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JORNAL DA ACIL
Consumidores recebem prêmios da campanha
Compras Premiadas do Dia dos Namorados
10 a 16 de Julho de 2017 • Limeira-SP

Cinco consumidores foram sorteados, sendo contemplados com vale-compra de R$ 1.000,00
cada. Todos os vendedores que tiveram seus clientes premiados também ganharam um
vale-compra no valor de R$ 200,00.
ACIL/RAFAELA SILVA
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“O poder da comunicação” foi o tema do
Café da Manhã do Conhecimento
O evento promovido pelo CME que aborda temas cada vez mais interessantes, contou com a presença da master coach integral sistêmico, Susan Sugden.
ACIL/RAFAELA SILVA
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VITRINE

EDITORIAL
Hackathon - Limeira entra no circuito tecnológico
Nos dias 18, 19 e 20 de agosto, Limeira sediará o primeiro Hackathon
apoiado pelo FIESP, fora da cidade de São Paulo. A ACIL e o CIESP local
estão dando total apoio.
Afinal o que é Hackathon? É uma maratona de programação na qual diversos hackers se reúnem por alguns dias com o objetivo de desenvolver um
MPV (mínimo produto viável) que tenha aplicação específica. Esse MPV
pode atender diversos objetivos, desde desvendar códigos, explorar dados
abertos, desenvolver projetos de software ou hardware, até um produto de
aplicação mundial. O que esses hackers fazem em poucos dias uma empresa demoraria três ou quatro anos para desenvolver, ou não conseguiriam
fazê-lo, pois são pessoas reagrupadas de inteligências específicas e concentradas em um mesmo lugar e com um mesmo objetivo.
O que se espera com o desenvolvimento de um evento desses é o incentivo prático e direto ao empreendedorismo, formação de novas empresas, lançamentos de produtos que resultam na contratação de pessoas, investimentos em conhecimento e aumento de renda.
Existem grupos de investidores com propósito específico em apoiar esse
tipo de projeto, pois é aonde acontecem as maiores inovações do planeta. É
um celeiro de ideias e experimentos capazes de ascender aos mais elevados
patamares da criatividade humana. No Brasil esses eventos começam a tomar força e vigor, o que é ótimo para a economia e para a competitividade
do país. Hoje a riqueza está totalmente vinculada à competência administrativa pública e privada, capacidade de inovar e viabilizar suas inovações com
o menor custo possível e maior distribuição. Parabéns à ACIL e ao CIESP
que juntas com outras instituições e empresas estão proporcionando para a
cidade um evento inovador e de importância ímpar para a nossa Limeira.

Marcelo Voigt Bianchi
Conselheiro da ACIL

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.
DIVULGAÇÃO

Edredom (36,22%)
Valor: R$ 150,00
Imposto: R$ 54,33

VOCÊ SABE PARA ONDE VAI TODO O DINHEIRO DOS TRIBUTOS?

UNIÃO

26%

4,5%

ESTADO
MUNICÍPIO
PENSE NISSO!

69,5%
Fonte: Ministério da Fazenda – Receita Federal

Impostômetro da ACSP atinge R$ 1,1 trilhão

0 0
O Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) atingiu a
marca de R$ 1,1 trilhão no dia 03 de julho.
O valor corresponde ao total de impostos, taxas e contribuições pagos pelos
brasileiros desde o primeiro dia do ano e será registrado 19 dias antes do que
em 2016, sugerindo, assim, avanço da carga tributária de um ano para o outro.
“Mesmo com o país sofrendo os efeitos da recessão, a população brasileira continua sendo uma das que mais paga impostos em todo o mundo. Esperamos que as
dificuldades do governo sejam resolvidas pelo lado dos gastos e não com qualquer
tipo de aumento de tributos”, destaca Alencar Burti, presidente da ACSP e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp).
É importante lembrar que, diferentemente da arrecadação federal divulgada
mensalmente, o Impostômetro abrange todos os tributos (federais, estaduais e municipais) e os valores são nominais, ou seja, não consideram o efeito inflacionário.
No portal www.impostometro.com.br é possível visualizar os valores arrecadados
por período, estado, município e categoria (produção, circulação, renda, propriedade).
Fonte: DComércio
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Compart-Kids traz novo conceito em aluguel de brinquedos pedagógicos
Nascida da união entre o amor
pela maternidade e o espírito de em-

