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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Assembleia de constituição do Observatório 
Social em Limeira é realizada na ACIL

ACIL/RAFAELA SILVA

Na dia 23 de março foi rea-
lizado na ACIL, a assembleia 
de constituição do Observató-
rio Social do Brasil – Unidade 
Limeira, em que foram eleitos 
e empossados os conselheiros 
que integrarão o Conselho de 
Administração, Conselho Fis-
cal e Conselho Consultivo, ór-
gãos encarregados da gestão 
da futura entidade.

pág. 5

Associados da ACIL na 22ª edição da ALJOIAS
A 22ª Edição da ALJOIAS 

ocorreu entre os dias 21 e 23 
de março, no Shopping Na-
ções Limeira e contou com 54 
expositores divididos em 69 
estandes que receberam mais 
de quatro mil visitantes com-
pradores de todos os estados 
do País além do crescente nú-
mero de estrangeiros.

págs. 6 e 7

2º lote de convites para a palestra com Leandro Karnal já está à venda
Associados da ACIL ainda podem garantir sua participação na palestra com Leandro Karnal 

com preço promocional: R$ 80,00. Os interessados devem reservar seus ingressos pelo e-mail 
cursos@acillimeira.com.br, e posteriormente retirá-los no balcão da entidade. 

Os não sócios poderão adquirir os convites em diversos pontos de venda espalhados pela ci-
dade (confira a lista no site www.acillimeira.com.br). O valor de cada ingresso é de R$ 120,00.

-

ACIL/RAFAELA SILVA
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EDITORIAL

VAI COMPRAR?

Acompanhe semanalmente a carga tributária embutida nos 
produtos consumidos pelos brasileiros. Os valores de referência 

são baseados na média das cargas dos produtos nacionais.

UNIÃO

ESTADO

MUNICÍPIO

VOCÊ SABE PARA ONDE VAI TODO O 
DINHEIRO DOS TRIBUTOS?

PENSE NISSO! Fonte: Ministério da Fazenda – Receita Federal

69,5%

26%

4,5%

DIVULGAÇÃO

Nesta edição trazemos a 
notícia da criação do Ob-
servatório Social em nossa 
cidade, entidade cujo ob-
jetivo principal será con-
tribuir para a melhoria da 
gestão pública, buscando 
maior transparência e qua-
lidade na aplicação dos re-
cursos públicos. Não terá a 
finalidade de criticar o que 
é feito, mas sim sugerir me-
didas que possam resultar 
em menores custos e me-
lhor qualidade nos serviços 
e mercadorias compradas.

É sabido que todas as 
compras e contratações fei-
tas por órgãos públicos obe-
decem a Lei 8666 de 1993, 
a chamada Lei das Licita-

ções, que indica as formas e 
medidas necessárias para os 
certames competitivos. Os ór-
gãos públicos são obrigados a 
comprar e contratar pelo me-
nor preço ofertado entre os 
participantes no processo lici-
tatório, por isso a necessidade 
de que os editais dos certames 
sejam bem elaborados com a 
descrição dos produtos (sem 
citar marca, o que é proibido) 
e dos serviços.

Para participação é neces-
sário que cada empresa se ca-
dastre e esteja em dia com 
suas obrigações fiscais e tra-
balhistas, bem como apresen-
tem prova da aptidão para de-
terminado procedimento a ser 
contratado. Enfim, todas as 

empresas nestas condições 
podem fornecer aos órgãos 
públicos. O temor de antiga-
mente de que os órgãos pú-
blicos não pagavam em dia 
seus compromissos, atual-
mente é bem menor, uma vez 
que é necessário que as des-
pesas estejam dentro da do-
tação orçamentária do órgão, 
garantia de recebimento.

No último dia 06 de abril, 
também foi realizado mais 
uma edição do ACIL Itine-
rante, desta vez destacando 
a pujança do polo estabele-
cido na Avenida Santa Bár-
bara e imediações, frisan-
do-se que nossa entidade 
tem-se colocado à disposi-
ção das empresas limeiren-
ses estando mais perto delas, 
ou seja, nos bairros, de for-
ma a particularizar as neces-
sidades regionais e buscar 
medidas que visem o apoio e 
maior aproximação da dire-
toria com nossos associados.

Boa leitura a todos.

