
A ação aconteceu no dia 
03 de outubro, mantendo o 
objetivo de levar a entidade 
para mais perto do empre-
sário e consumidor, que pu-
deram conversar com os re-
presentantes da ACIL e tirar 
dúvidas sobre produtos e ser-
viços oferecidos.
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A edição deste ano aconte-
ce até o dia 31 de dezembro, 
possibilitando ao consumi-
dor inadimplente quitar suas 
dívidas, retirar seu nome do 
banco de dados da Boa Vista 
SCPC, recuperando seu cré-
dito no mercado e o controle 
de sua vida financeira.
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EDITORIAL
A Alquimia do Crescimento

Começo essa publicação com uma frase proferida, sempre em suas palestras, 
pelo meu colega Roberto Dias Duarte: “A empresa que não está crescendo rapi-
damente, está morrendo lentamente”.

O título dessa publicação é também o título de um livro publicado no Bra-
sil pela Editora Record, cujos autores são Merdhad, Baghai e seus colegas da 
McKinsey. Esses defendem que as organizações só terão sucesso se continuarem 
crescendo de forma sustentável. 

Mas como continuar crescendo de forma sustentável com um ambiente de ne-
gócio cada vez mais inovador, com comportamentos humanos se transformando 
a cada dia, com o convívio de várias gerações ao mesmo tempo que impacta no 
ambiente de trabalho e na segmentação de soluções e serviços a serem oferecidos 
ao mercado, com o avanço tecnológico exponencial, com o risco eminente de no-
vos produtos, serviços e soluções substituírem os nossos, com o acirramento da 
concorrência e com aceleração de novos entrantes sendo financiados por grandes 
grupos econômicos com grandes experiências em novos negócios?

A solução apresentada no livro é que as organizações precisam administrar 
projetos em três horizontes diferentes.

Horizonte 1 – Tem o foco na busca da excelência da execução. São os pro-
jetos do dia a dia, como de ganho de produtividade e melhoria do atendimento 
ao cliente, entre outros, que visam a extensão e defesa do core business. Busca a 
maximização dos lucros, pois serão esses que financiarão os investimentos dos 
projetos dos horizontes 2 e 3.

Muitas organizações estão focadas apenas nesse horizonte. Serão competiti-
vas a curto prazo e sofrerão o reverso rapidamente, pois só estão melhorando o 
que fazem hoje e não conseguirão competir no ambiente de mudanças que está 
por vir. 

Horizonte 2 – Aqui o foco é lançamentos de novos produtos, soluções e ser-
viços que irão complementar o seu mix. Contra-atacar a concorrência, entrada 
em novos mercados, construção de negócios emergentes e empreendimentos em 
aceleração, são algumas das práticas de investimentos, que tem como objetivo 
viabilizar novos negócios que irão incrementar futuramente o core business do 
horizonte 1.

Aqui são necessários empreendedores que aceitam o desafio de desbravar 
fronteiras. As organizações que investirem de forma competente em produtos, 
soluções e serviços do horizonte 2, garantirão sua sobrevivência a médio prazo. 

Horizonte 3 – Esse é chamado de laboratório. A visão é de longo prazo e são 
testadas as novas ideias e conceitos. São projetos visionários que podem ou não 
serem viáveis. Projetos de Pesquisas, Projetos Pilotos no mercado existente, par-
ticipações em outros negócios e novas alianças fazem parte desse horizonte. 

Nesse estágio é necessário profissionais visionários, criativos, que consigam 
entender tendências e planejadores estratégicos. Os projetos que se demonstra-
rem viáveis nesse estágio passarão para o horizonte 2. 

Os autores defendem que as organizações devem se transformar em uma 
máquina de inovação. Ter uma esteira de oportunidades e métodos para classi-
ficar aquelas que se adaptarão melhor ao meio ambiente de negócios é o gran-
de desafio. 

Para se tornarem perenes as organizações terão que ter e desenvolver profissio-
nais conscientes, que atendam os desafios dos três horizontes, que entendam da 
importância de fomentar projetos nos três estágios, sejam competentes e isentos 
de interesses em favor da competitividade da organização que participa. Adaptar 
a Arquitetura Organizacional para atender esse contexto será fundamental para o 
desenvolvimento das organizações.