preendedorismo, a Compart-Kids
foi criada pela pedagoga Rosa RegiDIVULGAÇÃO

No site é possível encontrar uma grande variedade de brinquedos para aluguel,
que estimulam o desenvolvimento motor e intelectual dos pequeninos

na Montezano, com o intuito de trazer para os pais de crianças de zero a
6 anos uma alternativa de aluguel de
brinquedos pedagógicos, com uma
grande variedade disponível para incentivar as capacidades psíquicas e
motoras de seus pequenos.
Além do aluguel online de brinquedos para o cotidiano, a empresária explica que esta também é
uma forma de mudança sobre o
conceito do “ter” pelo “ser”. “Se
você se preocupa com o consumo excessivo, com a preservação do meio ambiente, então você é um aliado da Compart-Kids,
pois nossa missão é trabalhar con-

ceitos nobres: o de ensinar aos pequenos valores sobre o consumo
consciente, o brincar sustentável e
o respeito ao meio ambiente através do compartilhamento de brinquedos”, explica Rosa.
Ainda segundo a proprietária,
a empresa é uma alternativa inteligente, sustentável e econômica
para os responsáveis que visam o
desenvolvimento físico e mental
de suas crianças. “Sabemos que os
bebês e crianças necessitam de estímulos constantes para que o seu
desenvolvimento intelectual, físico
e motor sejam completos. Os brinquedos tem uma relevante impor-

tância no processo de aprendizagem dos bebês e crianças. Através
do brincar, estas habilidades são
desenvolvidas”, aponta.
A Compart-Kids convida a todos de Limeira para conhecerem
seus trabalhos. O empréstimo e
catálogo dos brinquedos é feito através do site www.compartkids.com.br, e mais informações
são possíveis através dos números
(19) 3703-2134 e 97421-5875.
Seu horário de atendimento é de
segunda a sexta-feira, das 8h às
18h. A empresa também está presente no Facebook pela página facebook.com/CompartKids.

Qualidade de atendimento e rápida
Dicas e informações: o pontapé
inicial para fazer um intercâmbio entrega com a H&M Tintas
A maioria das pessoas já desejou sair de sua zona de conforto
para adquirir experiências novas,
vislumbrar diferentes paisagens
e conhecer novas culturas, onde
o intercâmbio se mostra uma das
melhores opções.
Mas para realizar este tipo de
viagem, como conta o gestor da
CI Intercâmbio e Viagem Danilo
Monteiro Gonçalvez, é necessário que haja um sólido planejamento. “Após decidir o destino
e período de estadia, o próximo
passo é montar o roteiro daquilo
que deseja conhecer no país visitado”, explica.
No caso do intercâmbio para
estudos, toda a parte burocrática gira em torno da escola em
que estará matriculado. “Nós
solicitamos a matrícula para a
escola em que a pessoa irá frequentar, e normalmente após 10
dias temos o retorno se há a vaga no período solicitado. Com
o curso comprado é a hora de
solicitar o visto, e só depois é
feita a compra da passagem aérea”, aponta o gestor.

Entre as mais diversas opções
de destino, segundo Gonçalvez,
o Canadá está sendo o mais procurado. “O Canadá é uma das
opções para estudos. Para aqueles que procuram o estudo e o
trabalho, a Irlanda se mostra
mais viável, uma vez que o tempo mínimo de permanência é de
25 semanas e sai mais em conta do que outras opções, onde
a permanência mínima é de 14
semanas. Além disso, a Irlanda
não exige visto para este tipo de
viagem”, esclarece.
Antes de fechar um contrato com qualquer agência de intercâmbio, o gestor da CI ressalta que deve-se ficar atento
ao seu know how, pesquisar a
qualidade das escolas que são
oferecidas, condições gerais do
programa etc. “Além disso, a
pessoa que opta por fazer um
intercâmbio deve estar disposta a conhecer uma cultura diferente, e aproveitar esta oportunidade para mergulhar de
cabeça nesta experiência totalmente nova”, finaliza.

