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EDITORIAL
Esses últimos 100 dias têm sido muito difíceis, principalmente para o comércio de 

produtos não essenciais e nós da ACIL, mediante esses acontecimentos, promovemos 
algumas ações com o intuito de amenizar o impacto da crise instaurada pela pandemia.

Entre as ações podemos destacar o lançamento da campanha Sou + Limeira que foi 
criada para fomentar o comércio local e incentivar o consumidor a prestigiar nossa cida-
de, dando preferência por produtos e serviços comercializados em Limeira.

Também realizamos a distribuição de cartazes orientativos sobre o uso obrigatório e 
correto da máscara de proteção, adesivos de apoio a campanha Sou + Limeira, além de 
máscaras descartáveis para serem distribuídas aos clientes. Houve também uma ampla 
campanha de apoio ao comércio que realizamos nas nossas redes sociais.

E mesmo com todas as ações realizadas, muitos empresários foram obrigados a fechar 
seu negócio e/ou demitir funcionários, e foi muito doloroso ver essas empresas encerran-
do suas atividades, pois cada uma é importantíssima para o desenvolvimento socioeco-
nômico limeirense e são o sustento de várias famílias.

A pandemia do novo coronavírus causou perdas em todos os âmbitos, tanto em vidas 
quanto na questão econômica. O empresário por sua vez, foi obrigado a se reinventar 
mais uma vez, só que neste ano de uma maneira mais difícil, porque deparou-se com o 
fechamento dos comércios de rua; e muitos desses comerciantes não estavam preparados 
para o atendimento online e serviço de delivery. 

Pensando nessa questão, a ACIL se tornou embaixadora do Pede por Perto, uma plataforma 
criada para ajudar os micro e pequenos negócios a terem uma presença digital de forma simples, 
fácil e gratuita. Nela as empresas podem cadastrar seus contatos de WhatsApp e suas redes sociais 
de forma totalmente gratuita. Em Limeira já temos cerca de 400 lojas cadastradas. Além disso, tam-
bém é possível se cadastrar como motoboy ou buscar pelos profissionais já cadastrados.

E com espírito perseverante, foco nos negócios e a certeza de que tudo vai passar - pois essa 
crise teve um começo e vai ter um fim- nós empresários, precisamos continuar nos reinventando, 
buscando novas formas de atender nosso cliente já que essa, por enquanto, é a nossa realidade.

Vale ressaltar que para muitos segmentos, como eventos, escolas e academias, a aber-
tura e retomada das atividades ainda se mostra prematura, o que nos coloca num impasse 
muito grande e nos mostra que, enquanto não tivermos uma vacina, não conseguiremos 
superar essa pandemia que se instaurou e prejudicou muitas famílias, empresas e conse-
quentemente nossa economia.

A todos, desejamos que essa fase acabe o quanto antes e que possamos superar tudo 
isso. Juntos somos mais fortes. Juntos vamos sair dessa crise. 

José Mário Bozza Gazzetta
Presidente da ACIL

VAI COMPRAR?
Acompanhe a carga tributária embutida nos 

produtos consumidos pelos brasileiros. Os valores de referência 
são baseados na média das cargas dos produtos nacionais.

UNIÃO

ESTADO

MUNICÍPIO

VOCÊ SABE PARA ONDE VAI TODO O DINHEIRO DOS TRIBUTOS?

PENSE NISSO! Fonte: Ministério da Fazenda – Receita Federal

69,5%

26%

4,5%

Máscara descartável (30,16%)

Valor: R$ 100,00 (kit com 50 unid.)

Imposto: R$ 30,16

https://forms.gle/DZJd4SeKozoAH4ZB6


313 A 26 DE JULHO DE 2020

ACIL e Brill Brasil oferecem sanitização de ambientes

Com o surgimento do novo co-
ronavírus, a rotina de todos é dras-
ticamente alterada, principalmen-
te dentro do ambiente de trabalho. 
Diversas medidas e ações de hi-
giene precisam ser incorporadas 
para evitar o contágio da CO-
VID-19 e para garantir o retorno 
seguro das atividades após o perí-
odo de quarentena.

Para auxiliar o empresário limei-
rense neste momento de readapta-
ção, a ACIL e a Brill Brasil firma-
ram uma parceria para oferecer aos 
associados um serviço completo e 
profissional de desinfecção de am-
bientes. Este tipo de sanitização é 
o mesmo realizado em hospitais, 
com a tecnologia e os produtos 
utilizados devidamente certifica-
dos pela Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), que não 
geram resíduos, manchas em su-
perfícies e são totalmente livre de 

componentes alérgicos.
“Neste momento todos preci-

samos colaborar para que a eco-
nomia local se recupere o mais 
rápido possível de maneira sus-
tentável, e somente cuidando das 
pessoas conseguiremos, por is-
so esperamos que esta iniciativa 
contribua fortemente tanto para a 
saúde dos negócios como das pes-
soas”, acrescenta Fabiano Brito, 
co-fundador da Brill Brasil.