É o despertar de uma nova consciência. 

Marcelo Voigt Bianchi
Diretor da ACIL

A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LIMEIRA 
convoca, nos termos e prazos estatutários, todos seus associados 
contribuintes para a Eleição no próximo dia 27  de novembro, 4ª fei-
ra, em sua sede social, à Rua Santa Cruz, 647, Limeira-SP, com iní-
cio de recepção dos votos às 9h30 e encerramento às 17h00, quando 
deverão ser eleitos 45 membros que comporão a diretoria, conselho 
deliberativo, conselho fiscal e conselho consultivo para o biênio 
que vai de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2022.

Fica especificado também nos termos e prazos estatutários que a 
partir do próximo dia 04 de novembro (segunda-feira) a 14 de no-
vembro (quinta-feira), encontrar-se-á aberto em sua secretaria, no 
horário de expediente, o livro para a inscrição de chapas que deve-
rão concorrer à mencionada eleição.

Limeira, 21 de outubro de 2019.

Associação Comercial e Industrial 
de Limeira (ACIL)

CNPJ/MF 51.486.900/0001-21

Roberto Martins
Presidente Conselho Deliberativo

Associação 
Comercial 
e Industrial 
de Limeira

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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São 15 anos de experiência, 
transparência com os clientes e 
instituições parceiras e um am-
biente alegre. É assim que o time 
da Limercred gosta de definir a 
instituição, que é uma correspon-
dente bancária sediada na Rua 
Dr. Trajano, 431, e que vem ga-
nhando grande destaque no cená-
rio limeirense.

A empresa é gerencia pelo ex-
periente Teddy Barbosa, e conta 
com uma equipe jovem e sempre 
disposta a encontrar os melhores 
produtos financeiros para os mais 
diversos públicos.

A Limercred é representante da 
Portocred, uma das principais ins-

Limercred: trazendo as melhores soluções financeiras para os limeirenses

A Limercred é gerenciada por Teddy Barbosa, e conta com 
uma equipe jovem e disposta a encontrar os melhores produtos 

financeiros para seus clientes

tituições financeiras do Brasil, que 
atua em todo território nacional 
através de um sofisticado sistema 
de acionamentos. Tal estratégia, 
fez com que a empresa limeiren-
se se tornasse em pouco tempo 
um dos principais correspondentes 
bancários da instituição gaúcha.

A empresa atende o públi-
co de segunda a sexta, das 9h às 
18h e também aos sábados, das 
9h às 12h. O telefone para conta-
to é (19) 3441-1986, e o e-mail é 
atendimento@limercred.com.br.

A empresa tem planos audacio-
sos para os próximos meses, in-
cluindo o aumento da equipe co-
mercial, assim como, a ampliação 

da sua carteira de produtos que 
hoje é composta por crédito con-
signado para aposentados e pen-
sionistas do INSS, crédito pesso-
al para assalariados, autônomos 
e profissionais liberais e também 
uma nova e exclusiva oportuni-
dade para portadores de cartão de 
crédito (de todas as bandeiras).

A equipe Limercred convida à 
todos para que façam uma visita 
e conheçam as instalações, confe-
riram as condições e produtos que 
eles aos clientes, além é claro de 
também tomar aquele café quenti-
nho e delicioso, em um ambiente 
que preza pela alegria e respeito à 
população limeirense.

DIVULGAÇÃO

No dia 11 de outubro, o grupo 
Nice realizou a cerimônia de início 
das obras de sua nova sede em Li-
meira, simbolizado pelo plantio da 
primeira árvore do espaço. A mul-
tinacional italiana é líder em auto-
mação residencial e segurança ele-
trônica, e adquiriu há alguns anos a 
empresa limeirense Peccinin. 