Na hora da reforma ou construção de um imóvel, uma das últimas coisas a ser feita e que irá
dar personalidade para o ambiente é a pintura. São diversas cores,
texturas e técnicas que podem ser
utilizadas para representar a personalidade ou função de cada cômodo de uma casa ou empresa,
além de influenciar no humor de
seus moradores ou funcionários.
Na H&M Tintas pode-se encontrar as melhores marcas para sanar todas as necessidades
do cliente como Coral, Lukscolor, Suvinil, Atlas, Sayerlack
e Hidrorepell. “Para ambientes
internos são recomendados cores de tons suaves; para cozinha
tons amarelados ou pasteis; para a sala tons azuis que representam harmonia e para quarto tons
de verde que representam relaxamento. Porém, as cores neutras nunca saem de moda e vai
muito também do gosto de cada
um”, explicam os proprietários.
O mercado está sempre trazendo novidades para o consumidor, como acabamentos em

grafiato e desenhos em textura.
“Mas antes é necessário haver a
preparação do local em que será aplicada a tinta. O primeiro
passo é lixar a parede e aplicar
o selador se for reboco novo, ou
fundo preparador se já estiver
com latex velho. Caso opte-se
por um acabamento de parede
com espessura lisa é necessário
aplicar massa corrida, lixar e por
último a aplicação do látex. Recomendamos que todo o processo seja feito por mão de obra especializada”, finalizam.
A H&M Tintas convida a to-

dos para conferirem as novidades em cores e acabamentos.
A empresa está na Av. Maria
Thereza Silveira de Barros Camargo, 304, no Jd. Aquarius em frente ao Hard Chopp III.
O atendimento é de segunda
a sexta-feira, das 8h às 18h, e
aos sábados, das 8h às 12h. Para mais informações existem
os telefones (19) 3444-8689 /
3039-0828, o WhatssApp (19)
98904-2877, além do site www.
hymtintas.com.br. Há também a
página no Facebook: facebook.
com/www.hymtintas.com.br.
DIVULGAÇÃO

Na H&M Tintas é possível encontrar as mais diversas
cores e marcas para reforma ou construção
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Fazer parte do Cadastro Positivo passa a ser fundamental para o
consumidor, afirma Boa Vista SCPC
Se por um lado a aprovação
da Medida Provisória que tornará automática a adesão dos
consumidores brasileiros ao
banco de dados de bons pagadores, em virtude da alteração
na Lei 12.414/2011 está, por
tempo indeterminado, pendente
em Brasília, por outro, passa a
ser cada vez mais contundente a
responsabilidade de o consumidor conhecer e entender o que
de fato é e qual a utilidade do
Cadastro Positivo. Essa é a opinião da Boa Vista SCPC, empresa que administra o Serviço
Central de Proteção ao Crédito.
Segundo Pablo Nemirovsky,
superintendente de Serviços ao
Consumidor da Boa Vista SCPC,
o tema Cadastro Positivo é recorrente no mercado de crédito brasileiro mesmo antes da criação
da Lei em 2011, por ser o contraponto viável ao sistema de informações de maus pagadores, também conhecido como cadastro
de inadimplentes. Por isso, não

há mais como ficar indiferente às
discussões acerca das questões
que afetam a análise de crédito no
Brasil, haja vista que o Cadastro
Positivo permitirá a consulta com
base em informações positivas, e
não mais apenas as negativas.
“Apesar de haver a Medida
Provisória que pode vir a instituir automaticamente mais de
120 milhões de brasileiros, de
acordo com a população economicamente ativa no País, aos
bancos de dados com informações positivas, como a Boa Vista SCPC, consideramos relevante que o consumidor se informe
sobre o Cadastro Positivo, já que
se trata de uma realidade da qual
não há como ficar indiferente. O
Cadastro Positivo já existe em
muitos países, como nos Estados Unidos e no Chile, e é algo
que veio para ficar. É benéfico
para o mercado de crédito como um todo por permitir uma
análise de risco mais assertiva
por parte dos credores e, princi-