O trabalho garante a preven-
ção e extinção de diversos tipos de 
vírus, como o novo coronavírus, 
além de bactérias, fungos e áca-
ros. Os agentes tornam o ambiente 
e suas superfícies livres da amea-
ça invisível do cotidiano e evita a 
formação de bolores e odores de-
sagradáveis em roupas, móveis, 
carpetes, tapetes, cortinas, traves-
seiros, colchões e objetos; e tam-
bém barra a contaminação e dete-

rioração de alimentos provocados 
por bactérias e fungos.

A sanitização demora de 40 a 60 
minutos para cada 100 m², o qual 
deve ser evitado por pelo menos 
30 minutos após o fim da aplica-
ção. Como o ambiente estará total-
mente esterilizado, as pessoas que 
forem entrar no estabelecimen-
to devem fazer a sua higienização 
pessoal para evitar a rápida conta-
minação do local. Todo este pro-
cesso permite que o produto tenha 
ação de até 72h após a sua aplica-
ção em superfícies com maior to-
que de pessoas, e de até sete dias 
para superfícies de pouco contato 
humano como paredes e teto.

Com esta parceria, os associa-
dos interessados poderão adquirir 
o serviço por um valor reduzido, 
e isto é feito com o intuito de via-
bilizar a sanitização ao maior nú-
mero de empresas possíveis. Um 

espaço de até 50 m², por exemplo, 
terá investimento de R$ 59,00, e 
quanto maior o espaço a ser de-
sinfetado, mais em conta os pre-
ços se tornam. 

Para saber mais sobre a par-
ceria entre a ACIL e a Brill Bra-
sil ou realizar a sua contratação, 
basta entrar em contato pelo te-

lefone (19) 3702-4513 ou pelo e-
-mail www.brillbrasil.com, e pa-
ra conhecer a empresa acesse o 
perfil @brill_brasil no Instagram 
ou LinkedIn. Para conhecer ou-
tras campanhas desenvolvidas pe-
la Associação é só seguir o perfil 
@acillimeira nas redes sociais ou 
acessar www.acillimeira.com.br.

O trabalho garante a prevenção e extinção de diversos tipos de vírus, 
como o novo coronavírus, além de bactérias, fungos e ácaros

DIVULGAÇÃO

O serviço sairá com condições especiais para os empresários associados, e é uma ferramenta para o combate à COVID-19

Tratamento personalizado e profissionais de ponta com a 
Odontologia Pellisson

Manter a saúde bucal em dia 
é extremamente importante para 
qualquer pessoa, não apenas pa-
ra um sorriso bonito, mas também 
como forma de garantir o bem es-
tar do corpo todo. E para isso, de-
ve-se procurar pela ajuda de profis-
sionais de confiança e capacitados.

Na Odontologia Pellisson, os li-
meirenses encontram atendimento 
em todas as áreas da odontologia: 
estética (lentes de contato), orto-
dontia (aparelhos), implantodon-
tia, endodontia (canal), periodon-
tia (gengiva) e cirurgia oral (dente 
do siso), dentre outras. E tudo is-

so com uma estrutura física com-
pleta e agradável, focada em uma 
odontologia humanizada, pensan-
do sempre na satisfação e bem-es-
tar completo do paciente.

Hoje atuam com quatro profissio-
nais especializados, inclusive com 
mestrado na área, além de estarem 
sintonizados com o que há de mais 
moderno na odontologia moderna. 
Localizada na Rua Comendador Vi-
cente Leone, 542, no Jardim Sena-
dor Vergueiro (próximo ao super-
mercado Enxuto), o atendimento é 
feito de forma específica, seguindo 
aquilo que se encaixa melhor na ne-

cessidade e perfil do cliente.
Através do site www.odonto-

pellisson.com.br, é possível conferir 
um descritivo completo dos serviços, 
além de cases nos quais são apre-
sentados o antes e o depois do trata-
mento de alguns pacientes. Para tirar 
dúvidas ou agendar uma visita, é só 
ligar no número (19) 3703-2385, ou 
enviar uma mensagem para o What-
sApp (19) 99911-0588, das 08h às 
18h, também com opção de consul-
tas aos sábados ou em horários no-
turnos. Não deixe também de seguir 
o perfil da clínica @odontopellisson 
no Facebook e Instagram.

A  Odontologia Pellisson reúne profissionais altamente capacitados para 
realizarem todo tipo de tratamento, tanto estéticos quanto da saúde bucal

DIVULGAÇÃO

Groppo Vidros é a melhor opção para quem procura
preço justo e qualidade 

Em uma construção, tão impor-
tante quanto a sua fundação e estru-
tura são o seu acabamento e arqui-
tetura. As peças que compõem cada 
cômodo devem trazer uma perso-
nalidade própria para o ambiente, 
internalizando aquilo que o proprie-
tário imaginou em sua mente, tor-
nando este local mais aconchegante 
e receptivo, seja em uma residência 
ou empresa.

