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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Conheça o novo Cartão de Benefícios ACIL+!
Agora o ACIL+ é bandeira 

Vegas Card, empresa consoli-
dada no mercado desde 2005. 
A mudança traz diversos bene-
fícios para os associados, que 
podem contar com uma rede 
maior de credenciados para os 
vales de alimentação e refeição, 
além da opção de multibenefí-
cios para os colaboradores, que 
ainda contam com uma série de 
descontos exclusivos. 
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Cerca de 300 pessoas prestigiaram palestra 
com Rossandro Klinjey

No dia 25 de junho, o es-
critor e professor Rossandro 
Klinjey, esteve pela primeira 
vez em Limeira com a pales-
tra “O sucesso (sem culpa) só é 
possível com competência éti-
ca”. Sucesso na redes sociais, 
o palestrante cativou e inspirou 
a todos com sua apresentação 
que teve um público com cerca 
de 300 pessoas no Teatro Vitória.

ACIL/ARQUIVO

 ACIL/RAFAELA SILVA
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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%

Pote de Paçoca (36,54%)

Valor: R$ 15,00

Imposto: R$ 5,48

DIVULGAÇÃO

Na edição anterior do Visão Empresarial pudemos constatar o sucesso que foi 
a segunda edição da FENACIL no Shopping Nações Limeira que foi visitada por 
mais de 4 mil pessoas. Parabenizamos aqui o Núcleo de Jovens Empreendedores 
da ACIL que, com apoio da Diretoria e Conselhos organizaram tão bem o evento. 
Esperamos sucesso crescente para as próximas edições.

Num momento em que o País passa por uma inegável situação difícil, visto ha-
verem 14 milhões de desempregados, iniciativas como essa que estimulam o em-
preendedorismo e colocam numa mesma mesa de negociação empresários de di-
versos segmentos, é um dos caminhos para o desenvolvimento.

O desemprego cria nas cidades um novo tipo de comércio, o de sobrevivência, 
mas que pode gerar algum prejuízo às empresas legalmente estabelecidas, vide o 
que acontece nos semáforos e que não existiria ou seria bem menor se estivésse-
mos a pleno emprego. Pelo que o Governo Federal anuncia, enquanto não houver 
a Reforma da Previdência não acontecerão grandes investimentos estrangeiros 
por aqui, salvo alguns já anunciados e que aguardam a flexibilização dos encargos 
e Reforma Tributária. 

Muita coisa já foi feita nesses seis meses de governo, no entanto precisamos de 
decisões técnicas e não políticas que venham fomentar os negócios. Com a redu-
ção dos gastos públicos, que já está em andamento, o Governo poderá diminuir a 
carga de tributos para as empresas, o que deverá alargar a base dos pequenos pa-
gadores de impostos e fazer com que a arrecadação cresça com a legalização. Pelo 
que entendemos, a Reforma da Previdência é urgente.

Mês de julho, o comércio deve aquecer na venda de roupas mais quentes e é um 
bom momento para gestos de solidariedade, como a doação de roupas e coberto-
res para os mais necessitados. E esse mês será o de preparação para a grande festa 
do empresariado limeirense, o Dia da Empresa, cuja data é 23 de agosto. Os ga-
nhadores deste ano foram anunciados na última edição do Jornal Visão. Contamos 
com a adesão e presença de todos!

Renato Hachich Maluf
Conselheiro da ACIL
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Não fuja do inglês! Blue Pine oferece aprendizado 
personalizado e eficiente

A equipe da Blue Pine está preparada para receber seus alunos com a metodologia 
que melhor se encaixa em seus objetivos profissionais e pessoais

 DIVULGAÇÃO

Aprender uma segunda lín-
gua é extremamente impor-
tante, principalmente quando 
se pensa no mercado de tra-
balho. Atualmente existem 
diversas instituições que ofe-
recem o aprendizado do in-
glês, porém são poucas que 
aplicam uma metodologia de 
ensino efetiva e individual.

A Blue Pine Inglês Espe-
cializado é uma escola focada 
em ensinar inglês para adul-
tos, com soluções para cada 
perfil de aluno. São criadas 
atividades extras e situações 
específicas para cada objeti-
vo, bloqueios ou dificulda-
des, com metas para se alcan-
çar a influência do modo mais 

organizado possível.
Com isso, os alunos são 

preparados para crescerem 
no mercado de trabalho, tor-
nando-se mais independentes 
em suas viagens, intercâm-
bios e outros objetivos espe-
cíficos. Também são firmadas 
parcerias com empresas pa-
ra a disponibilidade de cur-
sos e workshops de inglês pa-
ra seus colaboradores, através 
de módulos como: conversa-
ção com foco em Business 
English, negociação e vendas 
com clientes e fornecedores 
de fora do Brasil, entre ou-
tros. Basta agendar uma reu-
nião através do número (19) 
98431-2180 ou pelo e-mail 

contato@bluepine.com.br, e 
a equipe da escola planejará a 
melhor solução para a neces-
sidade do negócio.