palmente, permite que os consumidores sejam avaliados pelas contas que são pagas por
eles e não apenas por aquelas
que, eventualmente, deixaram
de pagar. O consumidor que entende as vantagens, não ficará
de fora”, opina Nemirovsky.
Um dos principais benefícios
é o de dar mais poder de decisão aos bons pagadores, além
de melhores taxas de juros. Fato que deve refletir nos níveis de
inadimplência, que atualmente atinge cerca de 59 milhões
de brasileiros, de acordo com
a Boa Vista SCPC. O Cadastro
Positivo é um banco de dados
de adimplemento, no qual são
apontados os compromissos financeiros e os pagamentos relativos às operações de crédito e
serviços, liquidadas ou em andamento, por consumidores ou
empresas. Principalmente para quem tem ou teve dívidas
recentes, permite que não seja avaliado apenas pela dívida,

mas sim por toda a capacidade
de pagamento (água, luz, empréstimos, cartão de crédito, financiamentos etc.).
De acordo com o superintendente da Boa Vista SCPC, outra
vantagem do Cadastro Positivo é a ajuda que as informações
de adimplemento podem dar ao
consumidor para melhorar seu
score, ou seja, uma boa pontuação para conseguir crédito no
mercado, seja para um empréstimo, financiamento ou carnê, por
exemplo. Para ter um score adequado, que apresente uma boa
pontuação, a Boa Vista orienta
o consumidor além de aderir ao
Cadastro Positivo, manter a vida
financeira organizada, evitando
pagar contas com atraso e ficar
com o nome negativado.
“O Cadastro Positivo pode
ajudar a melhorar a pontuação
do score, já que mostra a pontualidade no pagamento das contas, sejam as de consumo, como
água, energia elétrica, gás, ou

mesmo as bancárias, do varejo,
entre outras. As informações positivas, ou seja, as de pontualidade no pagamento das contas,
também poderão ser levadas em
conta na composição do score.
Por isso, com o tempo, uma pessoa que tem uma pontuação não
tão boa pode alcançar um nível
de pontuação maior, já que a
análise do comportamento é dinâmica e é atualizada periodicamente”, esclarece Nemirovsky.
O consumidor pode entrar no
portal www.consumidorpositivo.
com.br e fazer a adesão ao Cadastro Positivo de forma simples, rápida e gratuita. Para isso
basta acessar o portal e se cadastrar seguindo o passo a passo. Também no portal Consumidor Positivo é possível acessar o
Score Boa Vista. A consulta da
pontuação pode ser feita 24 horas por dia, sete dias da semana,
de qualquer dispositivo eletrônico (computador, smartphone ou
tablet), também gratuitamente.

Como gerenciar conflitos para obter resultados positivos
DIVULGAÇÃO

Como empreendedor, é preciso saber lidar com as mais
diversas situações, inclusive as de conflito humano

Gerenciar e comandar uma
empresa ou qualquer tipo de
empreendimento além de exigir
conhecimento de mercado, administrativo e burocrático, também exige certa dose de jogo de
cintura na hora de lidar com situações de relacionamento hu-

mano, principalmente na resolução de conflitos.
Pensando nisso, o jornal Visão
Empresarial Limeirense juntamente com o instituto ISI Infinity reuniu algumas dicas de como
um líder ou gestor deve proceder em tais situações. A douto-

ra em psicologia Yeda Oswaldo,
que também é co-autora do livro Empreendedorismo Estratégico, da editora Cengage Learning, explica que existem cinco
formas de lidar com estes problemas. “Existe a dominação (imposição), resignação (sacrifício),
evitação (ignorar), acordo (todos
cedem) e colaboração (todos ganham). Não existe um estilo certo
ou errado para lidar com os conflitos, porém a prática mostra que
os métodos de colaboração geram resultados mais duradouros
e satisfatórios”, conta.
A doutora relata que é possível
extrair algo de bom dos conflitos,
pois estes mexem com a estrutura
organizacional abrindo oportunidade para mudanças, enriqueci-