Participaram do evento autorida-
des como o prefeito Mário Botion, 
e o secretário de Desenvolvimento, 
Turimo e Inovação, José França Al-
mirall. Para fazer a apresentação do 
novo empreendimento, estiveram 
presentes o fundador e chairman do 
Grupo Nice, Lauro Buoro; o CEO 
Roberto Griffa, o diretor-geral da 
operação brasileira, Leonardo San-

Grupo Nice inicia construção de nova unidade de pesquisas em Limeira
chez e o arquiteto Mario Cucinella.

O empreendimento segue os 
conceitos da Indústria 4.0, com or-
çamento investido na cidade em 
mais de R$ 100 milhões. A constru-
ção deve ser entregue no segundo 
semestre de 2020, localizada entre a 
faculdade UNIP e a fábrica da Pra-
lana Chapéus, e será um dos cen-
tros de Pesquisa e Desenvolvimen-
tos globais do grupo, concentrando 
testes e implantações de novas tec-
nologias e soluções para simplificar 
o dia a dia das pessoas.

A empresa ocupará 16,5 mil m², 
sendo 8 mil m² somente de área 
verde, além de seguir os princípios 
de sustentabilidade mais avança-
dos. “O projeto arquitetônico foca 

na redução da pegada ambiental, 
criação de um novo relacionamen-
to com os elementos naturais do en-
torno e oferta de bem-estar aos nos-
sos funcionários”, explica Sanchez.

O complexo trabalhará de for-
ma sustentável, utilizando energia 
solar, reutilização da água da chu-
va e com zero emissão de carbo-
no. O projeto traz 4 mil m² de pai-
néis fotovoltaicos, que fornecerão 
toda a energia necessária em dias 
de sol; um tanque com 500 m³ 
para armazenamento de água da 
chuva; além da combinação de 
massa térmica e ventilação natu-
ral, possibilitando que a empresa 
opere sem a necessidade de aque-
cimento ou resfriamento.

O prefeito Mario Botion; o diretor-geral da Nice no Brasil, 
Leonardo Sanchez; o CEO do Grupo Nice, Roberto Griffa; o chairman 

do Grupo Nice, Lauro Buoro; e o arquiteto italiano Mario Cucinella

DIVULGAÇÃO

No dia 28 de setembro foi re-
alizado o tradicional “Encontro 

Secretárias participam de encontro anual da Unimed Limeira
de Secretárias”, promovido pela 
Unimed Limeira. O evento em 

comemoração ao Dia da Secre-
tária aconteceu no Carlton Suí-
tes Limeira.

Nesta 27ª edição, a decora-
ção foi inspirada na famosa rua 
dos guarda-chuvas, da cidade de 
Águeda, em Portugual.

Após o café da manhã, o diretor 
vice-presidente, Dr. Alcy de Castro 
Mello, fez a abertura e destacou que 
este é um evento preparado com 
muito carinho pela Unimed Limei-
ra como reconhecimento e agrade-
cimento às secretárias.

Dra. Hosana Ramos, vice-dire-
tora Clínica, ressaltou a importância 
do encontro na troca de informa-
ções, aprendizado e confraterniza-
ção. Além de ser mais uma opor-
tunidade de imersão ao Jeito de 
Cuidar da Unimed.

A palestra desta edição falou 
sobre, “A arte de ouvir e traduzir 
com o coração”. Ministrada pela 
psicóloga Ana Cláudia Vanzelli, 
a apresentação trouxe para as 
participantes momentos de emo-
ção e ao mesmo tempo descon-

tração. Uma nova experiência e 
olhar diferente para as situações 
do dia a dia da profissão.

Para a gerente de Regulação, 
Andreia Bassi, este momento ser-
viu para aprimorar ainda mais 
com as secretárias o Jeito de Cui-
dar, que é um diferencial da Uni-
med. No encerramento houve sor-
teio de brindes e todas receberam 
um guarda-chuva personalizado. 
Também foi servido um almoço 
com cardápio preparado especial-
mente para o evento.