Computador (24,30%)

Valor: R$ 2.500,00

Imposto: R$ 607,50

Renato Hachich Maluf
Conselheiro da ACIL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação Comercial e Industrial de Limeira – ACIL, 

nos exatos termos do que estabelece o item IV, parágrafo 
quinto, artigo 18, combinado com os artigos 24 e 27 dos 
Estatutos Sociais, convoca todos os seus associados para 
participar de uma Assembleia Geral Extraordinária com o 
objetivo de estudar e possivelmente aprovar a alteração dos 
Estatutos Sociais com relação às redações da letra “c” do 
artigo 5º., letras “b” e “c” do artigo 6º., artigo 7º., letras “a” 
a “f” e parágrafos quinto, sexto e sétimo do artigo 8º., arti-
go 9º., parágrafo segundo do artigo 18º., artigo 22º., pará-
grafos do artigo 23º. e, artigos 25º., 26º. e 28º., letra “c” do 
artigo 34, parágrafos primeiro e segundo do artigo 46, arti-
gos 48º e 51º., 58º., 59º., 60º., 61º., 64º., letra “c” e caput do 
artigo 68º., letras “c” e “d” do artigo 76º., artigo 78º., bem 
como da inclusão de expressões que não alteram a reda-
ção dos outros artigos dos Estatutos Sociais. A Assembleia 
Geral Extraordinária será realizada na sede da Associação 
Comercial e Industrial de Limeira – ACIL -, situada à Rua 
Santa Cruz número 647, centro, Limeira, Estado de São 
Paulo, no dia 04 de maio de 2017: (i) às 16,30 horas em pri-
meira convocação, com a presença mínima da décima par-
te dos associados, e (ii) às 18,30 horas, em segunda convo-
cação, com a presença de qualquer número de associados.

José Mário Bozza Gazzetta
Presidente da Diretoria Executiva

Limeira, 3 de abril de 2017.

Associação Comercial e Industrial 
de Limeira (ACIL)

CNPJ/MF 51.486.900/0001-21

Roberto Martins
Presidente Conselho Deliberativo
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processo onde o cliente sai do banco tradicional co-
nhecido como “varejo” e inicia o conhecimento em 
outros produtos e serviços oferecidos pelo merca-
do financeiro, bancos de investimentos e correto-
ra de valores. As possibilidades são infinitas”, 
acrescenta a consultora.

Para conhecer um pouco mais do traba-
lho da Daniele Cardoso, além de informa-
ções sobre os serviços oferecidos bas-
ta entrar em contato pelo número (19) 
99317-3476 ou pelo e-mail coaching-
business@outlook.com. Ela também 

ACIL/LUIZ SANCHES

Com a evolução do mercado e a concorrência cada vez mais acirrada, o pro-
fissional do coaching pode ser a chave para a evolução de uma empresa e o au-
mento de sua produtividade. O coach ajuda não apenas na relação entre pes-
soas, mas também é capaz de auxiliar no corte de gastos e aprimoramento da 
parte financeira.

A ex-bancária Daniele Cardoso enxergou a necessidade da classe empresa-
rial conhecer e entender as mais diversas formas de investimento no mundo 
das finanças. Hoje atuando como consultora e coach financeiro pessoal e em-
presarial, ela também oferece os serviços de consultoria de contratos, produ-
tos e serviços bancários, planejamento financeiro, redução de custos, auditoria 
bancária, consultoria de investimentos e empréstimos. “Atualmente meu forte 
é principalmente reduzir custos em operações em bancos como taxas/juros e 
aumentando a rentabilidade do cliente em bancos de varejo, bancos de investi-
mentos e corretora de valores”, conta a Coach.

Daniele atende clientes tanto da cidade quanto do estado de São Paulo, e 
também em Brasília e todos os Estados via Skype Online. Em Limeira ela já 
iniciou o processo de “desbancalização” daqueles que a procuraram. “É um 

Consultoria e Coach financeiro com Daniele Cardoso

Daniele auxilia o empresário a conhecer e entender as mais 
diversas formas de investimento no mundo das finanças

está presente no Facebook 
como @coachdanielecardo-
so, e no Linkedin través do 
link linkedin.com/in/daniele-cardoso-6ba20480, além de ser colunista oficial 
voluntária na Rádio Magnificat desde julho de 2015.

Desde o dia 10 de março 
está sendo realizado atendi-
mento à população pelo NAF 
(Núcleo de Apoio Contábil e 
Fiscal), um projeto conjun-
to das Faculdades Integradas 
Einstein e Receita Federal 
para dar assistência contábil 
e fiscal, esclarecendo dúvi-
das e prestando orientações 
sobre assuntos como declara-
ções de imposto de renda e de 
isento, abertura de microem-
presas, cadastro de pessoas 
físicas, entre outros, tudo de 
forma gratuita.