mento pessoal e profissional. “As
opiniões opostas às nossas geralmente ampliam nosso campo de
visão. Além disso, costumo dizer em meus treinamentos que
‘quando a casa está arrumada’ é
justamente quando se instala a
doença. Isso significa que quando as coisas estão em movimento, é que as mudanças estão ocorrendo”, acrescenta.
E quando o conflito é entre
superior e subordinado? Também é possível contornar este tipo de situação de forma saudável e sem danos. “Em relação ao
superior hierárquico, certificar
que a comunicação é positiva e
que chega eficazmente a todos
os colaboradores. Outra questão
interessante é, sempre que pos-

sível, permitir que os colaboradores-chave participem das decisões”, aconselha. A doutora
também aponta que por parte do
subordinado, este deve abandonar a visão de superiores como
concorrentes (eles contra nós).
O coaching e o mentoring podem ser ferramentas de peso neste tipo de situação, que irão facilitar na obtenção de resultados
positivos. “O coaching é mais
indicado para os colaboradores,
focado no desenvolvimento das
competências atuais. O mentoring foca nas competências futuras, é o processo mais indicado
para o empresário, pois ele pode
contar com alguém mais experiente para orientá-lo e apoiá-lo
em suas decisões”, finaliza Yeda.
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Segundo sorteio da campanha Compras Premiadas
contemplou cinco consumidores
A ACIL e o Sicomércio realizaram o segundo sorteio
da campanha Compras Premiadas que nesta etapa contemplou os consumidores que
prestigiaram as lojas participantes da promoção no período que antecedeu o Dia dos
Namorados. O sorteio aconteceu na manhã do dia 24 de junho na Praça Toledo Barros e
durante todo o evento as crianças e seus familiares puderam
se divertir nos brinquedos disponibilizados pelas entidades,

além de aproveitarem a pipoca
e o algodão doce que estavam
sendo distribuídos.
Cinco consumidores foram
sorteados, sendo contemplados com vale-compra de R$
1.000,00 cada. Todos os vendedores que tiveram seus
clientes premiados também
ganharam um vale-compra
no valor de R$ 200,00. Os vales poderão ser trocados nas
lojas que integram a campanha “Compras Premiadas”. A
lista completa com nome, en-

dereço e telefone está disponibilizada na página da ACIL
na internet: www.acillimeira.com.br/compraspremiadas2017.
Os consumidores que não
depositaram cupons nas urnas
da ACIL, ainda podem participar. O próximo sorteio acontecerá após o Dia dos Pais, então
a dica é comprar nas lojas participantes que estão identificadas com o cartaz e adesivo da
promoção e pedir o cupom para preencher.

Diva Mancine Ferreira
Loja: Squadriaço
Vendedora: Alessandra

FOTOS: ACIL/RAFAELA SILVA

O sorteio aconteceu no dia 24 de junho na Praça Toledo Barros

Maria Madalena da Silva Pleul
Loja: Zales Butique
Vendedora: Lina

Maria Aparecida Silva Rodrigues
Loja: Cuki
Vendedor: Erica

Luzia Fiorentini Pinhal
Loja: Supermercado Moreno
Vendedora: Lucimara

Merli C. de Souza Losi
Loja: La Belle Jeans
Vendedora: Rosângela
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INTERATIVIDADE
Pela tradição religiosa,
o nome “Adão” significa
“feito de argila avermelhada”. Relaciona-se, portanto, com a matéria-prima
que, na feitura de Sua Autoimagem e Própria Semelhança, teria sido moldada pelas mãos de Deus. Ao
copiar-Se, o Divino Escultor, evidentemente dotado de mãos, fez com que
o homem também tivesse
as suas. Daí, entendermos
a razão pela qual a “yod”
(letra hebraica inicial de
“Yahveh”, “Yahweh”, “Javeh”, “Javé” ou “Jeová” —