Na Groppo Vidros o consumidor 
encontra uma grande variedade de 
peças de alta qualidade. São diversos 
modelos de box em vidro e acrílico;  
fechamento de pia com gaveteiro e 

armário em acrílico, PVC comum 
ou decorativo, palheta em alumínio; 
porta sanfonada sobre medida; vi-
dros comum, temperado, laminado, 
serigrafado, adesivado colorido ou 
personalizado;  espelhos prata, fumê 
e bronze lapidado, bisotado e com 
led; corrimão e guarda corpo; e mui-
tas outras opções.

Todos os produtos são fabrica-
dos com grandes marcas do mer-
cado como A2 Vidros, Tec Vidro, 
Minalum, Glasskit Tavares, Glass 
Peças, e AL. Com profissionais al-
tamente qualificados, a empresa 
atua há mais de 25 anos no merca-

do especializado, trazendo a união 
perfeita entre preço e artigos de al-
to padrão.

Gostaria de conhecer um pou-
co mais sobre a Groppo Vidros e 
o seu leque de produtos, peças e 
acessórios? É só agendar uma visi-
ta pelo telefone (19) 3442-4698 ou 
pelo WhatsApp (19) 97414-6185. 
A loja fica na Rua Boa Vista, 144, 
no Bairro Boa Vista, e seu horá-
rio de atendimento é de segunda a 
sexta-feira, das 08h às 17h, e aos 
sábados das 09h às 12h. Dúvidas 
e informações também pelo e-mail 
groppovidros2@gmail.com.

Na Groppo Vidros o consumidor encontra uma grande variedade de peças, 
e diversos modelos que trazem mais elegância e beleza para o ambiente

DIVULGAÇÃO
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O surgimento da CO-
VID-19 abalou a estrutura 
social e econômica do mun-
do, devido principalmente 
ao seu alto índice de contá-
gio, e das complicações que 
causa em casos mais graves. 
Uma das medidas impostas 
para conter o seu alastra-
mento em todo o estado de 
São Paulo foi a quarentena 
e o isolamento social, que 
acarretou o fechamento ao 
público das atividades co-
merciais, com exceção dos 
considerados essenciais.

Por isso, além de se posi-
cionar em prol da classe em-
presarial limeirense, desde o 
início da pandemia na cida-
de, a ACIL tem desenvolvi-
do diversas ações para incen-
tivar o comércio local, através 

da campanha #apoieocomercio 
nas redes sociais.

Dicas de trabalho 
e cartilha

As primeiras abordagens 
feitas pela ACIL neste pe-
ríodo, foram com as publi-
cações de diversas dicas 
relacionadas ao empreen-
dedorismo e as mudanças 
necessárias no dia a dia 
dos negócios. Orientações 
como, por exemplo, de co-
mo implantar o home office 
com os colaboradores, mi-
nimizar os impactos da cri-
se e de como utilizar e se 
destacar com o WhatsApp 
Business.

Também foi publicada 
uma cartilha sobre a Medida 
Provisória nº 927, em parce-

ria com o escritório Ubiraja-
ra Gomes de Mello Advoga-
dos Associados. A MP traz 
diversas ações que podem 
ser empregadas dentro da 
empresa, com o objetivo de 
preservar empregos e dimi-
nuir o impacto na economia 
causado pela COVID-19, 
e o material disponibiliza-
do aborda diversas ações 
e situações que o empresá-
rio poderá empregar em seu 
negócio. A cartilha pode ser 
acessada no site da ACIL 
(www.acillimeira.com.br).

E-book para 
flexibilização

Algumas semanas após o 
inicio da quarentena, o Go-
verno do Estado de São Pau-
lo anunciou medidas para a 
flexibilização das ativida-
des. Intitulado como Plano 
São Paulo, ele traz uma sé-
rie de protocolos divididos 
em cinco fases, que devem 
ser seguidos pelas empresas 
que podem retomar as ativi-
dades seguindo uma ordem 
que tem de base o seu ramo 
de atuação, para que a aber-
tura ao público seja feita de 
forma segura, com o míni-
mo de risco de contamina-
ção da COVID-19.

E para auxiliar o empre-
endedor limeirense na re-
tomada das atividades, a 
Associação realizou o lan-
çamento de um e-book in-
formativo, trazendo as prin-
cipais ações e medidas que 
os setores devem tomar, de 
acordo com a fase em que 
o município se encontra. O 
download gratuito do e-book 

deve ser feito acessando o 
site da ACIL, e clicando no 
banner “Guia da Flexibiliza-
ção do Comércio”.

Cuidados na pandemia 
Outro tema abordado pe-

la ACIL, tratou sobre as no-
vas práticas que empresas 
devem empregar para po-
derem desenvolver suas ati-
vidades de forma segura. O 
empreendedor pôde confe-
rir de forma simples e direta 
as novas medidas de higiene 
que devem ser adotadas, co-
mo o uso da máscara facial 
e a disponibilização do álco-
ol em gel 70%, a importân-
cia do isolamento social e 
da restrição de atendimento 
de clientes presencialmente, 
por exemplo.

