia. Temos uma li-
derança feminina muito forte em 
Limeira, e quando as mulheres se 
unem o céu é o limite”, discursou 
a superintendente. 

A primeira entrevistada do pai-
nel foi a mastologista Alice, que 

Outubro Rosa in Live trouxe informação e visibilidade sobre o câncer de mama

destacou que o câncer de mama é 
uma doença que acomete milha-
res de mulheres todos os anos, e 
a melhor forma de combatê-lo é 
com o diagnóstico precoce. “Mui-
tos acham que diagnóstico preco-
ce é começar o exame aos 40 anos, 
sendo que nesta idade a doença já 
pode estar ali. Minha recomenda-
ção é que se iniciem as consultas 
aos 18 ou 20 anos, para que o mé-
dico conheça a paciente, seu histó-
rico familiar e examine a mama”. 

Alice ainda explicou que cada 
pessoa pode desenvolver de ma-
neiras diferentes a doença, por isso 
a importância de se realizar o au-
toexame e, se indicado pelo mé-
dico, a mamografia. “O tratamen-
to feito em uma amiga, prima ou 
vizinha nunca é o mesmo, pois le-
va em consideração os fatores in-
dividuais de cada paciente. Houve 
muito avanço nas pesquisas e tra-
tamentos do câncer de mama nos 
últimos anos, com melhoras no 
modo de lidar com ele”, apontou a 
mastologista. 

Já a psicóloga Luci, que há 10 
anos acompanha os atendidos da 
Alicc, explica como os aspectos 

psicológicos de receber a confir-
mação e o tratamento, impactam 
na vida emocional de um pacien-
te. “Quando recebemos qualquer 
diagnóstico de gravidade, eu diria 
que a informação vem em primei-
ro grau de necessidade. Sempre 
que uma pessoa busca a informa-
ção de quem realmente a possui, 
ela começa a traçar caminhos e 
um leque de possibilidades”, res-
salta a psicóloga. 

Segundo Luci, ter o apoio da fa-
mília, amigos e profissionais com 
os quais o paciente possa confiar, 
é essencial para que este momento 
tenha um impacto menos doloroso 
para ele. “É natural que a pessoa 
diagnosticada tenha oscilações em 
seu estado, hora mais forte e em 
outras mais sensíveis psicologica-
mente. É preciso reconhecê-la no 
momento em que ela está, para dar 
o apoio necessário, sem cobranças, 
pois este é o ‘momento’ do pacien-
te”, completa.

Após as entrevistas, as profissio-
nais também responderam várias 
perguntas relacionadas ao tema que 
foram enviadas pelas integrantes do 
CME da ACIL. O Outubro Rosa in 

A mastologista Alice Pereira destacou que a melhor forma de
combater o câncer de mama é com o diagnóstico precoce

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Desde o dia 1º de outubro a 31 de dezembro, mulheres de 50 a 69 anos podem comparecer à Unidade Bá-
sica de Saúde (UBS) mais próxima e solicitar o agendamento da mamografia – procedimento capaz de identi-
ficar o câncer de mama em fase inicial. O exame é uma das ações previstas em Limeira para o Outubro Rosa, 
mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de mama.

Com acesso ao exame facilitado, as próprias enfermeiras das UBSs poderão emitir o pedido e fazer 
o agendamento. Os exames, que devem ser feitos a cada dois anos (ou antes, de acordo com critérios 
médicos), serão realizados na Santa Casa ou no AME. Não é necessário apresentar pedido médico, 
apenas documento de identificação com foto.

Esta campanha faz parte das ações propostas para o Outubro Rosa no município, e é resultado de uma 
parceria entre a prefeitura, a Alicc, o hospital Santa Casa e o Ambulatório Médico de Especialidades (AME).

Live também contou com a parti-
cipação do grupo Comprimidos da 
Alegria, que realizam visitas a pa-
cientes em hospitais, levando um 
pouco de música e descontração pa-
ra as pessoas que estão enfrentando 
este momento tão delicado.

Outro destaque foi a transmis-
são, durante os intervalos, das pro-
jeções realizadas pela Kanal Even-
tos em alguns pontos da cidade 
para evidenciar o início da campa-
nha, e os depoimentos de mulhe-
res que enfrentaram e venceram o 
câncer de mama, contando como 
foram suas experiências.