INFORMÁTICA

“Com este sinal vencerás”

primacial do impronunciável nome sagrado “YHWH”,
que se conformava no “Tetragrammaton, ou seja, nas quatro letras:” Yod – Hey –Vav
– Hey”) guardava literalmente a significação de “Mão”.
Cujo sentido, mais exatamente, se configura como o de
“mão criativa”, “operativa” e
“construtora”. Correspondente à “Mão de Deus”. Assim, a
“yod”, em semelhança com
nossos dez dedos, é a décima letra de uma boa parte dos
alfabetos semíticos. Curiosamente, para marcar, paradoxalmente essa “coincidên-

cia”, sob a força da criação
original, antigos hebreus nos
legaram a afirmativa de que
passamos a dispor de dez dedos devido ao fato de “yod”
ser o próprio dez. Considerado o número do decálogo, da
revelação e do conhecimento.
Eis que Gibran, famoso poeta libanês, além dos escritos, foi
admirado por suas belas pinturas. A ilustrar sua obra mais
conhecida — O Profeta — há
uma mão aberta, em cuja palma aparece um olho místico,
num ambiente angelical com
nuvens aliformes e almas flutuantes. Essa ideia (de: “tua al-

desse “Yod” (a menor das letras), mais vale a grandeza íntima, de que o heroísmo e o
poderio. Como um novo “in
hoc signo vinces”, os pacifistas acreditam que o símbolo
da mão com os olhos divinos,
por sua raiz comum judaica/
islâmica/cristã, poderá ser um
relevante fator de Paz Universal. Conforme profetizado por
Gibran: “Não ouviste falar do
homem que cavava a terra à
procura de raízes, e descobriu
um tesouro”?!...

Paulo Cesar Cavazin

Tecnologia móvel a favor do Microempreendedor

Todos nós sabemos que não é tarefa fácil empreender no Brasil e quando
falamos de microempresas a tarefa se torna ainda mais difícil, o mercado é
competitivo, a legislação é complexa e o valor para investir é pequeno! Visando melhorar esse cenário em 2009 foi criada a figura jurídica do Microempreendedor Individual (MEI) e muitos empresários saíram do anonimato
formalizando seus negócios. Hoje, segundo o portal do empreendedor, 88 mil
novas MEI’s são abertas todos os meses!
Neste modelo de negócio tão enxuto precisamos ser multitarefas, ou seja,
cuidar de toda a operação da empresa como vendas, marketing, gestão, finanças etc. Para que consigamos conciliar tudo, é necessário: velocidade, praticidade e muita informação!
O mercado de tecnologia acompanhou toda essa mudança e apostou alto no
desenvolvimento de aplicativos para tablets e smartphones que visam facilitar a vida dos microempreendedores.
Separamos então 5 Aplicativos que todo microempresário deveria conhecer:
1° Camcard: Permite salvar de forma organizada os cartões de visita dentro de seu smartphone, além de adicionar o contato do cartão automaticamen-

SERVIÇOS

ma, tua palma”) está ligada à
Mão de Mirian (irmã de Moisés), ao “Hamsá” ou à “Mão de
Fátima (nome da filha de Maomé)”, nas quais os dedos correspondem, respectivamente, aos
“Cinco Livros do Torá (Pentateuco)” e aos “Cinco Pilares do
Islã”. No Jainismo, religião da
Índia (da liberação pela visão
interior) a palma da mão aberta
(universalmente compreendida)
é o “Sinal da Paz”. Em toda a
Bíblia, aparecem as expressões
“mão de Deus” e “mãos do Senhor”. Como “chave secreta”
há um Sol implícito em nossas
palmas. E na humilde pequenez