Outra ação promovida foi 
a coleta, organização e dis-
ponibilização para os em-
presários de uma lista com 
todos os estabelecimentos 
que oferecem máscaras, e 
equipamentos de proteção e 
higiene.  Isto ocorre, pois de 
acordo com os decretos esta-
duais e municipais publica-
dos, os estabelecimentos de-
vem seguir e adotar diversas 
regras e práticas para pode-

rem exercer suas atividades. 
A lista pode ser encontra-
da no link www.acillimeira.
com.br/itensdehigiene. 

Incentivo ao consumidor 
e Pede Pelo Zap

A ACIL também reali-
zou campanhas voltadas pa-
ra o consumidor, que visa-
vam incentivá-lo a consumir 
em empresas locais. Com a 
hashtag #peçapelodelivery, 
foram criadas diversas publi-
cações nas redes sociais su-
gerindo que os clientes fi zes-
sem suas compras através do 
delivery em estabelecimen-
tos da cidade, que estavam 
oferecendo este tipo de ser-
viço como forma de adapta-
ção a uma nova realidade.

Junto a esta ação, a Asso-
ciação tornou-se também a 
Embaixadora do Pede Pelo 
Zap (atualmente conhecido 
como Pede Por Perto). Uma 
plataforma gratuita, cria-
da pelo empreendedor Fred 
Rocha, que funciona com a 
ideia de uma “lista telefôni-
ca”, porém apenas com em-
presas, que por sua vez dis-
ponibilizavam a compra 
através do WhatsApp e ou-
tras redes sociais, além de 
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ACIL protagoniza campanhas e ações 
durante o período de quarentena
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aproximar o empresário com 
o contato de entregadores.

Quarentena sem Fome
Muitas famílias estão pas-

sando por difi culdades neste 
período de quarentena, prin-
cipalmente aquelas que tira-
vam seu sustendo de ativi-
dades autônomas. Por isso, 
a ACIL e as empresas Co-
po de Fruta, Santos Calça-
dos e Mattiazzo Investimen-
tos Imobiliários realizaram a 
campanha Quarentena Sem 
Fome, que arrecadou seis to-
neladas de alimentos. 

O grupo responsável pe-
la organização e distribuição 
das cestas básicas adquiridas 
foi a Agência Adventista de 
Desenvolvimento e Recursos 
Assistenciais (ADRA). As 
pessoas e empresas que doa-
ram as cestas puderam com-
prá-las por um preço dife-
renciado, graças ao apoio da 
CBB Express, que é especia-
lizada neste tipo de produto.

Lives e vídeos
Como forma de auxiliar 

o empresário a expandir as 

possibilidades e o modo co-
mo ele enxerga os seus ne-
gócios, a entidade convidou 
três profissionais relaciona-
dos a diferentes áreas do 
empreendedorismo, para 
compartilharem experiên-
cias e informações com o 
empreendedor limeirense. 

Para falar sobre vendas, 
foi convidado o palestrante 
e escritor Fred Rocha; para 
falar sobre relacionamentos, 
a diretora e fundadora da 
Zaros Escola de Negócios, 
Simone Zaros; e para discu-
tir sobre marketing digital, 
o diretor de atendimento da 
Market-in, Leandro Morei-
ra. As lives completas estão 
disponíveis no canal “ACIL 
Limeira” do YouTube.

Além das lives, recente-
mente a Associação iniciou 
uma série de vídeos para as 
redes sociais, com dicas rá-
pidas e práticas que podem 
ser empregadas diariamen-
te nos negócios. Eles po-
dem ser conferidos no IG-
TV do perfil @acillimeira 
no Instagram.

Datas comemorativas

e sorteio
No Dia das Mães e dos 

Namorados, para que não 
passassem em branco por 
conta da pandemia, a enti-
dade realizou uma campa-
nha de incentivo às com-
pras, onde o consumidor 
era convidado a comparti-
lhar o seu amor através de 
um presente pedido através 
do delivery, enviado pelas 
lojas limeirenses que dis-
ponibilizavam este serviço 
de entrega.

E no Dia dos Namorados, 
como forma de gerar ainda 
mais visibilidade para a ini-
ciativa, a ACIL organizou 
em parceria com o Água 
Doce Cachaçaria, Casa Pa-
checo, Cleide Joalheria, 
Rosi Brinquedos e Substan-
ce, o sorteio de cinco prê-
mios no seu perfil oficial do 
Instagram. Os participantes 
deveriam seguir algumas 
regras para que o sorteio 
fosse validados, como cur-
tir o perfil da Associação 
e também dos apoiadores, 
além de marcar uma pessoa 
nos comentários.