Para encerrar a live, foi compar-

tilhada uma das apresentações do 
projeto Canto Coral, que atua des-
de abril de 2016 com objetivo de 
trabalhar a saúde física, mental e 
espiritual dos atendidos da Alicc. 
Hoje, o coral conta com 25 inte-
grantes e tem conquistado resul-
tados de envolvimento surpreen-
dentes, com a regência do maestro 
Rosivaldo Pena Peres.

O Outubro Rosa in Live só foi 
possível graças ao patrocínio das 
empresas limeirenses: LZ Films, 
Kanal Eventos, Rosi Brinquedos, 
Rede Drogalim, Jéssica Cosméti-
cos, Airzap, Vida Alcalina, Colégio 
Portal, Casa Limpa e Brink Bem. 

O Outubro Rosa in Live ainda pode ser conferido nas
páginas do YouTube e Facebook da ACIL Limeira

ACESSO FACILITADO à MAMOGRAFIA
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A participação de empresas 
de Limeira nas licitações muni-
cipais deu um salto significati-
vo nos últimos três anos. Levan-
tamento da Coalizão Municipal 
para Licitações, uma parceria do 
Observatório Social do Brasil – 
Limeira com a Prefeitura e algu-
mas das mais importantes insti-
tuições da cidade, mostra que, 
em 2018, para cada R$ 100,00 
utilizados em compras pelo Po-
der Público municipal, apenas 
R$ 20,53 ficavam com o empre-
sariado local. Em 2020, este nú-
mero já está em R$ 27,34. 

A Coalizão, que teve partici-
pação de SEBRAE, ACIL, Se-
nai, Senac, Sesi e APECL, reali-
zou, entre junho de 2018 e março 
de 2020, a capacitação de 157 
pessoas para participação em li-
citações públicas, o que resultou 
em um aumento do interesse dos 
empresários locais nesse tipo de 
certame. Essa iniciativa resul-
tou, inclusive, no Prêmio Estadu-

Participação do empresariado local nas compras
realizadas pela Prefeitura de Limeira cresce 7%

al “Prefeito Empreendedor”, que 
Limeira ganhou em 2019.

A cada ano, a administração 
municipal dispende mais de R$ 
100 milhões em compras. Em 
2018, do total investido pela Pre-
feitura, R$ 123,4 milhões foram 
para empresas de outras cidades, 
enquanto R$ 31,8 milhões fica-
ram em Limeira. Essa relação, 
em 2019, foi de, respectivamente, 
R$ 100,5 milhões e R$ 29,9 mi-
lhões. Neste ano, até 31 de julho, 
o empresariado local ficou com 
R$ 15,1 milhões, contra R$ 40,1 
milhões que saíram do município.

Raul Groppo, presidente do 
Conselho de Administração do 
OSB-Limeira, enumera uma sé-
rie de benefícios que essa evolu-
ção da participação dos empresá-
rios locais nas compras públicas 
traz para a cidade. Primeiramente, 
porque quando se aumenta o nú-
mero de pessoas preparadas para 
participar de licitações, mais cres-
ce a concorrência, o que traz eco-

nomia para o município, além de 
possibilitar mais transparência em 
todo processo licitatório, reduzin-
do as chances de corrupção.

Custo x Benefício
“Se o fornecedor que ganhou a 

concorrência for local, facilita o 
acompanhamento da entrega ou 
da realização do serviço”, acres-
centa Groppo. “Além disso, a 
compra pública retorna à econo-
mia local, fomentando mais ne-
gócios em nossa cidade”. O pre-
sidente destaca ainda mais um 
ponto: “Ao fornecer para o Po-
der Público local, o empresário 
está realizando uma atividade de 
cidadania e ampliando seus ca-
nais de venda, o que, na crise pe-
la qual passamos, é algo bastante 
bem-vindo”.