As participantes puderam conferir a palestra “A arte de ouvir e traduzir 
com o coração”, ministrada pela psicóloga Ana Cláudia Vanzelli

DIVULGAÇÃO
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No dia 03 de outubro, o 
Parque Novo Mundo rece-
beu o ACIL Itinerante, uma 
das ações realizadas pela As-
sociação. Seu objetivo é o de 
levar a entidade para mais 
perto do empresário e con-
sumidor, escolhendo a cada 
edição uma das regiões de 
maior comércio e circulação 
dos bairros limeirenes.

Na ocasião, empreendedo-
res puderam conversar com 

Empresários e consumidores do Parque Novo Mundo visitam o ACIL Itinerante
os representantes da ACIL e 
tirar dúvidas sobre produtos e 
serviços oferecidos: como se 
cadastrar no Banco de Currí-
culos; consultar e renegociar 
dívidas através da Central 
de Recuperação de Crédi-
to; informações diversas so-
bre MEI (Microempreende-
dor Individual); as vantagens 
e descontos do Clube de Be-
nefícios e do Cartão ACIL 
+; aperfeiçoamento de negó-

cios, equipe e gestão através 
dos cursos oferecidos; entre 
outros serviços.

O ACIL Itinerante conta 
com a ajuda de parceiros co-
mo a Boa Vista SCPC, o Se-
brae e a Prefeitura de Limeira. 
A próxima edição acontece-
rá na Praça Toledo Barros, 
em novembro, e fará parte de 
uma semana com programa-
ção especial que marcará o 
aniversário da Associação.

Além de toda a equipe e estrutura da ACIL, o evento também 
contou com a participação do Sebrae Móvel

ACIL/RAFAELA SILVA

A Associação Comercial e In-
dustrial de Limeira (ACIL) é fi-
nalista no Prêmio AC Mais, 
promovido pela Federação de As-
sociações Comerciais do Estado 
de São Paulo (Facesp).

A ACIL destacou-se na catego-
ria “Desenvolvimento Local”, e 
concorre com outras entidades de 

ACIL é finalista no Prêmio AC Mais da Facesp

grande porte. A premiação ocorre-
rá no último dia do 19º Congresso 
da Facesp, que acontece entre 30 
de outubro e 1º de novembro.

O Prêmio AC Mais é um re-
conhecimento às associações que 
atuaram na busca do alcance da 
sua missão e que, consequente-
mente, obtiveram resultados que 

atendessem às necessidades dos 
associados, colaboradores, forne-
cedores, sociedade e outras entida-
des parceiras. 

A ACIL já foi premiada por 
dois anos, em 2014 e 2015, na 
categoria “Produtos e Serviços”, 
além de ter sido finalista em 2013 
e 2016. “Esta é uma grande satis-

fação para a Associação, pois é 
um reconhecimento de todos os 
esforços empregados em entregar 
os melhores resultados”, comenta 
o presidente da ACIL, José Mário 
Bozza Gazzetta.

As associações comerciais são 
premiadas em quatro categorias, ca-
da uma delas dividida em entidades 

de pequeno, médio e grande porte. 
No caso de Limeira, ela chegou às 
finais junto com as associações de 
Diadema e Ribeirão Preto, classifi-
cadas como de grande porte.

Para mais informações sobre a 
premiação e o seu regulamento, 
basta acessar o site da federação: 
www.facesp.com.br.

No dia 15 de outubro, a ACIL realizou através do seu Núcleo de Jo-
vens Empreendedores (NJE), um Painel de Marketing Digital. Foram con-
vidados para debaterem o tema quatro profissionais de Limeira: Alessandro 
Vieira, da iDoméstica; Elisangela Bastos, da Licav; Leandro Moreira, da 
Market-in, e o Profº Sérgio Varella, do Pandora Educacional.

Mais de 60 pessoas estiveram presentes no evento, e puderam fazer per-
guntas para os especialistas via WhattsApp. 

NJE da ACIL realiza Painel de 
Marketing Digital

A ACIL recebeu na manhã do dia 1º de outubro, a visita do presidente da 
Facesp (Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo), o 
empresário Alfredo Cotait Neto e Ana Claudia Brada Cotait, presidente do 
Conselho da Mulher e sua esposa. Além deles, a vice-presidente da Facesp/
RA-07 e presidente da ACIC, Adriana Flosi também acompanhou a visita.