Outro diferencial está nos 
professores, que são profis-
sionais de carreira certifica-
dos na área. Eles dedicam-se 
exclusivamente a esta área, 
empregando diferentes mé-
todos para cada tipo de alu-
no, e se mantém atualizados 
semanalmente sobre novas 
metodologias através de ma-
terial oferecido pela British 
Council, um dos principais 
órgãos educacionais do ensi-
no de inglês.

A Blue Pine Inglês Es-
pecializado atende na Vila 

Qualidade e segurança com os equipamentos da Gromos Elevadores

A Gromos Elevadores oferece
equipamentos elétricos e hidráulicos, 
sempre dentro das normas técnicas

brasileiras de segurança

 DIVULGAÇÃO

A Gromos Elevadores é uma 
empresa preparada e adaptada 
para os atuais desafios do cres-
cimento vertical. Nesse cená-
rio, os elevadores se tornaram 
indispensáveis para assuntos 
que tangem mobilidade e aces-
sibilidade. A empresa é concei-
tuada no ramo de importação, 
exportação, instalação e manu-
tenção de elevadores de Limei-
ra e em todo território nacional. 

Atualmente é oferecido uma 
linha completa de elevadores 
padrões e personalizados, en-
tre eles panorâmicos, eleva-

dores convencionais, platafor-
mas, cargueiros, entre outros, 
com o objetivo de proporcio-
nar a acessibilidade e facili-
dade na locomoção. Todos os 
equipamentos estão disponí-
veis em versões elétricas e hi-
dráulicas, garantindo uma me-
lhor adaptabilidade a cada tipo 
de projeto. 

Vale destacar que são ofere-
cidos serviços de manutenção 
preventiva e corretiva de mul-
timarcas, modernização e em-
belezamento de elevadores. 

A empresa é certificada pe-

la ISO 9001-2015, trabalhando 
de acordo com planejamento 
prévio e em conformidade com 
uma NBR criada pela Associa-
ção Brasileira de Normas Téc-
nicas (ABNT). 

A Gromos Elevadores sem-
pre terá uma solução no que 
se refere ao transporte vertical. 
Para tanto, oferece detalhes e 
personalização em cada aten-
dimento de acordo com a de-
manda de clientes e parceiros. 

Com 85 profissionais alta-
mente capacitados, a empresa 
está de portas abertas para rece-

ber e apresentar toda a sua linha 
de elevadores. A fábrica está lo-
calizada na Via Anhanguera, 
Km. 141,6 no Bairro Pereira.

Para conhecer um pou-
co mais sobre a Gromos Ele-
vadores, basta acessar o site 
www.gromos.com.br, e seguir 
as páginas no Facebook e Ins-
tagram como @gromoseleva-
dores. Para agendar uma visita 
ou fazer um orçamento, con-
tate pelos telefones (19) 3704-
2448 e 3704-2449, WhatsA-
pp (19) 98386-6633 ou e-mail 
contato@gromos.com.br.

É de extrema importância 
que uma loja ou empresa es-
teja preparada para atender 
todas as normas de seguran-
ça, principalmente as que são 
referentes a incêndio. Diver-
sos equipamentos podem in-
tegrar um sistema anti-incên-
dio, e todos necessitam de sua 
devida atenção para garantir 
o bom funcionamento em um 
momento de emergência.

É neste momento que o 
empresário pode contar com 
a Carverex, que está há mais 
de 40 anos oferecendo o que 
há de melhor em segurança 
e combate a incêndios. Nela 
é possível requisitar auxílio 

Carverex é referência em combate e prevenção a princípios de incêndio

Cláudia, com horário mar-
cado através do telefone 
(19) 98431-2180, de segun-
da-feira a sábado. Não dei-
xe de acompanhar a escola 

nas redes sociais Facebook 
e Instagram: @bluepinein-
gles, pelo YouTube /blue-
pineingles e pelo site www.
bluepine.com.br.

com projetos de bombeiros, 
instalação elétrica e hidráuli-
ca de incêndio, venda e recar-
ga de extintores, além de uma 
série de EPIs (equipamentos 
de proteção individual), que 
são indispensáveis em vários 
ramos de atuação.

Localizada na Rua Tiraden-
tes, 22, no Centro de Limeira, 
a empresa conta com 15 co-
laboradores altamente capa-
citados para atender os clien-
tes, que além de um serviço 
de ponta, encontram grandes 
marcas como Resil, Bucka, 
Majuss, Plastcor do Brasil, 
Kadesch, entre outras. Mais 
informações sobre produtos 

e serviços podem ser conferi-
das no site da empresa: www.
carverex.com.br, o qual pos-
sui uma sessão exclusiva con-
tando a história da tradicional 
prestadora de serviços.