Se as compras públicas de 
2019 e 2020 forem comparadas 
com as de 2018, chega-se à con-
clusão de que foram praticamen-
te R$ 7 milhões a mais circulan-

do em Limeira do que o valor 
esperado se não houvesse essa 
iniciativa da Coalizão. “Levan-
do-se em conta que a receita do 
OSB-Limeira neste mesmo perí-
odo foi de R$ 72 mil, concluímos 
que, para cada R$ 1,00 investido 
na nossa instituição, R$ 96,00 re-
tornaram para a economia local”.

Groppo lembra que o Obser-
vatório Social do Brasil con-

ta com a Escola da Cidadania, 
uma solução de ensino à distân-
cia cuja proposta é trazer, de for-
ma acessível, cursos e qualifica-
ções a cidadãos, empresários e 
servidores públicos em diversas 
áreas, incluindo licitações e com-
pras governamentais.

Mais informações sobre a Es-
cola da Cidadania no link https://
escoladacidadania.osbrasil.org.br.

ACIL/ARQUIVO

Entre junho de 2018 e março de 2020, foi realizada a capacitação
de 157 pessoas para participação em licitações públicas

Parceria do OSB-Limeira com outras instituições faz com que retorno à cidade passe em 3 anos de R$ 20 para R$ 27 a cada R$ 100 investidos 

Parceria entre Sebrae e Magalu prevê qualificar 100 mil MPEs

Lançada durante a pandemia, 
a parceria entre o Sebrae e o Ma-
gazine Luiza pra qualificar pe-
quenos negócios será expandida 
para todo o País. A meta do Se-
brae é preparar e conectar 100 
mil micro e pequenas empresas 
ao mercado digital em market-
places até o final de 2021.

Até o momento, mais de 1,5 
mil pequenos negócios foram 
capacitados com apoio do Se-
brae nos estados de São Paulo 
e Pernambuco, onde acontece a 
primeira fase do projeto piloto 
da parceria. 

Na página inserida no Portal Se-
brae, esses pequenos empresários 

têm acesso a cursos on-line gratui-
tos para entender melhor o que é 
um marketplace, aprender estraté-
gias para aumentar as vendas on-li-
ne, além de conhecer as ferramen-
tais digitais de gestão do negócio no 
ambiente dos marketplaces. 

A parceria também permitirá 
que seja feito um monitoramen-
to do desempenho dos pequenos 
negócios dentro da plataforma 
Parceiro Magalu, segundo Flávio 
Petry, analista de competitivida-
des do Sebrae.  

Primeiramente, explica, o em-
preendedor faz um diagnóstico 
do nível de digitalização do seu 
negócio no Portal Sebrae. A par-
tir daí, são oferecidas diversas 
soluções para atender às suas de-
mandas específicas para se inse-
rir no ambiente digital - incluin-

Mais de 1,5 mil empresas já foram capacitadas pela parceria

DIVULGAÇÃO

do os canais de marketplaces. 
“Também estamos coletando 

informações fundamentais pa-
ra propor soluções aos empresá-
rios, para melhorarem cada vez 
mais o desempenho dentro dos 
marketplaces”, conta. Segundo 
ele, em uma análise inicial, foi 
identificado que 60% dos peque-
nos negócios dentro do Parceiro 
Magalu foram atendidos pelo Se-
brae em algum momento.

A empresária Elisabete Perei-
ra Rodrigues, dona de uma loja 
de artigos infantis, em Jaboatão 
dos Guararapes (PE), procurou a 
unidade do Sebrae regional para 
receber orientações sobre como 
fazer parte da plataforma digital, 
assim que soube da parceria do 
Sebrae com o Magalu.

“Com a pandemia, tive que fe-

char as portas do meu estabele-
cimento no final de março, e vi a 
oportunidade de ter mais um ca-
nal de venda para decolar no on-li-
ne com o suporte de uma empresa 
com marca já estabelecida, como é 
o Magazine Luiza”, destacou.

A empresária já faz planos pa-
ra vender mais no Parceiro Maga-
lu para o Dia das Crianças. “Não 
medi esforços para me capaci-
tar para atuar no digital e manter 
contato com meus clientes, mes-
mo à distância. Recebi demandas 
para vender brinquedos também, 
e vou aproveitar a data comemo-
rativa para incluir novos produtos 
na plataforma.” Saiba mais sobre 
a parceria em www.sebrae.com.
br/sites/PortalSebrae/parcerias.