A comitiva foi recepcionada por diretores e conselheiros da ACIL, e tam-
bém pelas integrantes do Conselho da Mulher Empreendedora (CME).

ACIL recebe comitiva da FACESP

ACIL/LUIZ SANCHES

ACIL/RAFAELA SILVA

O reconhecimento é entregue para as associações de pequeno, médio e grande porte que se destacaram dentro de quatro categorias



521 DE OUTUBRO A 3 DE NOVEMBRO DE 2019

O Halloween, também co-
nhecido como Dia das Bruxas, 
é uma data de origem Irlande-
sa, mas que é bem mais co-
nhecida no mundo todo graças 

Gostosuras ou Travessuras?
às comemorações realizadas 
nos Estados Unidos, e come-
morada no dia 31 de outubro. 
No Brasil, como uma tentativa 
de nacionalizar a data, foi ins-

titucionalizado o Dia do Saci. 
Apesar disso, o Dia das Bru-

xas é expressivamente come-
morado em clubes e festas 
temáticas, mas muitas em-
presas não deixam passar a 
data em branco e acabam en-
trando na brincadeira. E pa-
ra quem não quer deixar seu 
comércio ou empresa de fo-
ra, há uma variedade imensa 
de produtos temáticos.

“Para isso, aqui na Mais Fes-
tas temos pirulitos que pintam 
a boca e balas ácidas em diver-
sos formatos, como abóboras e 
fantasmas, que podem ser en-
tregues na empresa ou distri-
buídos para crianças, algo que 
é muito comum em condomí-

nios”, conta Rosangela Sterzo, 
diretora administrativa da loja.

Existem peças decorativas 
como placas e formas de ani-
mais e criaturas mitológicas, 
que podem ser fixados nas pa-
redes de uma loja ou empre-
sa, para não deixar de entrar 
no clima. “É possível deco-
rar com morcegos, esqueletos, 
teias de aranha, balões, carta-
zes e uma infinidade de outros 
itens, feitos de materiais como 
o EVA, que são de fácil apli-
cação e não ocupam espaço”, 
aponta a diretora.

Na parte de vestuário, as fan-
tasias mais tradicionais como 
vampiros e bruxas podem ser 
encontradas completas, além de 

diversos adornos para se criar 
algo único. “É possível utilizar 
itens como dentaduras, maquia-
gens, sangue falso, chifres, más-
caras, entre outras coisas. A cria-
tividade é o limite”, acrescenta 
Rosangela. Existem peças mais 
discretas, como broches e ador-
nos de cabelo, que podem ser 
utilizados no uniforme, e que 
não tiram a seriedade do am-
biente de trabalho.

Por fim, a diretora do Mais 
Festas ressalta que deve-se 
optar pela compra de produtos 
de boa procedência, para evi-
tar problemas como peças sol-
tas ou que causem algum tipo 
de alergia, principalmente se 
forem utilizadas com crianças.

A ACIL lançou mais uma 
edição da campanha “Lim-
pe seu Nome”, que aconte-
ce até o dia 31 de dezembro, 
incentivando o consumidor 
inadimplente a quitar suas 
dívidas. Com isso, ele dei-
xa de pertencer ao banco de 
dados da Boa Vista SCPC, 
podendo recuperar o seu 
crédito e o controle de sua 
vida financeira.

E para auxiliar empresá-
rios e clientes nesta renego-
ciação, a Central de Recupe-
ração de Crédito é uma forte 
aliada. Hoje são quase 42 mil 
CPFs devedores registrados 
no SCPC da ACIL, e que jun-
tos somam 59.423 débitos.

Por mês, há entre 1.400 e 
1.500 atendimentos realiza-
dos pelo SCPC. São pessoas 
que, por algum motivo, resol-
veram verificar a existência 
de alguma pendência em seu 

SCPC da ACIL lança campanha “Limpe seu Nome” 
Consumidor pode procurar a Associação e aproveitar o saque do FGTS ou 13º salário para quitar dívidas e retomar seu crédito

nome. “Muitos aproveitam o 
período que antecede as fes-
tas para quitarem seus débi-
tos e limparem seu nome da 
praça. Agora com o saque do 
FGTS, é mais uma oportuni-
dade de aproveitarem as van-
tagens da campanha”, aponta 
Adriana Marrafon, coordena-
dora do SCPC da ACIL.

