
pág. 4Fique por dentro dos próximos cursos da ACIL

pág. 6Alfredo Rocha trará palestra sobre vendas e atendimento

pág. 7Saiba as principais mudanças com o Cadastro Positivo

JORNAL DA ACILwww.acillimeira.com.br  •  ANO 14 | EDIÇÃO 617 22 de Abril a 5 de Maio de 2019  •  Limeira-SP

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Rossandro Klinjey pela primeira 
vez em Limeira! 

A ACIL trará, em primeira 
mão, o escritor, psicólogo clí-
nico e mestre em saúde cole-
tiva Rossandro Klinjey, com a 
palestra “O sucesso (sem cul-
pa) só é possível com compe-
tência ética”. A palestra acon-
tecerá no dia 25 de junho, às 
19h30 no Teatro Vitória. 

O palestrante é consul-
tor da Rede Globo em te-
mas relacionados a compor-
tamento, educação e família, 
e possui uma coluna na Rá-
dio CBN. A palestra abor-
dará como é possível alcan-
çar o sucesso profissional, 
sem que a ética pessoal seja 
comprometida.

DIVULGAÇÃO

pág. 4

Os ingressos para o evento podem ser adquiridos na sede da 
ACIL, e associados da entidade pagam um valor especial!

pág. 5ACIL realizará painel de vendas 
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EDITORIAL VITRINE

No dia 12 de abril, aconteceu o segundo seminário que debate a inclu-
são de Limeira no projeto Trem Intercidades. O encontro foi realizado na 
Câmara Municipal de Limeira, e o presidente da ACIL, José Mário Bozza 
Gazzetta, esteve presente em nome da entidade, juntamente com outros 
diretores, autoridades e instituições que apoiam o projeto.

O Intercidades prevê inicialmente, 477 quilômetros das linhas Leste-
-Oeste, de Sorocaba até Taubaté, e norte-sul, ligando Santos, passando 
por São Paulo, até Americana. O custo estimado em 2013 era de R$ 5,4 
bilhões. A inclusão de Limeira nos planos aumentaria em 23,5 quilôme-
tros o trajeto a partir de Americana, segundo a Frente Parlamentar de De-
fesa da Inclusão de Limeira no Projeto do Trem Intercidades.

De acordo com uma apresentação de dados feita pelo professor dou-
tor Paulo Sérgio de Arruda Ignácio da Unicamp, com base em uma te-
se de mestrado, a localização geográfica privilegiada de Limeira é fa-
tor dominante, por estar situada as das maiores rodovias brasileiras, a 
Anhanguera e Bandeirantes, que têm a confluência na cidade, além da 
Washington Luís.

Para o presidente da ACIL, o seminário foi extremamente esclarece-
dor e a inclusão da cidade no projeto só trará benefícios para a cidade. “A 
reunião foi muito produtiva, ocorreu tudo bem. As estatísticas apresenta-
das foram muito boas, agora temos que aguardar as decisões estaduais”, 
acrescenta Bozza Gazzetta. Até o fechamento da edição do Visão Empre-
sarial Limeirense, a Frente Parlamentar pretendia apresentar um relatório 
final com os dados e documentos coletados até o dia 18 de abril.

ACIL presente em seminário sobre 
o Trem Intercidades

Macrotendências para macro resultados
Hoje o mercado está exigindo cada vez mais atendimento instantâneo com 

o menor esforço. Novas tecnologias estão alterando a forma de trabalho, obri-
gando os profissionais serem cada vez mais ágeis e capazes de se adaptar ra-
pidamente às demandas do mercado. Estudo da professora Luciana Faluba 
Damázio da FDC – Fundação Dom Cabral, identificou as macrotendências de 
consumo para o ano 2019, da qual aqui resumimos.

Em 2019 o fundamental é que as empresas monitorem de perto às neces-
sidades do consumidor e aloquem os recursos internos que respondam rapi-
damente ao mercado, em prol de desempenho superior à média do setor em 
seus resultados. 

1) Dimensão do indivíduo 
As pessoas estão buscando uma versão melhor de si mesmas. A busca da quali-

dade de vida inclui aspectos físicos (saúde e estética), intelectuais e espirituais.  Ter 
uma identidade própria e única vai refletir em necessidade de ser tratado com exclu-
sividade. 

2) Dimensão social
As mudanças no contexto social encorajam as pessoas a romper com os pa-

drões sociais e viver a vida da forma que querem. As tecnologias vão incen-
tivar cada vez mais a gameficação que possibilita ao indivíduo construir ao 
seu bel prazer a organização do seu tempo, modificar a sua aparência, moldar 
seu modo de vida e transformar aquilo que era corriqueiro em algo espetacu-
lar. Um grande exemplo disso será o impacto dos games nos estudos, aonde 
o indivíduo poderá simular a vida de uma personagem da história, fazer pes-
quisas na selva Amazônica, ser um astronauta em uma viagem espacial e até 
o preparador físico da seleção brasileira. O consumidor sempre está conec-
tado e nunca verdadeiramente sozinho e mudando o conceito de que para se 
divertir é preciso estar com outras pessoas. Por outro lado, os consumidores 
estão buscando conexões relevantes, relações globais e influenciar pessoas.   
 
3) Dimensão tecnológica

Os consumidores querem facilitar suas vidas e desfrutar de uma infraestru-
tura inteligente que ajude nas tarefas do dia a dia. Os desenvolvimentos tec-
nológicos se tornam mais interativos e integrados à vida cotidiana. As plata-
formas serão mais colaborativas para resultar em maior facilidade e variedade 
ao cliente. A competição de mercado pode mudar radicalmente. A tecnologia 
herdou um universo de consumo ininterrupto, confortável e conveniente e im-
pactou em todas as faixas etárias. 