Com atendimento em di-
versas cidades da região 
(Mogi Mirim, Mogi Guaçu, 
Olímpia, Leme, Pirassununga, 
Cosmópolis, entre outras), a 
Carverex convida a todos para 
conhecerem os serviços pres-
tados com o mais alto conhe-
cimento técnico, qualidade, 
honestidade e preço justo. Pa-
ra agendar uma visita ou pedir 
um orçamento, basta entrar 
em contato pelos telefones 

(19) 3451-5012, 3444-9669 
e 3441-6161, pelo WhatsApp 

Há mais de 40 anos a Carverex oferece o que há de melhor 
em segurança e combate a incêndios

(19) 99261-1231 ou e-mail 
vendas@carverex.com.br.

DIVULGAÇÃO



4 1º A 14 DE JULHO DE 2019

Saber gerir uma equipe é 
indispensável para qualquer 
líder a fim de garantir o bom 
funcionamento de uma em-
presa e de seus processos. 
É importante que a pessoa à 
frente deste grupo de trabalho 
esteja preparada para lidar 
com as mais diversas situa-
ções, e existem treinamentos 
e profissionais altamente ca-
pacitados para auxiliar o em-
presário neste quesito. 

A ACIL estará trazendo nos 

Com o objetivo de proporcio-
nar maior conhecimento sobre os 
cuidados com a saúde, a Unimed 
Limeira realizou o 13º Encontro 
de Manicures, no dia 10 de ju-
nho, no Auditório da ACIL.

O evento faz parte do “Progra-
ma Viver Bem em Ação” e é reali-
zado anualmente pela cooperativa. 
Nesta edição, aproximadamente 
180 profissionais do ramo da bele-
za participaram do encontro.

A palestra da dermatologista 
Dra. Wânia Maria Bello Madrid 
abordou os cuidados e prevenção 
com micoses e fungos. “É muito 

A ACIL já realizou a divul-
gação das empresas que se-
rão premiadas no 39º Dia da 
Empresa Limeirense (DEL). 
O jantar de gala será realiza-
do no dia 23 de agosto, no Sa-
lão Social do Nosso Clube, às 
19h30, e todos estão convida-
dos a participarem do even-
to, que pretende homenagear 
empresas do Comércio, In-
dústria, Prestação de Servi-
ço, pessoas e entidade que se 
destacaram no meio empresa-
rial e social de Limeira.

As empresas homenagea-
das foram escolhidas por vota-
ção, através de um formulário 
disponível no site da ACIL no 
início do ano. Encerrada esta 
etapa, os nomes indicados fo-
ram levados até uma bancada 
avaliadora, composta por inte-
grantes da associação e de en-
tidades de representatividade 
empresarial, que avaliaram se 

ACIL traz treinamento sobre Gestão de Equipes
dias 05 e 06 de agosto, o trei-
namento “Gestão de Equipes”, 
realizado pela Cintya Faccioli.

Diante de um cenário ca-
da vez mais competitivo, as 
organizações notam que é 
necessário uma força tarefa 
para manterem-se no topo. 
“Os empresários aprenderão 
a adotar novas posturas pa-
ra construir e consolidar sua 
equipe, utilizando ferramen-
tas e elementos que os auxi-
liem a liderar seus times e a 

atingir os resultados espera-
dos”, acrescenta Cintya.

Para participar do treina-
mento, os interessados de-
vem acessar o site www.
acillimeira.com.br/agenda e 
realizar sua inscrição. O cur-
so tem investimento de R$ 
160,00 para sócios da ACIL, 
e de R$ 210,00 para não-só-
cios. Mais informações atra-
vés do telefone (19) 3404-
4911 ou pelo e-mail cursos@
acillimeira.com.br.

O bom líder sabe enfrentar a pressão e adversidades do dia a dia,
utilizando ferramentas que auxiliam o time a alcançar seu objetivo

DIVULGAÇÃO

Manicures participam de evento sobre saúde na ACIL 

O 13º Encontro de Manicures foi realizado no auditório da ACIL

importante que elas estejam sem-
pre atentas para orientar os clien-
tes”, destacou.

As técnicas Heloisa dos San-
tos e Daniela Santos, da Vigilân-
cia Sanitária de Limeira, falaram 
sobre os conceitos de limpeza e 
desinfecção dos equipamentos e 
instrumentos. Já, a fisioterapeuta 
Letícia Gomes de Oliveira des-
tacou os cuidados com a coluna 
cervical e passou dicas de ativi-
dades físicas que ajudam na pre-
venção de problemas. 

O encontro realizado pela 
área de Responsabilidade So-

cioambiental da Unimed Limei-
ra teve o apoio da ACIL e Jéssi-
ca Cosméticos. 