De janeiro a setembro des-
te ano, já foram realizadas 
2.138 renegociações e acor-
dos, e com a campanha a 
tendência é que este núme-
ro aumente ainda mais. “Re-
comendamos que todas as 
empresas usuárias do nosso 
banco de dados, se preparem 
juridicamente para o recebi-
mento das dívidas em atra-
so de seus clientes, além de 
oferecerem facilidades pa-
ra o pagamento. Desta ma-
neira, um débito que estava 
considerado perdido pode ser 

recuperado”, acrescenta a co-
ordenadora. Mais de 200 em-
presas já utilizam os serviços 
da CRC.

Para facilitar ainda mais 
no recebimento de dívidas da 
campanha “Limpe seu No-
me”, o empresário associado 
pode incluir seus valores a re-
ceber na CRC. Para isso, bas-
ta solicitar o contrato de ade-
são do serviço, que pode ser 
retirado na ACIL ou requeri-
do através de suas consulto-
ras. O documento deverá ser 
lido atentamente, preenchido, 
carimbado e entregue na en-
tidade. A inclusão ao serviço 
não tem custo, sendo cobrada 
uma pequena taxa apenas se 
houver a recuperação da dí-
vida. Mais informações so-
bre a Central de Recuperação 
de Crédito ou sobre a campa-
nha através dos números (19) 
3404-4929 e 3404-4928.

Há uma grande diversidade de acessórios e itens de decoração para 
quem deseja entrar no clima do Dia das Bruxas

ACIL/LEONARDO BARDINI
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Em  decisão recentíssima, a 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por 
maioria de votos, definiu a forma de calcular o valor consolidado a ser pago no Refis 
da crise, instituído pela Lei nº 11.941/2009.

O objeto da discussão está em saber se o desconto das multas na consolidação do 
saldo devedor pelo Refis deve ocorrer antes ou depois da contabilização dos juros.

De acordo com o entendimento dos Ministros, os juros não devem incidir sobre 
a multa que foi anistiada pela lei do Refis, reduzindo o saldo devedor a ser pago no 
parcelamento.

A Ministra Regina Helena Costa, relatora do caso, afirmou que a partir do mo-
mento em que a lei determina o perdão da multa, esse valor não pode ter mais ne-
nhum reflexo econômico. Desta forma, considerando que o contribuinte optante pe-
lo pagamento a vista do débito fiscal será beneficiado com redução integral das 
multas moratória e de ofício, não há base para o cálculo de juros moratórios.

A decisão, vale mencionar, é relevante, uma vez que representa um importante pre-

1ª turma do STJ afasta cobrança de juros sobre multa anistiada pelo Refis
cedente para utilização em outros parcelamentos, a exemplo da Lei nº 13.496/2017, 
que institui o Parcelamento Especial de Regularização Tributária (PERT), conside-
rando que programas de parcelamentos incentivados posteriores foram concedidos 
com base em reedições da Lei nº 11.941/2009, sendo certo que o posicionamento da 
1ª Turma do STJ pode influenciar na interpretação da metodologia de cálculo a ser 
aplicada nos parcelamentos seguintes.

No entanto, a controvérsia deverá ser levada a julgamento pela 1ª Seção do STJ, 
já que, em 2015, a 2ª Turma, por unanimidade, interpretou a metodologia de cálculo 
no Refis de maneira diversa, contrária aos interesses dos contribuintes.

Sendo assim, muito embora a questão ainda não esteja pacificada no Superior Tri-
bunal de Justiça, trata-se de importante precedente favorável aos contribuintes.