O atendimento acontece 

Muitos empresários com mar-
cas e patentes vigentes no INPI 
(Instituto Nacional da Proprie-
dade Industrial) reclamam que 
não podem acompanhar com 
mais frequência as atualiza-
ções dos seus processos e re-
gistros, dependendo, na maio-
ria das vezes, de contatos feitos 
por seus procuradores.

Pensando em solucionar es-
te problema, a Vilage Marcas 

A fiscalização da Receita 
Federal sobre os contribuin-
tes tem sido cada vez mais 
aprimorada. Assim, o cuida-
do com a declaração de Im-

Fiscalização maior do IR amplia importância do contabilista
posto de Renda da Pessoa Fí-
sica (IRPF) deve ir além da 
apresentação das informa-
ções, cujo prazo final para en-
vio é 28 de abril.

A validação por um profis-
sional de contabilidade pode 
evitar problemas futuros, como 
cair na malha fina. Presidente 
da Associação Profissional das 
Empresas Contábeis e Conta-
bilistas de Limeira (APECL), 
Nilva Leme diz que a antecipa-
ção do envio facilita o preen-
chimento e a busca dos docu-
mentos que estejam faltando.

“Perto de 28 de abril, o sis-
tema pode ficar lento”, diz a 
presidente da APECL. Cerca 
de 57 mil contribuintes de-
vem declarar IR em Limeira.

As novidades vêm do cam-
po virtual. O preenchimento 
se torna cada vez mais fácil, 
mas a fiscalização tem usa-

do até as redes sociais. Dados 
que aparecem em um perfil 
no Facebook, por exemplo, 
são avaliados por técnicas de 
inteligência artificial.

Desde o ano passado, profis-
sionais da área da saúde estão 
obrigados a declarar o CPF de 
seus clientes. Posteriormente, 
os dados são cruzados. Dúvi-
das da Receita levam o contri-
buinte à malha fina.

A inclusão dos dependen-
tes também mudou. “Esse 
ano a obrigatoriedade bai-
xou de 14 para 12 anos de 
idade, e o ano que vem será 
a partir dos 6 anos”, afirma 
Nilva. Há a necessidade de 
se fazer o CPF antes da de-

claração, caso o dependente 
em idade mínima não tenha 
tirado o documento.

Precisam declarar IR pes-
soas que no ano passado re-
ceberam R$ 28.559,70 em 
rendimentos tributáveis; ou 
R$ 40 mil em não tributáveis 
ou descontados na fonte; R$ 
142,7 mil em atividade rural 
ou que tenham propriedades 
de bens acima de R$ 300 mil.

O contribuinte deve levar 
ao contabilista documentos 
relativos a 2016, como infor-
me de rendimentos de ban-
cos e empresas, notas fiscais 
e comprovantes de gastos que 
podem ser deduzidos – como 
os de educação e saúde.

Einstein começa atendimento 
pelo NAF – Núcleo de Apoio 
Contábil e Fiscal

Vilage lança App de Marcas e Patentes 

DIVULGAÇÃO

Cerca de 57 mil contribuintes devem declarar IR em Limeira

todos os sábados em um es-
paço dentro da própria Eins-
tein, onde as pessoas serão 
atendidas por alunos do curso 
de Ciências Contábeis, sem-
pre com orientação de servi-
dores da Receita Federal e su-
pervisão de Coordenadores e 
Professores da instituição.

Para ter acesso aos servi-
ços basta agendar um horário 
através do e-mail naf@eins-
tein-net.com.br ou pelo tele-
fone (19) 3404-9594, ramal 
260. Os agendamentos por te-
lefone funcionam apenas aos 
sábados, das 8h às 12h.

e Patentes, empresa com mais 
de 20 mil clientes e 30 anos de 
mercado, acaba de lançar o App 
Vilage.  Exclusivo para clientes, 
o aplicativo permite o acom-
panhamento em tempo real, de 
processos nacionais e interna-
cionais de marcas, patentes, de-
senhos industriais, direitos au-
torais, softwares, domínios de 
internet, além dos registros de 
empresa e regulatórios perante 
a ANVISA e outros órgãos; tu-
do feito pelos smartphones com 
sistema iOS e Android. Além 
disso, sempre que houver qual-
quer mudança de status no pro-
cesso, o usuário será informado 
por meio de notificações libe-
radas diretamente no aplicati-
vo, possibilitando ao cliente in-

dicar qual providência deve ser 
tomada em cada caso, tornando 
o atendimento muito mais ágil 
e prático.