O Sistema Unimed é a maior 
experiência cooperativista na 
área da saúde em todo o mundo e 
a maior rede de assistência médi-
ca do Brasil. Sua finalidade é de 
oferecer assistência médica, ser-
viços complementares e hospi-
talares, sempre com qualidade, 
respeitando o princípio da livre 
escolha e promovendo a saúde e 
o autocuidado dos seus clientes. 
Mais informações pelo telefone 
(19) 3404-8000.

Convites do 39º DEL já podem 
ser adquiridos na ACIL

os indicados estavam de acor-
do com as regras do estatuto.

O principal objetivo do 
DEL é o de prestar o reconhe-
cimento para estas empresas 
e personalidades que, com 
muita garra, auxiliam no de-
senvolvimento social e eco-
nômico da cidade. Espera-se 
que, com este tipo de ação, 
incentive-se novas empresas 
a crescerem pautadas nos me-
lhores pilares do desenvolvi-
mento para Limeira.

Os convites para o Dia da 
empresa Limeirense podem 
ser adquiridos através da pró-
pria Associação, com valor 
especial para associados que 
podem ser debitados no bole-
to da ACIL, ou via cartão de 
crédito para não-sócios. Mais 
informações e reservas de 
mesas podem ser feitas pelo 
número (19) 3404-4924, com 
Ana Lídia.

DIVULGAÇÃO
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Na hora de cair na estrada 
e curtir as merecidas férias é 
necessário planejamento, e 
uma das coisas que não deve 
ficar de fora é a revisão veicu-
lar. Seja para uma viagem de 
curta ou longa duração, deve-
-se ter a certeza de que o au-
tomóvel esteja preparado e em 
pleno funcionamento, para ga-
rantir a segurança do motoris-
ta e de seus passageiros.

Antes mesmo da revisão, 
o condutor já pode identificar 
qualquer anomalia no veículo 
tanto no motor quanto na parte 
elétrica. “Na maioria dos casos 
o veículo pode apresentar al-
gum sintoma como um barulho, 

Vai viajar? A importância da revisão veicular para as férias
alguma luz acesa no painel, per-
da de potência. Porém existem 
defeitos que surgem inespera-
damente ao ponto de parar o ve-
ículo”, explica José Donizete 
Favero, proprietário da Faro’s 
Mecânica Automotiva.

Os itens que nunca devem fi-
car de fora de uma revisão, são 
os que comprometem a seguran-
ça da direção como alinhamen-
to, freios, parte elétrica, sistema 
de refrigeração do motor, cor-
reias etc. Veículos automáticos 
também precisam passar pela 
revisão completa, para atestar o 
seu bom funcionamento. 

Além de manter o carro se-
guro, aumentará a vida útil do 

veículo, economizando em con-
sertos desnecessários que pode-
riam ser evitados. “Dependen-
do da idade e quilometragem do 
automóvel, os riscos podem ser 
maiores ou menores. Um veí-
culo revisado minimiza muito o 
risco de problemas, mas as fa-
lhas nunca deixarão de existir”, 
acrescenta Favero.

Para finalizar, é preciso sa-
ber a diferença entre a visto-
ria e a revisão veicular. A vis-
toria faz a checagem apenas de 
itens básicos, como água, óleo 
e calibragem de pneus; já a re-
visão é muito mais completa: 
verifica a suspensão, balance-
amento, sistemas eletrônicos, 

entre outros pontos essenciais 
do carro. Vale ressaltar que é 
preciso procurar por profissio-
nais capacitados, de confiança, 

e que tenham as condições téc-
nicas para analisar, identificar e 
sanar qualquer problema que o 
veículo possa apresentar.

Nunca devem ficar de fora de uma revisão os itens que 
comprometem a segurança da direção do veículo

DIVULGAÇÃO

Com público de cerca de 
300 pessoas, Rossandro Klin-
jey se apresentou pela primei-
ra vez em Limeira, no Teatro 
Vitória na noite de 25 de ju-
nho. A palestra foi promovida 
pela ACIL e teve como temá-
tica “O sucesso (sem culpa) 
só é possível com competên-
cia ética”.

Atualmente Klinjey é su-
cesso absoluto nas redes so-
ciais, com vídeos que já alcan-
çaram a marca de 100 milhões 
de visualizações. Também é o 
consultor da rede Globo em 
temas relacionados ao com-
portamento, educação e famí-
lia, além de colunista na rádio 
CBN. Foi professor universi-
tário por mais de dez anos e 
também é escritor, tendo co-
mo obras recentes “As cinco 
faces do Perdão”, “Help: me 
eduque!” e “Eu escolho ser 
feliz”. E com toda a maestria 
de quem sabe o que fala e pa-
ra quem fala, o professor e es-

Rossandro Klinjey inspirou plateia no Teatro Vitória
critor promoveu a reflexão de 
ações no dia a dia de cada um 
que podem surtir efeitos posi-
tivos e negativos na condução 
da vida pessoal e profissional. 