Serviços 
Além das campanhas, a 

ACIL também realizou am-
pla divulgação de diversos 
serviços oferecidos, e que 
poderiam ser aproveitados 
durante certo período de fl e-
xibilização da quarentena. 
Serviços reprográfi cos co-

mo cópias e digitalização, 
recuperação de débitos com 
a  Central de Recuperação de 
Crédito, ou os produtos do 
Certifi cado Digital, são al-
guns serviços que estão dis-
poníveis para o empresário e 
que facilitam o seu dia a dia.

Muitas outras ações são 
constantemente planejadas e 
realizadas em prol da clas-
se empresarial limeiren-
ses, pois este é o intuito da 
ACIL: defender os interes-
ses da classe que representa, 
e também auxiliar e oferecer 
soluções que possibilitem o 
crescimento e desenvolvi-

mento econômico da cidade. 
A campanha Sou + Limeira 
é um exemplo desse com-
promisso, pois foi planeja-
da para incentivar o consu-
mo local, além de ressaltar 
como o comércio limeiren-
se tem tudo que o seu clien-
te precisa. 
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Sou + Limeira: ACIL realiza ampla campanha de valorização do comércio local

O limeirense consegue 
encontrar tudo aquilo que 
precisa dentro do próprio 
município, e conta com 
comércios e prestadores 
de serviços atuantes nos 
mais diversos ramos. Para 
enaltecer e fortalecer ain-
da mais a cidade, a ACIL 
lançou a campanha Sou + 
Limeira, com o intuito de 
fomentar e incentivar o 
consumidor a adquirir pro-
dutos e serviços de empre-
sas locais, pois ao acreditar 
no potencial do município, 
a população faz com que o 
dinheiro gire e alimente a 
economia da cidade.

A campanha tem como 
objetivo, desde o início 
de seu lançamento, criar 
uma cultura que gera um 
ciclo positivo do dinhei-
ro. Cada cidadão tem um 
papel crucial neste siste-
ma, pois ao favorecer as 
empresas de Limeira ele 
está beneficiando a sua 
própria comunidade.

Para atingir o objetivo da 
campanha, a ACIL iniciou 
a divulgação de diversas 
ações com foco na valori-
zação dos diferentes ramos 
de mercado da cidade. Hou-
ve ampla divulgação nas re-
des sociais, com artes pu-
blicitárias para cada setor 
da economia (comércio, in-
dústria e prestação de ser-
viço), e que estão disponí-
veis para download no site 
da Associação. 

Além das peças, também 
foram criados dois vídeos 
temáticos, reforçando a im-
portância do empreendedor 
e da força da comunidade li-
meirense, e podem ser vis-
tos no Facebook e Instagram 
da entidade, através do per-
fi l @acillimeira, ou acessan-
do o canal “ACIL Limeira” 
do YouTube. Também foram 
instalados vários outdoors 
espalhados em pontos es-
tratégicos da cidade, refor-
çando a mensagem para o 
consumidor que transita por 

estes locais diariamente.
Além das ações volta-

das para o consumidor, a 
Sou + Limeira também te-
ve seu foco no empresário. 
Foram distribuídos entre 
os associados mais de 400 
kits para a flexibilização 
das atividades, contendo: 
dois adesivos da campa-
nha, cartaz informativo so-
bre a obrigatoriedade e uso 
correto da máscara de pro-
teção, e também máscaras 
descartáveis personaliza-
das com a campanha, para 
serem distribuídas para os 
clientes que estavam sem.

“Nós criamos uma cam-
panha pensando em como 
nós limeirenses podemos 
contribuir com a prosperida-
de da cidade e comunidade, 
simplesmente optando em 
comprar no comércio local. 
Nós produzimos vídeos que 
refl etem essa necessidade de 
união e valorização de Li-
meira, com uma divulgação 
maciça em nossas mídias, e 
a disponibilização das peças 
publicitárias para que toda 
a cidade possa aderir a nos-
sa campanha, que continua 
ativa”, explica o presidente 
da ACIL, José Mário Bozza 
Gazzetta.

O presidente ainda ressal-
ta que a ACIL tem trabalha-
do diariamente na busca de 
soluções e alternativas para 
contribuir com a retomada 
econômica da cidade. “Esse 
é o nosso papel como Asso-
ciação Comercial. Então pe-
dimos a todos os empresá-
rios que também participem 
dessa campanha junto co-
nosco e contribuam na dis-
seminação desse movimen-
to”, destacou Gazzetta.

Os kits distríibuídos para os associados continham dois adesivos da campanha, 
cartaz informativo e também máscaras descartáveis personalizadas

Foram distribuídos mais de 400 kits, entregues
pela equipe da ACIL nas lojas associadas 

Outdoors foram espalhados em pontos estratégicos da cidade,
reforçando a mensagem de apoio ao comércio limeirense

FOTOS: ACIL

Vídeos institucionais, outdoors, kits especiais e intensa divulgação nas redes sociais fi zeram parte da ação
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ACIL disponibiliza consultas ao Cadastro Positivo da Boa Vista SCPC

A Boa Vista SCPC, juntamente 
com a ACIL, está trazendo um no-
vo produto para seus associados pa-
ra auxiliar o empresário e o consu-

midor na retomada de crédito: são 
as consultas do grupo Acerta e De-
fine para o Cadastro Positivo. Estão 
disponíveis as consultas com banco 

de dados dos bons pagadores brasi-
leiros, o que ajuda na liberação de 
crédito para aqueles que estão com 
os seus pagamentos em dia.