Para ter acesso a esta no-
vidade, os interessados po-
dem entrar em contato com 
a equipe da Vilage pelos nú-
meros 0800 703 9009 (Estado 
de SP) e 0800 770 2717 (De-
mais estados) ou através do 
site www.vilage.com.br.
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No dia 21 de março, foi reali-
zado na ACIL o Café da Manhã 
Empresarial, evento promovi-
do pelo Centro de Integração 
Empresa-Escola (CIEE) com o 
apoio da ACIL. Na ocasião os 
participantes tiveram a oportu-
nidade de saber um pouco mais 
sobre os Programas de Estágio 
e Aprendiz Legal.

O CIEE é uma instituição 
sem fins lucrativos, não gover-

CIEE promoveu Café da Manhã Empresarial na ACIL
namental, de assistência social, 
filantrópica, de direito privado 
e reconhecida por sua atuação 
direcionada aos jovens estu-
dantes, que se preparam para o 
mercado de trabalho e buscam 
uma melhoria na formação pro-
fissional, por meio dos progra-
mas de estágio e aprendizagem. 

A supervisora de Unidades 
de Operações do CIEE Piraci-
caba, Marisa Cury, e o assisten-

te de atendimento às empresas, 
Fábio Ricci, foram os responsá-
veis por apresentar o trabalho 
do CIEE e falar sobre a impor-
tância e vantagens de oferecer 
oportunidade de estágio para 
estudantes. “Os programas de 
estágio tem uma grande abertu-
ra junto às empresas de todos os 
portes e dão oportunidade para 
os jovens desde o ensino mé-
dio até a graduação de uma in-
serção no mercado de trabalho 
e de desenvolvimento das ativi-
dades que eles estudam”, desta-
ca Ricci. 

Para o assistente de desenvol-
vimento, é essencial que o em-
presariado reconheça a impor-
tância de oferecer uma chance 
aos jovens estudantes, seja pe-
lo Programa de Estágio ou pelo 
Aprendiz Legal. “Os dois pro-
gramas tem essa característica. 
Para ser um aprendiz, o jovem 
precisa ter entre 14 e 24 anos, já 
o estágio pode ser feito a partir 

dos 16 anos de idade, dessa for-
ma, normalmente a oportunida-
de que as empresas dão a esses 
jovens, muitas vezes é a primei-
ra. Então esse passa ser um mo-
mento de troca, de aprendizado, 
de crescimento”, explica Ricci.

Para aqueles que não tive-
ram a oportunidade de compa-
recer no Café da Manhã Em-
presarial e querem saber mais 
sobre os programas do CIEE e 
como eles podem ser implan-
tados na empresa, o a unidade 
limeirense do Centro de Inte-
gração está localizada na Rua 
Sete de Setembro, 1163 - Sa-
la 02, no centro acima da cida-
de. O telefone para contato é o 
(19) 3453-5845.

Desconto para associados
A ACIL é parceira do CIEE 

na multiplicação das oportuni-
dades de estágio na cidade. O 
convênio prevê um pacote de 
facilidades aos associados, dan-

do condições diferenciadas pa-
ra a contratação de estagiários, 
com descontos que podem che-
gar a 50%. “É muito importan-
te recebermos os jovens que 
chegam ao mercado de traba-
lho com conhecimentos atuali-
zados: sangue novo querendo 
aprender e deixar sua marca”, 
diz José Mário Bozza Gazzetta, 
presidente da ACIL. Para ele, o 
baixo custo dos estagiários – 
pela natureza pedagógica so-
bre essa modalidade de con-
tratação não incidem encargos 
trabalhistas e previdenciários 
– é também um grande incenti-
vo à implementação de progra-
mas de capacitação prática. O 
investimento no jovem talento 
pode ser rapidamente conver-
tido em resultados: o estagi-
ário deve ser treinado por um 
líder, mas nada impede que o 
estudante em pouco tempo, já 
como celetista, passe a ocupar 
um cargo de gestão.

Durante o evento, os participantes conheceram o trabalho realizado pelo 
CIEE e as vantagens de oferecer oportunidade de estágio para estudantes

Com o rápido giro do mer-
cado, e a competição cada vez 
mais acirrada entre a concor-
rência, o empreendedor ou até 
mesmo os líderes de uma em-
presa necessitam estar sempre 
se atualizando, aprimorando 
conhecimentos e aprendendo 
novas técnicas. Mesmo aque-
les que já possuem anos de ex-
periência e sucesso de merca-
do, fazem este aprimoramento.

A especialização em sua 
área de atuação é essencial 
para que se possa trabalhar 
de forma saudável no merca-
do, garantindo o bom funcio-
namento do negócio. “Para 
obterem êxito os profissio-
nais necessitam dominar de-
terminados assuntos, atua-

ACIL/RAFAELA SILVA

Conhecimento é essencial para o sucesso de um negócio
lizando-se e entendendo as 
no vidades”, explicam Tatia-
na Fernandes e Neto Araújo, 
proprietários da People.