Utilizou de acontecimentos 
cotidianos e comuns entre as 
pessoas para exemplificar a 
importância da disciplina pa-
ra alcançar os objetivos, e que 
o estudo e a dedicação são al-
gumas das peças fundamen-
tais para se conquistar o su-
cesso. “Para ter sucesso ou 
fracassar em algo é preciso 
ter disciplina”. A afirmação 
pode ser um tanto contradi-
tória, mas segundo os valores 
transmitidos por Klinjey, fa-
zem total sentido.

O palestrante contextuali-
zou sobre as questões relacio-
nadas à oportunidade, desejo 
e vontade; sobre a importân-
cia de se descobrir sua ha-
bilidade pessoal para atuar 
naquilo em que realmente é 
bom; sentimento de escassez 

verso sentimento de abun-
dância; destacou a importân-
cia de olhar para aquilo que 
lhe faz se sentir inferior e 
buscar oportunidade de cres-
cimento e evolução; sobre a 
essencialidade de ser ético 
e ter responsabilidade sobre 
suas ações, abordou as rela-
ções interpessoais, entre ou-
tros pontos que reforçaram 
e sustentaram toda a temá-
tica proposta por ele em sua 
apresentação.

Fotos e autógrafos
Quem chegou alguns mi-

nutos antes do início da pales-
tra, teve a oportunidade de ti-
rar uma foto com Rossandro 
Klinjey que atendeu a todos os 
presentes com muita simpatia 
e cordialidade. Além das fo-
tos, também conversou e deu 
autógrafos para os leitores de 
suas obras literárias, fato que 
contribuiu positivamente para 
o sucesso do evento.

“Para ter sucesso ou fracassar em algo é preciso ter disciplina”, afirmou Klinjey

O palestrante tirou fotos e deu autógrafos antes de sua apresentação no Teatro

FOTOS: ACIL/RAFAELA SILVA
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Não é de hoje que uma em-
presa ou comércio deve ofe-
recer mais de uma opção de 
pagamento, além do dinheiro 
vivo. Se alguns anos atrás o 
cheque e o crediário eram as 
alternativas mais populares, 
atualmente são os cartões que 
dominam o mercado, sejam 
eles de débito ou crédito.

No dia 13 de junho foi realizado mais uma edição do Ca-
fé com Finanças, projeto idealizado pelo Conselho da Mulher 
Empreendedora (CME) da ACIL. Nesta edição, os participantes 
desfrutaram de um delicioso coffee, onde puderam compartilhar 
experiências e fortalecer o network, além de assistirem a pales-
tra “Prosperidade e energia do dinheiro”, ministrada pelo life co-
ach Cleber Crispim.

O palestrante é master coach certificado pela Akademie Fur 
kompetenzentwicklung (Alemanha Metaforum Internacional) e 
especialista em coaching para alta performance. Durante o even-
to, ele auxiliou os empresários a identificarem aquilo que re-
almente significava “riqueza” para cada um. A partir disso, as 
pessoas poderiam aprender novas atitudes relacionadas à pros-
peridade e de como ter uma vida abundante.

O Café com Finanças tem por objetivo incentivar a relação e 
network entre pessoas ligadas ao meio empresarial, ao mesmo 
tempo em que oferece conhecimento através de palestras. Para 
participar deste e de outros eventos da ACIL, basta acessar o site 
www.acillimeira.com.br, clicar no banner “Agenda de Cursos” 
e fazer a inscrição.

Débito ou crédito? Dicas para escolha da melhor máquina para cartões

Antes de adquirir uma máquina de cartões, deve-se levar em
consideração diversos fatores importantes

Por isso, ter uma máquina 
de cartões que aceite as prin-
cipais bandeiras é essencial 
para os negócios, mas é pre-
ciso levar algumas coisas em 
consideração para escolher 
o equipamento certo. “Entre 
os principais fatores que di-
ferenciam o equipamento es-
tão as taxas de administra-

ção das vendas, valores de 
aluguel, condições para que 
as máquinas sejam manti-
das, além do suporte e segu-
rança que a administradora 
oferece”, explica Fabiana de 
França, gerente de relaciona-
mento do Sicoob Acicred.

Outro ponto a ser levado em 
consideração é o fluxo de ven-
das do negócio, e as formas 
de pagamento mais procura-
das (débito, crédito, à vista 
ou parcelado). “Sabendo dis-
so, a empresa poderá escolher 
a administradora a que dispo-
ninibiliza as melhores condi-
ções para a sua necessidade. 
Pois de nada vale a operado-
ra oferecer, por exemplo a me-
lhor taxa para vendas a débito, 
se sua maior concentração de 
vendas for para vendas a cré-
dito”, conta Fabiana.