Esta é mais uma ferramenta que 
pode ser muito bem aproveitada 
nas mãos do empresário brasileiro. 
Com as consultas ao Cadastro Po-
sitivo, o cliente que mantém as suas 
contas em dia poderá ser reconheci-
do, tendo a oportunidade de serem 
ofertadas novas condições de paga-
mento ou crédito pessoal. Com is-
so, o Brasil entra para o grupo de 
países que não se baseia mais ape-
nas nos maus pagadores e negati-
vados, mas também naqueles que 
desempenham corretamente o seu 
papel como cidadão e quitam seus 
débitos regularmente.

Através da Boa Vista SCPC, 
o lojista terá a sua disposição as 
consultas Acerta Essencial Positi-
vo, Acerta Mais Positivo e Acerta 

Completo Positivo (para Pessoa Fí-
sica); e as consultas do grupo Defi-
ne Risco Positivo, Define Negócio 
Positivo e Define Limite Positivo 
(para Pessoa Jurídica). Essas con-
sultas trazem o score positivo do 
cliente, o qual é montado através 
do histórico do comportamento do 
consumidor mediante o pagamen-
to de seus compromissos de crédito.

A cada dia o banco de dados do 
Cadastro Positivo é abastecido com 
novas informações, dos mais diver-
sos segmentos e ramos do merca-
do. Todas as empresas que realizam 
vendas a prazo, seja em cheque, bo-
leto, crediário, etc.; ou que forne-
çam serviços ou produtos continua-
dos (situação em que o consumidor, 
primeiro utiliza o serviço ou produ-
to para depois pagar, como empre-
sas de água e esgoto, energia, tele-
fone, internet etc.), independente do 
porte dessa empresa, precisa abas-

tecer este banco com os dados que 
possui de seus clientes. 

O fornecimento de informações 
por parte do empresário é obriga-
tório, imposto pela Lei Comple-
mentar 166/2019, porém, ele sen-
do associado ou não à ACIL, não 
implicará em qualquer custo ou co-
brança para esta empresa. Por isso, 
é de extrema importância que todos 
disponham destes dados para o Ca-
dastro Positivo, pois é através dele 
que a Boa Vista irá desenvolver e 
fornecer o histórico do cliente.

Para saber mais sobre os paco-
tes de consultas do Cadastro Positi-
vo, basta ligar no (19) 3404-4949, ou 
enviar um e-mail para scpc@acilli-
meira.com.br. Acesse também o si-
te www.acillimeira.com.br, e o perfil 
@acillimeira no Facebook, Insta-
gram e LinkedIn para ficar por den-
tro de outros serviços, promoções e 
campanhas realizados pela ACIL.

Dicas de prevenção à fraude e
golpes pela internet

A internet trouxe diversas co-
modidades e expandiu as possi-
bilidades de comunicação, possi-
bilitando que as pessoas troquem 
informações de forma bem mais 
rápida. Porém, junto com as faci-
lidades, alguns problemas surgem 
nas mãos de pessoas mal inten-
cionadas, seja através da propaga-
ção de informações falsas (as fake 
news) ou na forma de golpes que 
visam prejudicar usuários e rou-
bar dados. Por isso, é preciso estar 
atento ao tipo de conteúdo que se 
recebe nas redes sociais, principal-
mente no WhatsApp. 

Checar informações
Existem diversos sites, blogs, 

portais e outras plataformas espe-
cializadas na divulgação de notí-
cias, e é neles que se deve consul-
tar se uma informação é verdadeira. 
No caso de promoções, procure pe-
la página, perfil ou site oficial de 
quem está realizando e confira se 
este é realmente um sorteio real. 
Uma simples busca pelo Google já 
é suficiente para saber a veracidade 
de uma notícia, informação ou app.

Não compartilhar
Ao receber uma informação se vo-

cê não puder ter a certeza da veracida-
de, não compartilhe com outras pesso-
as. Muitos golpes e roubos de dados 
acabam ocorrendo pela informação 
falsa ter sido por um amigo, familiar 
ou conhecido, portanto não continue 

esta corrente se algo parecer duvidoso.

Links para download
Evite realizar o download de 

programas, tanto no celular quanto 
no computador, que não sejam de 
sites conhecidos ou oficiais. Mui-
tos vírus e malwares que clonam 
ou roubam dados estão mascarados 
através de aplicativos e jogos que, 
a primeira vista, parecem inofensi-
vos.  Mais uma vez, antes de reali-
zar o download, é válido pesquisar 
para constatar se este é um app con-
fiável. No caso de computadores e 
notebooks, garanta que o antivírus 
utilizado esteja atualizado.