Eles contam que dentro de 
seu centro de formação, pro-
fissionais de diversos setores 
buscam especializações, e a 
maior parte é pelos módulos 
avançados e específicos como 
Excel avançado. “Estes pro-
fissionais são, em sua maioria, 
executivos, ou que trabalham 
na parte administrativa de em-
presas e que sabem a impor-
tância e necessidade do co-
nhecimento”, acrescentam os 
proprietários. Há por exem-
plo o curso de Administração 
e Vendas, que é destinado pa-
ra aqueles que desejam entrar 

no segmento ou se lançar no 
mercado, onde ele irá apren-
der desde noções básicas até 
dicas avançadas da área.

Outro conhecimento muito 
buscado por profissionais é o 
de uma segunda língua, o que 
é imprescindível para o suces-
so de um negócio. “O inglês e 
o espanhol fazem parte do nos-
so dia a dia. Seja para ampliar 
clientes, fornecedores com 
mais capacidade de ofertas ou 
até mesmo para dominar apli-
cativos que são interessantes e 
funcionais para o cotidiano do 
negócio. Em todos os casos um 
segundo idioma se faz necessá-
rio”, apontam Araújo e Tatiana.

Para finalizar, os proprietá-
rios da People recomendam 

que antes de fechar um con-
trato com qualquer institui-
ção, os interessados devem se 
atentar sobre a qualidade do 
ensino, formação dos alunos 
e a validade de sua certifica-

ção. “Seriedade, experiência 
e capacitação com a certifi-
cação são os principais pon-
tos a serem levantados sobre 
a escola antes de se começar 
um curso.”

Para se obter êxito na área em que atua, o profissional deve se 
especializar e buscar sempre renovar seus conhecimentos

DIVULGAÇÃO
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Em 2016 a ACIL deu início ao 
ACIL Itinerante, projeto que foi 
criado com objetivo ser uma ex-
tensão da Associação, levando in-
formações e orientação para os 
comércios de bairro, que são de 
grande importância para o desen-
volvimento da economia local. As 
regiões dos bairros Vista Alegre, 
Jd. São Francisco, Jd. Santina, Jd. 
Graminha, Parque Hipólyto e Jd. 
do Lago foram as primeiras a rece-
ber o projeto que mantém a dispo-
sição dos empresários representan-

ACIL se reúne com representantes dos bairros de Limeira

Associados discutiram com os diretores da ACIL o que pode ser feito 
para ajudá-los a desenvolverem o comércio nos bairros

tes dos departamentos da ACIL, da 
cooperativa de crédito Sicoob Aci-
cred, um consultor contábil indica-
do pela Associação dos Contabilis-
tas de Limeira, e o Sebrae Móvel.

A partir das ações realizadas 
nos bairros a diretoria da ACIL 
decidiu reunir-se inicialmente 
com representantes dessas regi-
ões, para levantar os principais 
obstáculos e dificuldades enfren-
tadas pelos associados dos bair-
ros mais afastados do centro, e 
buscar soluções que possam aju-

dar a desenvolver seus negócios.
O primeiro encontro entre 

diretoria e os associados dos 
bairros foi realizada no dia 16 
de março, na sede da entidade. 
Participaram da reunião, o pre-
sidente da ACIL, José Mário 
Bozza Gazzetta, os diretores Jo-
sé Geraldo Vieira Cardoso, Jo-
sé Luis Pereira Negro e Valmir 
Martins e os representantes dos 
bairros, Mateus dos Prazeres, do 
Jd. Santina e Ailton Santos, do 
Jd. Vista Alegre.

ACIL/LUIZ SANCHES

Muitos fatores influenciam 
no bom funcionamento de um 
negócio como entrada e saída 
de produtos/serviços: compras 
de fornecedores, recebimento e 
pagamento de débitos, contro-
le de estoque e diversos outros 
processos que compõem o dia a 
dia de uma empresa. Caso a em-

Softwares de gestão auxiliam o empreendedor no sucesso de sua empresa

presa não possua um bom méto-
do de gestão, isto pode acarretar 
em perdas tanto de lucro quanto 
de produção ou tempo.