Luiz Antonio Cesar Assunção
OAB/SP 40. 967

Estudantes das turmas 20, 22 
e 26 da turma de Aprendizagem 
do Senac de Limeira visitaram 
as dependências da ACIL, nos 
dias 10 e 16 de outubro. Ao to-
do foram recebidos 58 jovens, 
que fazem parte do programa.

Os alunos puderam conhe-
cer cada departamento, anali-
sando os serviços prestados, 
desde o Centro de Cópias, 
Jornal Visão, Certificação 
Digital, SCPC, Recuperadora 
de Crédito, Eventos, Campa-
nha Compras Premiadas e Si-
coob Acicred.

Durante o curso da Apren-
dizagem, os alunos aprendem 
e conhecem setores necessá-
rios em uma empresa, além de 
terem como atividade a tarefa 

Estudantes do Senac visitam a ACIL

de “montar” uma empresa, com 
todos os departamentos e fun-
ções necessárias. 

O programa de Aprendiza-
gem é um projeto que possibili-

ta ao jovem ingressar no merca-
do de trabalho e conquistar seu 
espaço profissional. Nas aulas, 
eles aprendem sobre compe-
tências, processos e rotinas ad-

ministrativas. A empresa que 
participa do programa, é convi-
dada a compartilhar a experiên-
cias como parceiro do Senac, e 
também fazer parte do proces-

so de transformação desse jo-
vem, dando oportunidades de 
trabalho e ajudando a construir 
uma vida pessoal e profissional 
mais digna. 

FOTOS: RAFAELA SILVA

Turma de Aprendizagem 20 Turma de Aprendizagem 22 e 26
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A decisão do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) de suspender a 
tramitação de até 60% das ações 
trabalhistas no País está em vigor, 
até que o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) se manifeste sobre o as-
sunto. O entendimento foi unani-
me entre os ministro, e atinge os 
processos que que envolvem a 
discussão de validade de norma 
coletiva, que limite ou restringe 
direito trabalhista não assegurado 
constitucionalmente.

Até o fechamento desta edição,  
não há data para julgamento, e o 
que se espera é que o Supremo de-
cida se a Constituição permite ou 

40% a 60% de ações trabalhistas são suspensas pelo TST
não que prevaleçam os acordos ne-
gociados sobre a legislação. 

A decisão foi desencadeada de-
pois que o ministro do STF Gilmar 
Mendes, em julho, decidiu determi-
nar a suspensão nacional “de todos 
os processos pendentes, individuais 
ou coletivos, quer versem a ques-
tão”. Isso partiu após ele analisar um 
recurso da Mineração Serra Grande, 
de Goiás, sobre a validade de cláusu-
la de acordo coletivo que afastava o 
pagamento de horas de trajeto.

De acordo com o jornal, a cor-
rente vencida dentro do TST “de-
fendia a tese de que apenas os pro-
cessos que tratam de cláusulas 

restritivas ou sobre o pagamento 
de horas de trajetos estariam sus-
pensas”. Agora cabe ao STF deli-
berar se a decisão de Mendes está 
restrita às “horas de trajeto”, ou se 
poderá afetar todas as outras ques-
tões sobre normas coletivas.

O consultor jurídico e conse-
lheiro da ACIL, Daniel Gullo de 
Castro Mello, foi questionado se 
há semelhança entre a decisão do 
TST, e o que acontece em Limeira, 
no que diz respeito ao horário es-
tendido do comércio. “Em ambas, 
seja na decisão do TST ou na ini-
ciativa da ACIL, o que requer-se é 
o cumprimento da legislação. Se-

ja na primeira o cumprimento da 
legislação federal, e a segunda o 

cumprimento da legislação muni-
cipal”, pondera o conselheiro.

DIVULGAÇÃO

A Migratio Gestão e Comercia-
lização de Energia Elétrica oferece 
serviços de consultoria no processo 
de migração para o mercado livre de 

Migratio realiza ações voluntárias com mais de cinco instituições beneficentes

energia elétrica, possibilitando maior 
economia a seus clientes, atuando na 
região de limeira há 07 anos no mer-
cado, a empresa tem consciência de 

seu papel como parte da comunida-
de, e por isso desde 2015 desenvolve 
ações voluntárias em prol da cidade.