Não ceder dados
Um dos golpes que tem ganhado 

destaque na mídia, é o de casos on-
de um amigo ou familiar tem o seu 
número de WhatsApp ou perfil das 
redes sociais roubado e com isso, os 
criminosos passam a enviar mensa-
gens pedindo por dinheiro empres-
tado ou solicitando dados pessoais 
como o CPF. Ao receber alguma 
mensagem do tipo, não passe as in-
formações e confirme pessoalmente 
com esta pessoa se o pedido é real.

Falsa cobrança
Outro tipo de golpe muito co-

mum é o da falsa cobrança. Isso 
ocorre quando uma pessoa recebe 
alguma ligação, e-mail, carta etc., 
dizendo que ela está com alguma 
dívida ou cobrança em aberto, e ca-

so não realize o pagamento ela será 
negativada ou sofrerá alguma pena-
lidade; ou dizendo que é necessá-
ria alguma atualização de cadastro 
e pedindo que sejam enviados da-
dos pessoais. Neste caso, também 
deve-se procurar informações atra-
vés das empresas e sites oficiais, 
para saber se esta dívida ou atuali-
zação cadastral é real. Em caso de 
dúvidas sobre cobranças de dívidas, 
também é possível consultar o CPF 
no site pelo sistema da Boa Vis-
ta SCPC, acessando o site https://
www.consumidorpositivo.com.br/. 

Cobranças pela ACIL
No caso da Central de Recupe-

ração de Crédito da ACIL, que rea-
liza a negociação de dívidas entre o 
consumidor e a empresa, o contato 
é feito através de SMS ou telefone. 
O funcionário irá se identificar como 
representante da CRC, explicando 
o que é o serviço e apresentando as 
propostas de pagamento oferecidas 
pela empresa. É importante ressaltar 
que, em nenhum momento, será pe-
dido ao usuário qualquer tipo de da-
do ou documento pessoal. 

Em casos de dúvidas sobre algu-
ma cobrança que esteja sendo feita 
em nome da ACIL, entrar em con-
tato pelo WhatsApp (19) 97141-
7322, pelo e-mail crc@acillimeira.
com.br ou pelo telefone (19) 3404-
4949. Para saber mais sobre este e 
outros serviços oferecidos, acessar 
o site www.acillimeira.com.br.

Sspensão de cadastro negativo 
durante pandemia é vetada

O presidente Jair Bolsonaro ve-
tou totalmente o projeto de lei (PL 
675/2020) que proíbe a inscrição 
de consumidores inadimplentes em 
cadastros negativos durante o es-
tado de calamidade devido à pan-
demia do coronavírus. A proposta 
suspendia por 90 dias a inscrição 
em bancos de informação como o 
Boa Vista SCPC e Serasa registrada 
após 20 de março de 2020, ou seja, 
que estivesse relacionada aos im-
pactos econômicos provocados por 
medidas de isolamento adotadas no 
combate à covid-19.

O texto também autorizava a 
Secretaria Nacional do Consu-
midor do Ministério da Justiça a 
prorrogar a suspensão das novas 
inscrições nos cadastros de deve-
dores pelo tempo que durar o es-
tado de calamidade e atribuía ao 
Poder Executivo a regulamenta-

ção e a fiscalização necessárias, 
sem prejuízo da aplicação de san-
ções previstas no Código de Defe-
sa do Consumidor. 

O veto se justifica, segundo o 
Executivo, porque a proposta ge-
raria insegurança jurídica ao possi-
bilitar a revisão de atos e relações 
jurídicas “já consolidadas em po-
tencial ofensa à garantia constitu-
cional do ato jurídico perfeito pre-
visto na Constituição.”

Ainda segundo a justificativa de 
veto, a medida contrariaria o inte-
resse público pois poderia prejudi-
car o funcionamento do mercado 
de crédito e a eficiência dos siste-
mas de registro, além de que a pro-
posta promoveria um incentivo ao 
inadimplemento e permitiria o su-
perendividamento.

Fonte: Agência Senado

O veto ocorre pois segundo o governo, a proposta gera
insegurança jurídica e incentivaria a inadimplência 
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MEs, EPPs e MEIs já podem aderir ao programa de crédito PRONAMPE

O Governo Federal lançou re-
centemente o Programa Nacio-
nal de Apoio às Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte 
(PRONAMPE), que surge como 
um programa de desenvolvimen-
to e fortalecimento para pequenos 
negócios. O crédito disponibiliza-
do pode ser requisitado por Micro 
Empresas (ME), Empresas de Pe-
queno Porte (EPP) e Micro Em-
preendedores Individuais (MEI).

O empresário optante terá as se-
guintes condições com a adesão: 
taxa de juros máxima igual a SE-
LIC + 1,25% ao ano; prazo de pa-
gamento de 36 meses e carência de 
oito meses. O dinheiro que é dis-
ponibilizado vem do próprio fundo 
das instituições operadoras, e po-
derá ser utilizado para investimen-

tos como compra de equipamentos 
ou reformas; e até para pagamento 
de despesas como salário de fun-
cionários, contas de telefone, água, 
aluguel e até fornecedores.