Fonte: Diário do Comércio
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As vídeo aulas possuem em torno de uma hora cada e foram criadas por especialistas de diversas áreas

A pandemia trouxe um desafio 
para o empreendedor: se reinventar. 
E para muitos isso significou mu-
dar totalmente o modo como reali-
zavam suas vendas e atendimento, 
partindo da abordagem presencial 
para o digital, como uma forma de 
continuarem a atender seus clientes 
e contornarem a crise.

E para auxiliá-los nesta reto-
mada, a ACIL está lançando uma 
série de capacitações online, total-
mente gratuitas, criadas por espe-
cialistas a convite da Associação. 
Os dois primeiros módulos já es-
tão disponíveis para o empresário: 
“Google Meu Negócio – Primei-
ros Passos” e o “Vendendo Mais 
(e melhor) pelo WhatsApp”.

Google Meu Negócio 
Na capacitação “Google Meu 

Negócio – Primeiros Passos”, cria-
da pelo estrategista de marketing 
digital Alê Vieira, os participantes 
terão uma percepção do básico ne-
cessário para inserirem suas em-
presas no mercado digital, dicas e 
orientações de como se tornar re-
levante nas pesquisas online. “O 
empresário irá conhecer o poten-
cial do Google através do Meu Ne-
gócio, uma ferramenta gratuita que 
ajudará sua empresa a se destacar 
na busca, no mapa e em outros 
aplicativos, potencializando ainda 
mais as possibilidades de realizar 
vendas locais”, destaca Vieira.

ACIL lança capacitações online e gratuitas para empreendedores

Ter presença digital é extrema-
mente importante para qualquer 
empreendimento, e isso inclui os 
prestadores de serviço, que tam-
bém podem se cadastrar no GMN 
para ganhar destaque dentro dos 
resultados de procuras na web. “É 
preciso saber utilizar estes meios 
digitais para ser relevante e con-
fiável no mundo online. Sete em 
cada dez consumidores dizem 
acreditar em avaliações digitais, 
tanto quanto nas pessoais”, acres-
centa o estrategista em marketing.

Durante esta capacitação, se-
rá abordado o que é o Google Meu 
Negócio, os fatores que influenciam 
o posicionamento de uma empresa 
nos resultados de busca, como criar 
uma ficha na plataforma, os recursos 
disponíveis, entre outros. Além da 
teoria, Alê Vieira ensinará na prática 
como introduzir um estabelecimento 
ou serviço na plataforma, além das 
configurações iniciais.

Vendendo pelo WhatsApp
O curso online “Vendendo Mais 

(e melhor) pelo WhatsApp”, foi 
criado em parceria com a especia-
lista em compras estratégicas e co-
-fundadora do Grupo Vitrinne, An-
dreza Leite. “O WhatsApp é uma 
poderosa ferramenta que muitas ve-
zes deixamos de lado ou negligen-
ciamos, que pode transformar clien-
tes em fãs dos nossos negócios”, 
conta a analista comportamental.

No decorrer do curso, os partici-
pantes irão aprender como utilizar as 
ferramentas do WhatsApp, princi-
palmente a versão Business do apli-
cativo, como vender online, e tam-
bém a identificar e se comunicar 
com seu público. “Falar com a per-
sona é se fazer entender através da 
linguagem deste cliente, diretamen-
te para ele. Cada persona apresenta 
detalhes específicos que estreitam o 
relacionamento”, explana Andreza.

Ela acrescenta que nas empre-
sas as quais ela já atuou com con-
sultoria, criaram uma base sóli-
da de clientes só com os contatos 
que já possuíam no WhatsApp, e 
venderam até 15 vezes mais. “A 
venda é consequência de um bom 
relacionamento que se cria com o 
cliente”, acrescenta a especialista.

Como acessar
Para assistir as aulas, que pos-

suem cerca de uma hora cada, basta 
que os interessados acessem www.
acillimeira.com.br/agenda e reali-
zem sua inscrição. Depois de re-
alizada a confirmação dos dados, 
será enviado a ele um link com a 
vídeo aula. Ao terminar um módu-
lo, o participante é convidado a res-
ponder um pequeno questionário, e 
após isso é possível pedir o envio de 
um certificado de participação.