Umas das soluções para se 
manter uma boa gestão de con-
trole é a implantação de um sof-
tware de qualidade que, a grosso 
modo, irá gerar resultados atra-

vés da organização de dados. “A 
gestão se inicia desde a pesquisa 
e escolha do fornecedor, do pe-
dido e da entrada do produto no 
estoque, até a seleção das peças 
que estejam a mais tempo para-
das para uma possível promoção. 
O sistema irá reunir todo tipo de 
informação, organizá-las e dis-
ponibilizá-las para o empresário 
com apenas alguns cliques”, ex-
plica Reinaldo Silva Filho, ge-
rente e proprietário da CBR In-
formática e Sistemas Comerciais.

Cada segmento do mercado 
possui uma necessidade e um 
tipo de software diferente, que 
atende a demanda de cada um. 
“Para fazer a implantação é mui-
to simples, basta que o cliente 
possua um computador, leitor de 
código de barras, aparelho SAT, 
uma gaveta de dinheiro e máqui-
na de impressão. No software 

próprio da CBR é possível iniciar 
as atividades apenas com o sis-
tema de gestão de frente de cai-
xa, e conforme sua necessidade 
ou desejo acrescentar módulos 
de gestão ou ferramentas para os 
demais setores”, conta o gerente.

O sistema de qualidade per-
mite um controle muito maior 
do que está acontecendo dentro 
da empresa, o que torna possível 
que o empresário ou líder tome 
decisões mais precisas com base 
nas informações apresentadas, 
uma vez que estas são organiza-
das de forma simples para uma 
fácil compreensão. O software 
é continuamente atualizado de 
acordo com os tributos e demais 
encargos que são constantemen-
te mudados, além de novas fun-
ções que facilitam o dia a dia do 
empreendedor, para que ele pos-
sa dedicar a maior parte de sua 

atenção para os assuntos que re-
almente necessitam disso.

Antes de contratar um softwa-
re de gestão, Silva Filho destaca 
alguns pontos importantes para 
que o empresário não tenha pro-
blemas futuros. “Deve-se aten-
tar ao ‘know how’ e experiência 
de mercado da empresa que será 
contratada, pois ao implantar es-
te tipo de serviço o empreende-
dor está expondo todos os dados 
de seu negócio como rentabili-
dade, lucros, fornecedores, pa-
gamentos, parte fiscal e tributá-
ria etc., tudo isso disponível e na 
confiança deste prestador de ser-
viço. Também deve ser verifica-
do se a empresa possui estrutu-
ra com analista, suporte técnico, 
ferramentas homologadas, além 
de demais pontos que passem a 
confiança necessária”, finaliza o 
proprietário da CBR. 

FOTO
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Na dia 23 de março foi realiza-
do na ACIL, a assembleia de cons-
tituição do Observatório Social 
do Brasil – Unidade Limeira, em 
que foram eleitos e empossados os 
conselheiros que integrarão o Con-
selho de Administração, Conse-
lho Fiscal e Conselho Consultivo, 
órgãos encarregados da gestão da 

Observatório Social do Brasil é fundado em Limeira 
futura entidade. Na oportunidade 
também foi votado e aprovado o 
estatuto do Observatório.

O Observatório Social do Brasil 
– Unidade Limeira integrará a re-
de OSB, cuja sede fica em Curitiba 
(PR), se beneficiando da experiên-
cia e do trabalho hoje já existente 
em cerca de 120 municípios em to-

do o Brasil. 
A entidade, que terá como sede 

uma sala na ACIL, tem como fo-
co principal o monitoramento das 
compras públicas municipais, co-
laborando, de forma preventiva, 
no combate à corrupção e mau uso 
dos recursos públicos. Outras linhas 
de ação do Observatório Social en-
globam a educação fiscal, buscan-
do formar cidadãos conscientes de 
seus direitos e deveres; a capacita-
ção das empresas locais, em espe-
cial as micro e pequenas empre-
sas, para participação em licitações 
municipais, e a construção de indi-
cadores de gestão que permitam o 
acompanhamento qualitativo do 
gasto público em nosso município. 

Valter Koppe, assistente de co-
municação da Receita Federal e 
membro do conselho fiscal do Ob-
servatório Social em Limeira, par-
ticipou de todo o processo de im-
plantação do OS em Limeira e por 
essa razão se mostrou muito feliz 

e realizado com o resultado da as-
sembleia. “É um dia de emoção. 
Estamos há quase dois anos tra-
balhando nesse projeto e hoje po-
der presenciar o coroamento dos 
primeiros passos do OS em nossa 
cidade é uma satisfação para nós”, 
disse Koppe. Ele ainda ressaltou 
que o trabalho só está começando e 
que o OS foi instituído em Limeira 
com um grande diferencial: tendo 
a sociedade ao seu lado e apoian-
do totalmente o projeto. “Temos 
mais de 30 entidades representa-
das nesta noite, além de outras ins-
tituições, incluindo as faculdades 
que vão nos apoiar no decorrer dos 
trabalhos. Tudo isso, é uma reali-
zação de um sonho. Acredito que 
Limeira merece esse foco no con-
trole do gasto público.”