Entre 2015 e 2016, foram feitas 
obras de melhoria na Associação 
de Reabilitação Infantil Limeirense 
(ARIL), onde a empresa realizou a 
pintura e decoração de uma das sa-
las de fonoaudiologia, além da revi-
talização do jardim.

Já em 2017, foram realizadas du-
as ações: uma campanha de doação 
de sangue, na Santa Casa de Limei-
ra; e o início da pintura da ala femi-
nina, varanda e refeitório no recan-
to dos Idosos. Em 2018 a reforma 
continuou na área da cozinha e dis-
pensa, com substituição de piso, ba-

tente, portas e pintura das paredes e 
portas, além da doação de produtos 
de limpeza e higiene.

No ano seguinte, em 2019, a Mi-
gratio realizou a doação dos unifor-
mes do time de Futsal e a revitali-
zação do jardim e playground do 
Nosso Lar, com direito a churrasco 
e atividades de lazer com as crian-
ças ao final da reforma. 

Além destas ações, a empresa re-
aliza diversas contribuições para en-
tidades e projetos assistenciais, como 
o Juntos Pela ARIL, que promove a 
melhoria e qualidade de vida para 
pessoas com necessidades especiais.

Outros destaques são os projetoS 
SerHumano e Juntos Para o Bem, 

este último que promove parcerias 
em projetos como a Campanha do 
Agasalho, Páscoa e Natal, além de 
auxílio sempre que necessário.

Há também a Instituição Filantrópi-
ca Kawaii, que com a ajuda de contri-
buintes, atende menores na faixa de 13 
a 17 anos, que a entidade auxilia nos 
estudos, oferece assistência social, mé-
dica, psicológica, além de encaminhá-
-los para o mercado de trabalho.

Por fim, a Migratio espera que 
através destas ações consiga fa-
zer a diferença na vida destas pes-
soas, e inspire outros a tomarem 
iniciativas parecidas. Para saber 
mais sobre a empresa, acesse o si-
te www.migratio.com.br.

A ACIL disponibiliza espaços 
para locação e realização de even-
tos em geral. Com a finalidade de 
sediar cursos, palestras, treinamen-
tos, reuniões empresariais, entre-
vistas ou qualquer tipo de encontro 
que uma empresa necessita. São 
diversas facilidades oferecidas:

Segurança - As salas ficam em 

DIVULGAÇÃO

ACIL disponibiliza salas completas para locação
áreas restritas, com entrada contro-
lada de pessoas. Além disso, conta 
com monitoramento via câmeras 
em pontos estratégicos.

Localização – Este é outro dife-
rencial, pois a sua sede fica na Rua 
Santa Cruz, 647, no Centro, o que 
garante fácil acesso e identificação 
dentro da cidade, condução, ali-

mentação, entre outras facilidades.
Infraestrutura – Ao realizar um 

evento dentro de uma das salas da 
ACIL, o locatário conta com uma 
logística e tecnologia de ponta, com 
Data Show, telão, ar-condicionado, 
sistema de som e copa externa. Basta 
escolher a que melhor se enquadra na 
necessidade de seu evento, e solicitar 

a reserva de data e horário.
Custo x Benefício – Todas estas 

vantagens estão disponíveis para o 
empresário limeirense, com valores 
convidativos que variam de acordo 
com o tamanho do local escolhido. 
A tabela completa, com todos os de-
talhes, está disponível no site www.
acillimeira.com.br/locacaodesalas. 

Para mais informações basta li-
gar no (19) 3404-4919 ou 3404-
4911. As reservas devem ser so-
licitadas pelo e-mail eventos@
acillimeira.com.br, informando da-
ta e horário, junto com o assunto/
objetivo da locação (não são valida-
das locações para eventos religiosos 
ou partidários).

Cabe ao STF deliberar se a decisão de Gilmar Mendes está restrita às 
“horas de trajeto”, ou se poderá afetar todas as outras normas coletivas

Equipe Migratio em sua quinta ação voluntária em prol do Nosso Lar
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