Os vídeos podem ser acompa-
nhados através de computadores, 
tablets ou smartphones e em qual-

quer horário, o que dá mais con-
forto e liberdade para o empresá-
rio fazê-lo no horário e local que 
achar mais conveniente. Dúvidas 
e mais informações através do te-
lefone (19) 3404-4919, pelo e-mail 

cursos@acillimeira.com.br ou pe-
lo WhatsApp (19) 3404-4900 e fi-
que de olho no perfil @acillimeira 
no Facebook, Instagram e LinkedIn 
para acompanhar o lançamento dos 
demais cursos.

Foram plantadas 10 Sumaúmas em espaço verde da cidade, com apoio da Secretaria de Meio Ambiente de Limeira

No dia 21 de setembro, é ce-
lebrado nacionalmente o Dia 
da Árvore, data criada para 
lembrar a população da im-

Dia da Árvore é celebrado com plantio de mudas promovido pelo CME da ACIL

portância dessa grande rique-
za natural, e que foi escolhi-
da por estar próxima ao início 
da Primavera. E para comemo-

rar a data, o Conselho da Mu-
lher Empreendedora (CME) da 
ACIL, em parceria com a Se-
cretaria do Meio Ambiente de 
Limeira, realizaram o plantio 
de 10 mudas de Sumaúma, na 
Rotatória da Av. Cônego Ma-
noel Alves, cruzamento com a 
Rua Waldemar Panaro.

Estiveram presentes na ação 
as integrantes do CME e auto-
ridades, além do presidente da 
ACIL, José Mário Bozza Ga-
zzetta, que destacou que o plan-
tio das árvores é um gesto que 
se perpetuará no futuro. “O que 
estamos fazendo aqui, é plantar 
algo que será desfrutado pelas 
futuras gerações, e isto é um im-
portante ato de amor e cidada-

nia”, afirmou o presidente.
A superintendente do Conse-

lho, Rosi Luck, ressaltou como 
as árvores são de extrema im-
portância para a vida. “Nessa 
oportunidade, queremos cons-
cientizar a população sobre a 
necessidade de preservar o meio 
ambiente, além de tornar Limei-
ra uma cidade mais arborizada, 
agradável e bonita”, comparti-
lhou a empresária.

A Sumaúma
Em duplas, as conselheiras do 

CME presentes aprenderam o tra-
to e manuseio correto das mudas, 
assim como a melhor maneira de 
realizar o plantio das mudas de 
Sumaúma. A espécie foi escolhi-

da por ser uma árvore tipicamente 
tropical, e está presente principal-
mente em toda a Bacia Amazô-
nica, em florestas inundadas ou 
pantanosas da várzea dos rios. Em 
campo, as árvores podem atingir 
de cinco a seis metros de altura 
em apenas dois anos.

Sua madeira é muito utilizada 
para fabricação de embarcações, 
por ser bem leve, além de utili-
zada para produção de celulose. 
A pluma que envolve as semen-
tes é empregada na confecção 
de boias salva-vidas, para enchi-
mento de colchões e de traves-
seiros; e das sementes é extraído 
um óleo comestível que também 
é utilizado para iluminação e fa-
bricação de sabão.Integrantes do Conselho da Mulher Empreendedora da ACIL

ACIL/FÁBIO CARNEIRO
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Falar sobre qualquer tipo de investimento pode 
parecer conversa de “outro mundo” para a maio-
ria das pessoas. Porém, o que muitos não sabem, 
é que existem diversas formas e valores para apli-
cações, inclusive para quem é iniciante. 

A assessora de investimentos Daniele Cardo-
so (@daninvesti no Instagram), que possui mais 
de 10 anos de experiência no mercado financei-
ro e bancário, certificada e credenciada a CVM 
(Comissão de Valores Mobiliários), explica que 
hoje existem vários sites e plataformas que for-
necem informações de como investir, como o 
portal Infomoney, além das próprias corretoras 
disponibilizarem conteúdo educativo gratuito 
para quem está começando. “No meu canal no 
Youtube, por exemplo, há várias aulas de como 
começar. Entre os youtubers que eu acompanho, 
recomendo a Nathalia Arcuri do ‘Me Poupe’, o 
Tiago do ‘Primo Rico’ e a Mirna do ‘Economir-
na’”, acrescenta. 