E o trabalho do Observatório 
Social já começou na cidade. Des-
de o dia 06 de fevereiro, todas as 
segundas-feiras, voluntários da en-
tidade estão realizando o acompa-

nhamento e monitoramento da Câ-
mara de Vereadores com o intuito 
de levantar indicadores técnicos. 
“Esse é um dos papéis do Observa-
tório Social, o de realizar o moni-
toramento de tudo aquilo que é pú-
blico e empoderar o cidadão para 
ele que possa se tornar consciente 
dos seus direitos e deveres, sempre 
com um espírito muito democráti-
co, tranquilo, técnico, que facilita 
o debate e a condução dos traba-
lhos”, disse Raul Gropo, que tam-
bém participou da comissão de im-
plantação do OS em Limeira, e irá 
atuar como presidente do conselho 
de administração da entidade. 

Ainda segundo Gropo a popu-
lação limeirense pode esperar da 
equipe do OS muita dedicação e 
um trabalho bem pautado e técni-
co, “que não vai prezar pela entre-
ga rápida de resultados, mas sim 
pela estruturação de ações que re-
almente possam ser mais dignas 
para a nossa cidade”.

Com a participação de mais de 100 pessoas, a assembleia de constituição 
do OSB – Unidade Limeira, aconteceu no auditório da ACIL

ACIL/RAFAELA SILVA

O sistema de gestão pode auxiliar o empresário no controle de gastos, 
estoque, vendas e muitos outros processos de seu negócio
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A 22ª Edição da ALJOIAS 
ocorreu entre os dias 21 e 23 
de março, no Shopping Na-
ções Limeira e contou com 
54 expositores divididos em 
69 estandes que receberam 
mais de quatro mil visitantes 
compradores de todos os es-
tados do País além do cres-
cente número de estrangeiros.

A feira é voltada para o de-
senvolvimento de negócios 
no setor de joias folheadas, 
brutos, máquinas e serviços 
e mais uma vez atingiu o ob-
jetivo proposto de valorizar 
o segmento e proporcionar 
grandes negócios aos expo-
sitores, que apresentaram as 
novidades da Coleção Outo-
no/Inverno.

Os expositores presentes, 
vindos de diversos estados 
do Brasil e do exterior pude-

22ª edição da ALJOIAS é realizada em Limeira
A feira completa 15 anos em 2017 e reafirma o compromisso de geração de negócios para 
a Capital da Joia Folheada

ram reconhecer na feira uma 
ferramenta indispensável na 
geração de negócios e ne-
tworking, além de gerar negó-
cios que garantiram a renova-
ção da presença para a edição 
de agosto. A tendência já ve-
rificada de um novo público 
empreendedor se confirmou 
nessa edição, com a vinda ca-
da vez mais crescente de no-
vos visitantes que passaram a 
buscar no segmento uma fon-
te de renda diante da mudan-
ça no cenário econômico.

A estimativa de negócios ge-
rados na 22ª edição da ALJOIAS 
em toda a cadeia industrial, co-
mercial e de serviços de Limeira 
supera R$10 milhões, trazendo 
a economia local importante fô-
lego em momento adverso que 
passa a economia.

“Da parte da organização 

do evento devemos profun-
do agradecimento aos expo-
sitores que reconhecem na 
feira uma ferramenta funda-
mental de negócios, trazen-
do a cidade ganhos que só a 
ALJOIAS proporciona. As 
parcerias firmadas com En-
tidades e Instituições Local, 
Estadual e Federal, reforçam 
a importância da feira para a 
Economia não apenas do Se-
tor de Joias, mas para todo o 
Município e Região”, desta-
cou a diretoria da ALJ. 

A ACIL esteve presente na 
feira dividindo um estande 
com a organização da ALJ, 
oferecendo consulta e análi-
se de crédito, assessorando 
os expositores no fechamento 
de um negócio. A feira tam-
bém contou com a presença 
do SENAI, SINDIJOIAS, Se-

Na abertura da ALJOIAS: Tito Almirall (secretário municipal de 
Desenvolvimento, Turismo e Inovação), Mir do Lanche (vereador),         

Mário  Botion (prefeito municipal), Rodolfo D. Mereb Júnior (presidente 
da ALJ), Angelo de Munno Neto (Domínio Organizadora), e 

José Mário Bozza Gazzetta (presidente da ACIL) 

cretarias Municipal e Estadu-
al de Desenvolvimento, Pre-
feitura Municipal de Limeira, 
Polícia Civil, entre outras vi-
sitantes, demonstrando a plu-
ralidade de apoio que o Even-

to recebe.
A próxima Edição da AL-

JOIAS acontece entre os dias 
29 e 31 de Agosto de 2017, 
também nas dependências do 
Shopping Nações Limeira.