te aos seus contatos.
2° Sunrise: O calendário Sunrise é prático e possui muitos recursos, sendo
possível sincronizar com o calendário do Google, iCloud ou o do Microsoft Exchange. Pode mostrar o local e foto da pessoa com quem você vai se reunir!
3° Franquias: O aplicativo informa a taxa de franquia e o investimento necessário para mais de 500 franquias, tudo separado por setor, além de fornecer uma descrição do negócio e os contatos dos franqueadores.
4° Google Analytics: Saiba em tempo real tudo que acontece em seu site e/ou loja virtual, além de informar a origem do tráfego e outros detalhes.
5° Waze: Não atrase suas viagens e compromissos, o aplicativo GPS sempre te ajuda a fugir dos congestionamentos mostrando rotas alternativas!
Sem esquecer o WhatsApp e Skype que facilitam a comunicação e fazem o
empresário economizar muito com telefonia, e dos aplicativos Bancários onde podemos pagar contas, ver saldo, fazer transferências em poucos segundos!
Guilherme Geraldo
Gerente de Desenvolvimento de Sistemas na CBR Informática

Modificações e alterações em veículos

Saibam que, quaisquer alterações que se faça no veículo, necessariamente, terão
que ser submetidos a uma
inspeção veicular, salvo as
raríssimas exceções. Regulamentada pelas resoluções
291/08 e 292 e portarias 64/16
e 65/16, todas do Conselho
Nacional de Trânsito (CONTRAN). Desta forma, farei um
breve resumo e alguns exemplos a seguir, tornando-se mais
fácil o entendimento.
Em caminhões, é comum
a inclusão do 3º eixo, tanque
suplementar para aumentar
a autonomia, alteração da
suspensão, alongamento e

encurtamento do chassi, mudanças de carrocerias, de aberta para fechada e vice-versa,
para tipo Basculante, Munck,
plataformas, guinchos, entre
outros... Há solicitações, para as motocicletas, alterando
sua característica na estrutura, de carga para passageiro e
vice-versa, modificações nas
rodas e pneus, guidão, bengalas e banco, assim como a potência do motor. Mudança de
combustível, como inclusão
do gás (GNV), etanol e gasolina, fazendo combinações flex
ou apenas deixando com um
único tipo de combustível. Há
também, alteração da capaci-

dade do número de passageiros, muito comum em microônibus. Nos automóveis, como
outros, também alterações na
cor, potência do motor, suspensão, pneus e rodas. Há casos, para atender motoristas
com alguma deficiência física, em que há necessidade de
alterar o sistema de direção,
freios, câmbio e outros, facilitando desta forma a dirigibilidade do automóvel.
Os proprietários de veículos ao adquirir um automóvel, e evitar que esses custos
recaiam sobre os mesmos, ou
até mesmo, possam sofrer infrações por falta de regulari-

zação, muito comum nos automóveis com alteração no
sistema de suspensão (rebaixados), na qual não consta
no documento desse veículo, poderão fazer uma Vistoria Cautelar, conhecida também como de Procedência
para que sejam identificadas
as possíveis irregularidades
e se essas, já estão autorizadas. Para regularizar essas e
outras modificações, é necessário pedir prévia autorização
do DETRAN e posteriormente se dirigir a uma empresa
acreditada pelo Instituto de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), conhe-

cida como Inspeção Técnica Veicular (ITL), na qual
será emitido um certificado
veicular, que atesta as modificações. Isso feito, o proprietário deverá levar o veículo até uma Empresa de
Vistoria Veicular (ECV) para fazer a vistoria de identificação veicular e, posteriormente, levar até um
despachante ou DETRAN.
Vale lembrar que os veículos que estão irregulares,
estão sujeitos a multas e
apreensões, até que as irregularidades sejam sanadas.
Antonio Marco
Vestigius Vistorias
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Lei que permite descontos em pagamento à vista é sancionada
O presidente Michel Temer sancionou, no dia 26 de junho, a lei
que permite aos comerciantes diferenciar a cobrança de preços para
pagamento à vista e a crédito.
A mudança, que é prerrogativa dos comerciantes, ou seja, pode ou não ser adotada, havia sido
proposta em dezembro do ano passado através de medida provisória,
e já está em vigor desde então. Foi
aprovada pelo Congresso e enviada para sanção de Temer.
Até agora, o comércio não tinha autorização legal para cobrar
valores menores em preços à vista. Como os preços tinham que
ser iguais, e a taxa média cobrada das operadoras de cartão é de
5%, os valores à vista acabavam
sendo impactados.