Por fim, o custo x benefício 
não deve ficar de fora desta 

conta, para que o empresário 
não tenha surpresas desagra-
dáveis após já ter adquirido 
sua máquina de cartões. “O 
gestor deve verificar os pra-
zos e taxas oferecidos, assim 
como se há a necessidade de 
uma conta em banco específi-
co, valores mensais e mínimos 
de vendas, suporte técnico e 
de segurança da administrado-
ra, entre outros itens”, finaliza 
a gerente de relacionamento.

ACIL e Sicoob Acicred 
O Sicoob Acicred é a coo-

perativa de crédito vinculada à 
ACIL, e oferece o equipamen-
to ideal para os associados. 
Suas taxas de administração 
de vendas não estão condi-
cionadas a faturamento míni-
mo e não são oferecidas por 
tempo determinado. Os custos 
da conta corrente de domicí-
lio bancário, não são maiores 

devido a utilização do equi-
pamento, além dos custos de 
conta que já são menores em 
comparação ao mercado.

Empresas e profissionais de 
qualquer porte podem utili-
zar o SIPAG e outros serviços 
oferecidos pelo Sicoob Aci-
cred, basta ser associado à 
ACIL. Mais informações so-
bre a cooperativa através do 
telefone (19) 3451-0255 ou 
pelo e-mail fabiana@sicoo-
bacicred.com.br.

Para ficar sócio da ACIL e 
poder desfrutar de diversos 
serviços e benefícios exclusi-
vos, basta agendar uma visi-
ta de um dos consultores pelo 
telefone (19) 3404-4900, ou 
comparecer na sede da Asso-
ciação que fica na Rua San-
ta Cruz, 647 no Centro., on-
de também está localizada a 
agência do Sicoob Acicred 
em Limeira. 

Café com Finanças trouxe 
a palestra “Prosperidade e 
energia do dinheiro”

Facebook anuncia criptomoeda em
parceria com outras empresas

O Facebook divulgou, no 
dia 18 de junho, os detalhes 
de sua iniciativa para cria-
ção e gestão de uma cripto-
moeda própria, que ganhou 
o nome de Libra. O projeto 
é capitaneado pela platafor-
ma, mas também ganhou a 
participação de outras com-
panhias, como Mastercard, 
Visa PayPal, eBay, Merca-
doPago, Uber e Spotify.

A libra estará disponível 
a quem tiver um smartpho-
ne e conectividade com a in-
ternet, em todo o mundo. As 
operações poderão ser reali-
zadas, segundo os responsá-

A libra estará disponível a quem tiver um smartphone
e conectividade com a internet, no mundo todo

veis, entre consumidores e 
empresas em diferentes lu-
gares do mundo.

O objetivo do Facebook 
e da rede, que ganhou o no-
me de Associação Libra, é 
permitir operações financei-
ras usando a internet e apli-
cativos diversos, como os 
da empresa (a rede social de 
mesmo nome, o Messenger, 
o Instagram e o WhatsApp). 
A expectativa é que a critp-
tomoeda esteja disponível 
em 2020.

A libra usará a tecnologia 
Blockchain, de trocas distri-
buídas, que dá suporte a ou-

tros tipos de criptomoeda, 
como o bitcoin. Segundo o 
documento técnico, a libra se-
rá lastreada em um fundo for-
mado por ativos em moedas 
importantes e estáveis. O tex-
to não detalha, porém, quais 
moedas e que tipo de ativos.

“Diferentemente da maio-
ria das criptomoedas, a libra 
é totalmente respaldada por 
uma reserva de ativos reais. A 
reserva libra será administra-
da com o objetivo de preser-
var o valor da libra ao longo 
do tempo”, explica o docu-
mento da Associação Libra.

O Facebook anunciou tam-
bém uma “carteira” para com-
prar, poupar, transacionar e 
gastar a libra, de nome Cali-
bra. Por meio da aplicação, 
será possível enviar libras a 
outros contatos que o usu-
ário possui na rede social. 
No futuro, a expectativa da 
companhia é possibilitar ou-
tras operações, como o pa-
gamento de contas e a reali-
zação de compras.

Fonte: Agência Brasil
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O “superendividamento” é 
um termo utilizado para desig-
nar pessoas que acabaram gas-
tando mais do que são capazes 
de suprir. Segundo a Boa Vista 
SCPC, normalmente isto ocor-
re em um efeito “bola de neve”, 
com várias dívidas se acumulan-
do, e infelizmente faz parte da 
realidade de muitos brasileiros.

O chamado “superendividado” 
pode ser aquele que se enquadra 
passivamente, que é quando ocor-
re um imprevisto que o impossi-
bilita de honrar com o pagamen-
to; ou ativamente, que é quando 
o consumidor acaba por com-
prar descontroladamente, gastan-
do mais do que ganha.