É válido ressaltar que anotações 
de restrição ao crédito poderão ser 
consideradas pelas instituições, 
ocasionando a negação do pedido 
de empréstimo para a empresa.

Como conseguir
A gerente da agência Sicoob 

Acicred em Limeira, Fabiana de 
França, explica que as empresas 
poderão tomar empréstimos de 
até 30% da receita bruta anual re-
gistrada em 2019. “E para facilitar 
esta informação, a Receita Fede-
ral realizou o envio de uma cor-
respondência eletrônica com os 

dados do faturamento da empre-
sa, assim como o Hash Code, cha-
ve que será necessária para a libe-
ração do recurso”, explica.

Para verificar esta correspondên-
cia eletrônica com as informações, 
no caso de empresas optantes do 
Simples Nacional, é preciso aces-
sar o site do Simples Nacional (Ser-
viços/Comunicações), por meio do 
código de acesso ou certificado di-
gital. Pelo certificado digital o usu-
ário será direcionado ao e-CAC. 
Aqueles que não fazem parte do 
Simples devem acessar o e-CAC 
(https://cav.receita.fazenda.gov.br/
autenticacao/login), também por 
meio do código de acesso ou cer-
tificado digital, e clicar em “Você 
tem novas mensagens” no canto su-
perior direito da tela. Qualquer dú-

Agência do Sicoob Acicred anexa à ACIL está disponibilizando a linha de crédito para seus cooperados

vida, é recomendado que o empre-
sário contate seu contador.

A agência do Sicoob Acicred, 
parceira da ACIL, já está dispo-
nibilizando esta linha de crédi-
to para seus cooperados. Para sa-

ber como adquirir o empréstimo e 
demais dúvidas, entrar em conta-
to pelo telefone (19) 3451-0255. 
A agência fica localizada na Rua 
Santa Cruz, 647, no Centro (ane-
xo ao prédio da Associação).

Movimento Pede pelo Zap renova nome para Pede Por Perto 

O Pede Por Perto chega com 
muitas novidades para mais de 
20 mil lojas e empreendedores de 
todo o País, que agora possuem 
uma área exclusiva onde podem 
receber contatos dos seus clien-

tes por todas as redes sociais e 
não apenas pelo WhatsApp.

Segundo levantamento, as ca-
tegorias mais pesquisadas são 
as de alimentação (lanchonetes, 
alimentação saudável e restau-

rantes), variedades e vestuário. 
A plataforma já conta com mais 
de 130 mil pessoas que entra-
ram em contato com os peque-
nos negócios em apenas 60 dias 
de existência. 

Na plataforma, o consumidor 
tem acesso a todos os dados do 
vendedor e para entrar em con-
tato, basta clicar no ícone do 
melhor canal de comunicação 
para ser redirecionado direto pa-
ra o WhatsApp, Instagram, Fa-
cebook ou se preferir pode ligar 
para o estabelecimento. 

Tanto o cadastro do empre-
endimento quanto a busca são 
gratuitos. O cliente combina a 
demanda diretamente com o for-
necedor, inclusive a melhor for-
ma de pagamento e de entrega. 

Agora, além do WhatsApp, as lojas cadastradas poderão divulgar suas mídias sociais na plataforma

A plataforma não se responsabi-
liza pelas transações. 

O Pede Por Perto resgata o ad-
vento das listas telefônicas, po-
pulares até os anos 90, nas quais 
era possível encontrar o contato 
de qualquer fornecedor da cida-
de. No início da quarentena, cir-
cularam planilhas colaborativas 
com os dados dos fornecedores 
locais, mas agora, com a inicia-
tiva, o encontro entre cliente e 
profissional foi facilitado. 

O consultor e palestrante es-
pecialista em vendas, Fred Ro-
cha, é o idealizador da startup. 
Para ele, a iniciativa permi-
te que empresas que ainda não 
tem presença digital possam ser 
encontradas pelo público. “Es-
tamos encurtando o caminho 

entre consumidores e os micro 
e pequenos negócios brasilei-
ros, que não têm caixa para in-
vestir em marketing digital pa-
ra aparecer nessa crise”, afirma 
o especialista. 

O serviço tem criado também 
páginas exclusivas para centros 
comerciais populares do Brasil, 
como Mercado Central de Belo 
Horizonte; ou o bairro Bom Re-
tiro, em São Paulo. Além disso, 
o Pede Por Perto também dis-
ponibiliza cartaz com QR codes 
com o contato da empresa, para 
que sejam fixados nas portas de 
seus estabelecimentos.

Em Limeira, a ACIL é a em-
baixadora da iniciativa e para  
acessar o serviço é só acessar o 
site www.pedeporperto.com.br. 

É válido ressaltar que anotações de restrição ao crédito
poderão ser consideradas pelas instituições
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https://www.pedeporperto.com.br/limeira/cadastrar