Um ponto foi adicionado à
MP: que os comerciantes informem em local visível sua política
de descontos.
Em discurso, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a iniciativa é importante
para a “evolução do sistema financeiro” e que seu principal objetivo
é aumentar a eficiência e a transparência no ambiente regulatório.
“Hoje temos, com a sanção da
lei, avanço importante para modernizar o sistema de pagamentos. Cada serviço tem um custo associado,
então, é natural que tenha seu próprio preço”, afirmou.
Ele disse ainda que a proibição
provocava repasse de preços a todos os consumidores e que a medida tem efeito positivo na distribui-

Café da Manhã do Conhecimento
trouxe Susan Sugden para falar
sobre comunicação
ACIL/RAFAELA SILVA

Susan Sugden entre as conselheiras do CME

O Conselho da Mulher Empreendedora da ACIL promoveu mais
um Café da Manhã do Conhecimento no dia 21 de junho. O evento que a cada edição aborda temas
cada vez mais interessantes, contou com a presença da master coach integral sistêmico, Susan Sugden, que apresentou a palestra “O
poder da comunicação”.
Ao longo da sua apresentação,
Susan fez com que os participantes refletissem sobre a forma com
que tem se comunicado com as
outras pessoas, o que comunicam,
quais são seus pensamentos, seus
sentimentos, e que essas questões
é que determinam resultados positivos ou negativos no nosso dia
a dia, em vários aspectos, pessoais e profissionais.
Também falou sobre a comunicação não-verbal através da postura, gestos, feições e que o comportamento pode expressar mais que as
próprias palavras. Além disso, para
exemplificar todas as questões le-

vantadas e seus argumentos sobre o
assunto, a master coach passou vários vídeos a fim de que os presentes pudessem refletir sobre o tema,
apresentou experimentos feitos para comprovar que a positividade e
a postura corporal ajudam a fazer
com que o dia seja mais produtivo e
positivo, e também fez algumas dinâmicas para motivar a todos.
“Foi maravilhoso, uma experiência muito rica para mim, pois todas as vezes que eu ensino, aprendo também. Gostaria de pedir que
as pessoas continuem ou comecem a participar deste evento com
frenquência, pois sempre é cheio
de conhecimento e por isso é tão
rico e importante. A cada encontro deste, conseguimos aprender
um pouco mais, e se desse pouco
conseguirmos aplicar uma parcela
em nossa vida profissional e pessoal, com certeza iremos nos tornar
cidadãos melhores e empresários
mais bem sucedidos”, disse Susan
Sugden após sua apresentação.

ção de renda.
“Os portadores de cartão com
média e alta renda recebem descontos e acesso a programas de recompensa. Com a medida, o subsídio é
eliminado”, afirmou.
Pesquisa
Segundo pesquisa da CNDL
(Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas), 77% dos brasileiros tem como prática pedir descontos. “E 75% dos empresários estão
adotando esse tipo de prática”, afirmou Honório Pinheiro, presidente
da entidade.
Desde que a MP passou a valer,
três em cada 10 micro e pequenos
empresários de comércio e serviços
afirmaram que perceberam aumento nos pagamentos realizados à vis-

DIVULGAÇÃO

Com a nova lei, os comerciantes poderão diferenciar os valores das vendas
pagas em dinheiro, podendo conceder descontos aos consumidores

ta, de acordo com a CNDL.
De acordo com João Manoel Pinho de Mello, chefe da Assessoria
Especial de Reformas Microeconômicas do Ministério da Fazenda, a expectativa é que a medida tenha efeitos
significativos sobre o comércio.
“Vai reduzir os preços aos con-

sumidores que pagarem a vista,
mas também aumentará a competição”, afirmou. “O varejo é competitivo, em indústrias competitivas, a transmissão para os preços é
imediata”, disse.
Fonte: Folha de S. Paulo
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