Existem diversas maneiras de 
se saber se está superendividado: 
a primeira pode ser pela consul-
ta do CPF através do Boa Vista 
SCPC, que fica na sede da ACIL. 
“Caso haja dívidas ativas, o sis-

O que é superendividamento?
tema irá identificar e o cidadão 
poderá procurar a quitação aqui 
mesmo”, explica Adriana Mar-
rafon, coordenadora do SCPC 
da Associação. Deve-se também 
observar a rotina pessoal, como 
se há a necessidade de trabalhos 
extras para completar o paga-
mento das contas, ou se o dinhei-
ro através da renda não dura o 
mês inteiro, por exemplo.

Porém esta situação pode ser re-
vertida, basta que algumas ações 
sejam empregadas. A primeira é o 
levantamento dos gastos em rela-
ção ao rendimento, fazendo cortes 
daqueles considerados supérfluos, 
dando prioridade às contas impor-
tantes e indispensáveis. 

A partir disto é possível orga-
nizar as dívidas e, se for o caso, 
negociar o pagamento com os 
credores. “Para isso, é necessá-
rio estar em mãos a data e valo-
res da compra e, uma vez feita a 

renegociação, é preciso cumprir 
com as datas e valores estipula-
dos, do contrário tudo pode ser 
cancelado e o esforço perdido”, 
completa Adriana.

CRC da ACIL 
A Central de Recuperação de 

Crédito (CRC) da ACIL é a fer-
ramenta certa para a quitação e 
recuperação de débitos. É van-
tagem para os dois lados: para o 
cidadão, que retira seu nome da 
praça e pode recuperar seu cré-
dito; e para o empreendedor que 
recebe um saldo que poderia es-
tar perdido.

Para o consumidor utilizar es-
te serviço é muito fácil: basta 
comparecer no departamento de 
SCPC da Associação, verificar 
se a sua divida está enquadrada 
na CRC e com isso já pode reali-
zar a negociação e o pagamento 
de uma só vez. 

Já o empresário conta com 
um departamento especializa-
do e exclusivo para a captação 
e renegociação dos débitos. Os 
acordos são realizados cumprin-
do termos previamente combi-
nados e a sua adesão ao servi-
ço não tem custo, sendo feito o 
pagamento de algumas taxas de 
utilização apenas se houver a re-
cuperação da dívida. 

O empresário que deseja con-
tratar o serviço da Central de Re-
cuperação de Crédito, deve solici-
tar o contrato de adesão, que pode 
ser retirado na ACIL ou requeri-
do através das consultoras. Mais 
informações sobre a CRC podem 
ser obtidas pelos telefones (19) 
3404-4929 e 3404-4928, pelo e-
-mail crc@acillimeira.com.br ou 
no site www.acillimeira.com.br.

O superendividamento pode gerar um efeito cascata, no qual a 
renda acaba sendo menor que o valor das dívidas
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As Festas Juninas e Julinas já 
fazem parte da agenda nacional, 
graças a sua grande diversidade 
cultural. E para não ficar de fora 
da data, muitas empresas procu-
ram enfeitar vitrines, salas e re-
cepções com decorações que re-
metam à época. 

O empresário Ramon Dol-
fi Zovico, da Orenir Festas e 
Fantasias, dá algumas dicas de 
itens que podem ser utilizados e 
que são facilmente encontrados. 
“Hoje temos as tradicionais ban-
deirinhas coloridas, tanto em pa-
pel quanto em plástico; os ‘ba-
lões juninos’, que não fogem 
da temática colorida com vários 
modelos e tamanhos”, conta. 
Uma novidade para este ano são 
as placas de cartonado com de-
senhos que, se conservadas cor-
retamente, podem ser utilizadas 
mais de uma vez.

Os funcionários também podem 
entrar no clima das festas, utilizan-
do pequenos adornos temáticos. 
“Há bastante procura pelas as mu-
lheres de uma espécie de chapeu-
zinhos com presilhas, para serem 

Em comemoração ao Dia dos Namorados, que é uma das da-
tas mais significantes para o comércio em geral, a ACIL realizou 
a entrega de chocolates para os casais apaixonados. A ação foi 
realizada na semana da data, e todos que utilizaram algum servi-
ço da Associação receberam o mimo.

O principal objetivo é de reforçar a celebração para o consu-
midor, e de dar mais visibilidade para o comércio.  Além do Dia 
dos Namorados, diversas outras datas comemorativas recebem 
algum incentivo, como parte das ações relacionadas a Campa-
nha Compras Premiadas.