Associados da ACIL marcam presença na 22ª edição da ALJOIAS

No estande da ACIL, a colaboradora Letícia Gonçalves 
e o diretor José Geraldo Vieira Cardoso Di Vicenzza

Dutra Bijuterias Eletro for Brasil

FOTOS: ACIL/RAFAELA SILVA
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Glamour Semi Joias KR Bijouterias

Mega Fundição Mereb Chains

PS Bijouterias Ramos Folheados
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O WhatsApp é a verdadei-
ra sensação dos aplicativos de 
troca de mensagens instantâ-
neas entre smartphones de to-
do o mundo. Não é à toa que o 
aplicativo é o mais baixado da 
Google Play Store, a loja do 
Android, que também é o sis-
tema mobile mais presente em 
aparelhos inteligentes. Outros 
apps até tentaram tirar o seu 
trono, como o Telegram, por 
exemplo, mas nenhum ofere-

WhatsApp para negócios: como utilizá-lo em mais de um 
aparelho ao mesmo tempo

ceu risco real para o app admi-
nistrado pelo Facebook.

Pela sua populariedade, o 
WhatsApp está recebendo no-
vas funções voltadas ao mun-
do dos negócios e sendo utili-
zado inclusive como canal de 
comunicação entre empresas 
e clientes. No entanto, muitas 
empresas sofrem pelo fato de 
que o WhatsApp não permite 
nativamente a divisão de uma 
mesma conta em vários apare-

lhos, o que é um problema pa-
ra equipes que precisam com-
partilhar o mesmo aparelho ao 
longo do trabalho. No entanto, 
algumas soluções foram de-
senvolvidas para sanar ou ao 
menos melhorar a situação de 
quem sofre com os problemas 
citados acima. Confira abai-
xo duas maneiras de dividir 
a mesma conta do WhatsApp 
em aparelhos distintos:

Através do WhatsApp Web
1. Abrir o navegador mobile 

no smartphone que deve receber 
a conta original do WhatsApp. 

2. Ativar a versão para 
desktop no navegador. Cada 
navegador possui uma ma-
neira diferente de ativação 
desse modo. No mais popu-
lar, o Google Chrome, ele 
pode ser encontrado dentro 
dos três pontos no canto su-
perior direito.

3. Acessar o WhatsApp 

Web no navegador aberto no 
passo anterior e aguardar até 
a geração do QR Code na tela 
do dispositivo.

4. Abrir o WhatsApp no 
smartphone principal e fazer 
a leitura do QR Code aberto 
no aparelho secundário. Para 
isso, clicar na opção WhatsA-
pp Web dentro do aplicativo 
do WhatsApp e clicar em +. 
Após isso, aguardar até a câ-
mera solicitar o QR Code e 
prosseguir com a leitura.

Pronto! O WhatsApp agora 
está espelhado no navegador 
do celular secundário e tam-
bém está presente no aplica-
tivo original do smartphone.

Através do app Web Lite
Uma outra opção é o apli-

cativo Web Lite, que simula 
uma segundo conta do What-
sApp instalada no aparelho.

Para isso, é necessário ini-
cialmente o download do apli-

cativo no smartphone. Caso o 
aparelho seja Android, ele es-
tá disponível na Google Play.

1. Abrir o aplicativo Web 
Lite instalado no aparelho. O 
app abrirá automaticamente o 
QR Code do WhatsApp Web.

2. Abrir o WhatsApp no 
smartphone principal e fazer 
a leitura do QR Code aberto 
no aparelho secundário. Para 
isso, clicar na opção WhatsA-
pp Web dentro do aplicativo 
do WhatsApp e clicar em +. 
Após isso, aguardar até a câ-
mera solicitar o QR Code e 
prosseguir com a leitura.

Pronto! O app Web Lite abri-
rá a mesma conta do WhatsApp 
original no aparelho secundário. 
Dessa forma o gestor e a equi-
pe podem duplicar as contas do 
WhatsApp para agilizar o servi-
ço prestado, seja ele qual for.

Fonte: Portal Administradores

O WhatsApp está recebendo novas funções voltadas ao mundo dos negócios e 
sendo utilizado inclusive como canal de comunicação entre empresas e clientes
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