Antes de investir
Uma pessoa que nunca teve contato com es-

te mercado é plenamente capaz de investir, e se-
gundo a assessora, principalmente se ela tiver fa-
cilidade em usar um smartphone e aplicativos. 
“A primeira etapa é saber que, para investir seu 
dinheiro e ter bons rendimentos, o banco paga-
rá sempre uma rentabilidade menor, porque ele é 
para crédito (empréstimos e produtos de crédito). 
Já as corretoras que são conhecidas como ‘shop-
ping dos investimentos’, servem exatamente para 
este propósito, com rentabilidades mais atraentes 

Quero investir! E agora?

e com a mesma segurança”, explica Dani.
Outro ponto a ser levado em consideração é o 

de ter claramente o objetivo pelo qual se quer in-
vestir. Quer trocar de carro daqui um ano? Com-
prar um imóvel? Garantir uma aposentadoria 
tranquila no futuro? Pode não parecer, mas levan-
tar este tipo de questionamento é extremamente 
importante, pois são estas respostas que guiarão o 
indivíduo para o tipo de investimento que ele irá 
realizar a curto, médio ou longo prazo, assim co-
mo a disponibilidade de resgate do valor.

Perfil de investidor
Saber o tipo de investidor ao qual uma pessoa 

faz parte auxilia, e muito, na hora de determinar 
as ações que eles estarão mais dispostos a traba-
lhar. Os perfis são comumente divididos entre: 
Conservador, Moderado e Agressivo.

Os investidores Conservadores são aqueles que 
possuem baixa tolerância em riscos, e optam por 
investimentos de renda fixa e que podem ter li-
quidez ou não. Os Moderados escolhem por se 
protegerem a longo prazo, mas estão dispostos a 
correr algum risco se necessário, diversificando a 
carteira e os riscos para ganhar um pouco mais. E 
os de perfil Agressivo aceitam a possibilidade de 
perda, desde que a chance de retorno maior valha 
a pena, o que é chamado de risco x retorno.

O portal de notícias UOL criou um teste rápi-
do, com o qual em menos de cinco minutos é pos-
sível ter uma noção sobre o perfil de investidor 
que uma pessoa se encaixa melhor. Acesse o site 
www.economia.uol.com.br/quiz/perfil-investidor 

após ler esta matéria, para responder as questões 
e ter acesso ao resultado.

É válido lembrar que este teste não é a única 
coisa determinante para decidir o perfil que uma 
pessoa se encaixa. É preciso levar em conta algu-
mas considerações como: a fase de vida em que 
um indivíduo se encontra, sua idade e carreira; a 
tolerância que uma pessoa pode ter a perdas fi-
nanceiras; e até mesmo sua capacidade em tomar 
decisões rápidas e as vezes difíceis.

A Bolsa de Valores tem se popularizado nos 
últimos anos, mas é preciso ter a noção básica 
para entrar neste mundo, pois existem estraté-
gias que o investidor pode adotar para partici-
par de bons investimentos. “A Bolsa representa 
as empresas nacionais e seus lucros, e o número 
de brasileiros cresceu muito rápido nos últimos 
anos. Estamos atualmente em quase três milhões 
de CPF’s ativos, e isto impacta na hora de inves-
tir”, salienta Daniele.

Ela também acrescenta que, muitas vezes, com 
o fluxo de informação e o “modismo”, o investi-
dor se aventura na Bolsa e adquire ações sem co-
nhecimento, objetivo ou estratégia, e quando es-
tas ações caem, o investidor não sabe o que fazer. 
“O mercado de ações não é lugar de apostas e sim 
para investimento de Longo Prazo”, finaliza a as-
sessora de investimentos.

Na continuação desta matéria, que sairá na pró-
xima edição do Visão Empresarial, será possível 
conferir os primeiros passos que podem ser dados 
no mundo das aplicações e os cuidados na hora 
de investir.