Um “arraiá” completo para empresas

Utilizando doces, itens temáticos e muita criatividade, é possível criar uma bela 
mesa de coffee para recepcionar clientes e visitantes de uma loja ou empresa

colocados no cabelo. Já para os ho-
mens há as gravatas coloridas. São 
coisas simples, que não mudam a 
rotina ou uniforme da empresa”, 
explica Zovico. Uma novidade são 
os “remendos falsos”, que são ade-
sivos que imitam costuras e que 
podem ser colocados em peças de 
roupas, além é claro da grande va-
riedade de fantasias e acessórios 
adulto e infantil, e as já conhecidas 
maquiagens antialérgicas.

Há também uma grande diver-
sidade de doces, que podem ser 

utilizados para compor uma mesa 
de guloseimas a ser oferecida pa-
ra clientes e visitantes da empre-
sa. “Agora nós temos uma ses-
são exclusiva de alimentos, desde 
os tradicionais amendoins até go-
minhas coloridas e doces típicos, 
além das  toalhas de mesa e guar-
danapos com estampas em xadrez 
que completam a decoração. Com 
os doces e os enfeites, é possível 
montar uma mesa de coffee com-
pleta”, finaliza o sócio proprietário 
da Orenir Festas e Fantasias.

ACIL realiza ação de incentivo 
no Dia dos Namorados

ACIL/LEONARDO BARDINI

ACIL/LEONARDO BARDINI
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Agora o ACIL+ é bandeira 
Vegas Card, empresa consoli-
dada no mercado desde 2005. 
A mudança traz diversos bene-
fícios para os associados, que 
podem contar com uma rede 
maior de credenciados para os 
vales de alimentação e refeição, 
além da opção de multibenefí-
cios para os colaboradores, que 
ainda contam com uma série de 
descontos exclusivos. 

O seu funcionamento conti-
nua sendo o de um cartão para 
serviços de Alimentação (Super-
mercados, Açougues e Padarias); 
Refeição (Restaurantes) ou Com-
bustível (Postos de Abasteci-
mento), de acordo com a con-
venção coletiva de cada setor.

O associado também con-
ta com o Clube de Benefícios, 
com descontos exclusivos em 
uma ampla rede de empresas, e 
que é disponível para todos os 
tipos de cartão ACIL+.

ACIL+ agora é bandeira Vegas Card!
A mudança trouxe mais no-

vidades para usuários e inte-
ressados. O primeiro é o Cash 
Clube, um programa de fideli-
dade que retorna créditos das 
compras realizadas em lojas fí-
sicas que sejam participantes. 
O crédito revertido no cartão 
pode ser reutilizado em qual-
quer loja da rede.

Outra facilidade está no car-
tão Plus, que permite que a 
empresa credite pagamentos 
referentes a campanhas de in-
centivo, premiações, ajuda de 
custo, gratificações, entre outras 
situações. Assim há uma moti-
vação para estes colaboradores, 
que podem contar com a rede 
completa de lojas, restaurantes, 
supermercados etc.

Todos os benefícios ofereci-
dos contam com a praticidade e 
segurança que a bandeira Vegas 
Card oferece. A lista de estabe-
lecimentos pode ser conferida 

no site da ACIL, assim como a 
consulta de saldo, é só acessar 
www.acillimeira.com.br, clicar 
no menu “CARTÃO ACIL+”, 
e posteriormente em “REDE 
CREDENCIADA” ou “CON-
SULTE SEU SALDO”.

Além disso, é possível fazer 
o download do aplicativo gra-
tuito do app Vegas no smar-
tphone. Com ele os usuários 
podem consultar seu saldo, re-
de credenciada e muito mais. O 
aplicativo é gratuito e está dis-
ponível no Google Play (An-
droid) e na App Store (iOS)

Já as empresas participan-
tes do Clube de Benefícios da 
ACIL, devem ser consultadas 
através do site www.acillimei-
ra.com.br, e da página oficial do 
Facebook @acillimeira. São di-
versas empresas que compõem 
as vantagens e descontos ex-
clusivos, como escolas profis-
sionalizantes, línguas, infantil, 

fundamental e de ensino supe-
rior; cinemas e lazer; planos de 
saúde empresarial; terapeutas e 
saúde; espaços de coworking; 
academias de luta e artes mar-
ciais; compra e vistorias de ve-
ículos; procedimentos estéticos; 
entre muitos outros ramos. 

Para utilizar é muito fácil: bas-
ta apresentar o cartão ACIL+ pa-
ra receber o desconto. Lembran-

Todos os benefícios e vantagens do ACIL + agora contam com a segurança 
e confiabilidade do Vegas Card, uma das maiores redes da região

do que os benefícios podem ser 
utilizados tanto pelo proprietário 
quanto pelos colaboradores, bas-
ta solicitar o cartão. 

Para mais informações a 
respeito do Cartão de Benefí-
cios ACIL+, bandeiras e ser-
viços oferecidos, agende uma 
visita com um dos consul-
tores da ACIL pelo telefone 
(19) 3404-4900.
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