A Assessora de Investimentos, Daniele Cardoso, dá dicas para quem deseja aplicar seu dinheiro, em uma matéria especial dividida em duas partes

No dia 16 de novembro, pessoas físicas e jurí-
dicas terão mais uma opção para fazer transferên-
cia entre contas: o Pix, novo sistema lançado pelo 
Banco Central. Com ele, os usuários de institui-
ções financeiras e fintechs não precisarão mais 
realizar o preenchimento de dados para transfe-
rirem entre contas, pois tudo isso será feito auto-
maticamente, bastando apenas que o usuário insi-
ra um código-chave (ou apelido) único.

Todos os bancos com mais de 500 mil contas 
de clientes deverão, obrigatoriamente, oferecer o 
método de pagamento através do Pix, mas a ex-
pectativa, é que as fintechs, como PicPay e Mer-
cado Pago, também irão aderir a esta nova for-
ma. Como este é um novo método de pagamento, 
as antigas opções de operação como o TED e o 
DOC, ainda poderão ser utilizadas como forma 
de pagamento.

Facilidades
Transferências, pagamento de contas e boletos, 

recolhimento de impostos e de taxas de serviços 
(como emissão de passaportes), estão entre as 
operações possibilitadas pelo novo sistema. Um 
dos objetivos com o Pix é o de incentivar as tran-
sações digitais, uma vez que o usuário poderia re-
alizar, por exemplo, o pagamento da conta de um 
almoço em restaurante através de uma transferên-
cia, em até 10 segundos.

A transferência entre contas de pessoas tam-
bém será facilitada: se uma pessoa do banco A 
quiser transferir um valor para uma conta do ban-
co B, basta que ele coloque o apelido relacionado 

Conheça o Pix: nova opção para transações online do Banco Nacional

a esta conta. Outra vantagem é que além da velo-
cidade com que as transações serão computadas, 
o sistema atua com funcionamento 24 horas por 
dia e todos os dias da semana, incluindo feriados.

O que é a chave Pix?
As instituições que irão oferecer este novo mé-

todo de pagamento devem realizar o cadastro de 
chaves para utilização do Pix, sendo que o núme-
ro delas para cada usuário é limitado de até cinco 
para Pessoas Físicas e vinte para Pessoa Jurídica.

Estes códigos, que podem ser chamados também 
de “apelidos”, podem ser um e-mail, telefone, CPF 
ou até mesmo uma sequência aleatória gerada pelo 
próprio sistema. Uma pessoa que possui duas con-

tas em instituições diferentes, por exemplo, não po-
derá utilizar o mesmo apelido nas duas contas. 

Custos
O valor cobrado pelas transações é outro atra-

tivo prometido pelo Pix, pois para Pessoas Físi-
cas ele terá, obrigatoriamente, valor zero para sua 
utilização mesmo para transferências realizadas 
entre bancos diferentes, por exemplo. Pessoas Ju-
rídicas podem ter alguma cobrança, porém isto 
ficará à cargo das instituições financeiras decidi-
rem se haverá algum repasse ou tarifa.

As transações feitas pelo novo sistema também 
poderão ser agendadas, mas caberá ao banco deci-
dir se vai oferecer esta opção e como ele irá funcio-
nar. Se no dia do agendamento não houver dinhei-
ro na conta, ela não será computada pelo sistema.

Cuidados 
A segurança destas chaves e das transações se-

rá feita através de criptografia, assinatura digital, 
autenticação, entre outros processos que devem 
ser empregados pelas instituições. Ao usuário ca-
be o dever de estar atento para que, no caso de 
possuir duas ou mais contas em seu nome, ele não 
cadastre em apenas uma as chaves de fácil memo-
rização (CPF, telefone, e-mail etc.). 

Além disso, ele deve preencher com atenção 
a chave Pix da pessoa ou estabelecimento que 
irá receber o valor pago, pois todas as transa-
ções realizadas pelo novo sistema são computa-
das em poucos segundos, e não poderão ser can-
celadas ou desfeitas.

O sistema trará serviços online 24h, todos os dias e com computação dos pagamentos e recebimentos em até 10 segundos