 
4) Dimensão econômica

Os formatos de trabalho serão cada vez mais flexíveis, o empreendedorismo 
vai continuar crescendo e atividades paralelas serão comuns. As fronteiras en-
tre o trabalho e a vida pessoal estão cada vez mais difusas. Criações de redes 
colaborativas com experiências complementares e ecléticas ampliarão a parti-
cipação de soluções e projetos.

 
5) Dimensão ética

As práticas de consumo agora passam pelo alinhamento de valores pessoais 
com os valores da marca, saciando uma necessidade de consumo sem culpa. 
As pessoas querem ser parte da solução e não do problema, e estão dispostas 
a cocriar soluções. Todo mundo vai se tornar produtor, remixando conteúdos 
e editando experiências.

Uma tendência que se mostra cada vez mais forte e compensa um excesso de indi-
vidualismo, é a busca de um sentido maior para a vida, chamado vida com propósito.

Marcelo Voight Bianchi
Diretor da ACIL
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DIVULGAÇÃO

A D.A. Produções e Eventos é responsável pela Limeira Artesanatos, 
uma das feiras mais aguardadas na cidade e região

Organizar um evento não é 
uma tarefa fácil, e exige mui-
ta atenção na sua produção e 

Tenha um evento de sucesso com a D.A. Produções e Eventos
aos detalhes. São pontos que, 
com toda certeza, farão a dife-
rença e dificilmente uma pes-

soa que não esteja habituada 
ao meio, conseguirá atingir a 
perfeição e o sucesso, portan-
to, é melhor contar com a aju-
da de uma empresa ou profis-
sional capacitado.

A D.A. Produções e Even-
tos é especialista neste ra-
mo, com foco especial nas 
feiras que tenham o objetivo 
de reunir expositores com o 
consumidor final. Uma de-
las, que inclusive é das mais 
conceituadas na cidade e que 
a empresa está à frente, é a 
Limeira Artesanatos, que 
acontecerá entre os dias 24 e 
27 de abril, das 12h às 19h 
no Shopping Nações Limei-

ra. A entrada é gratuita.
Graças aos esforços da pro-

dução, a exposição de traba-
lhos manuais já faz parte do 
calendário da cidade, e reú-
ne pessoas de toda a região. 
“O custo-benefício de se ex-
por conosco é sempre algo al-
tamente relevante. Sem falar 
que o público gosta das feiras, 
pois o reunimos sempre com 
os melhores expositores”, ex-
plica a equipe da D.A. Através 
do site www.daeventos.com.
br, é possível conferir um pou-
co mais sobre a empresa e os 
seus principais trabalhos.

Outro diferencial das fei-
ras produzidas pela prestado-

ra de serviços está em seu am-
biente familiar. Além de toda 
a atenção e auxílio diferencia-
do que o expositor recebe da 
equipe, que está sempre dis-
posta a ajuda-lo; os visitantes 
contam com um espaço segu-
ro e acolhedor, com a permis-
são de participação de crian-
ças menores de 12 anos (o que 
não ocorre em muitas feiras).

Para entrar em contato com 
a D.A. Produções e Eventos 
existe o número (19) 3443-
3365, e o através do e-mail fei-
ras.limeira@daeventos.com.
br. A sua sede fica na Professor 
Solon Borges dos Reis, 191 no 
Parque Campos Eliseos.

Com três dias de evento, a 
Feira de Negócios e Empre-
endedorismo da ACIL – FE-
NACIL já iniciou o creden-
ciamento para os visitantes e 
imprensa. Programada para 
os dias 22, 23 e 24 de maio, 
a FENACIL terá entrada 
gratuita e o cadastro deve 
ser feito pelo site www.fena-
cil.com.br/participe e a reti-
rada na entrada do evento 
que começa a partir das 14h, 
no Shopping Nações. 

A segunda edição conta 
com mais de 30 palestras, 
workshops, rodadas de ne-
gócios, 70 expositores, en-
tre outras atividades que tem 
como objetivo de promover 
um networking de qualida-
de para os empreendedores 
e empresários da região. 

Este ano, os visitantes 
também podem conferir to-
das as novidades da Feira 
pelo APP oficial da FENA-
CIL, que pode ser baixado 
nas lojas de aplicativos do 

FENACIL abre credenciamento para segunda edição 
Android e iOS.  

Entre os palestrantes des-
ta edição estão: o presidente 
da Inova Bussiness School, 
Marcelo Veras, que aborda-
rá o tema “Cultura de Inova-
ção: Como Desenvolver na 
sua Empresa”; o CEO da Re-
dBull Sports, Thiago Scuro, 
falando sobre a gestão pro-
fissional do futebol; o Co-
fundador do Movimento 
Capitalismo Consciente no 
Brasil e do Conscious Busi-
ness Journey, Thomas Ecks-
chmidt sobre Capitalismo 
Consciente, entre outros no-
mes importantes da área de ne-
gócios e empreendedorismo. 

A programação comple-
ta dos palestrantes pode ser 
conferida no site da FENA-
CIL (www.fenacil.com.br) 
ou pelo aplicativo. Acompa-
nhe também a Feira pelas re-
des sociais Facebook: @fe-
nacil.limeira, Instagram: @
fenacil e também Youtube: 
“FENACIL - Feira de Em-

preendedorismo da ACIL”.

Sobre a Feira
A FENACIL é organiza-

da pelo Núcleo de Jovens 
Empreendedores da ACIL, 
e tem como objetivo trazer 
conhecimento através de pa-
lestras, além de fomentar 
um ambiente propício para a 
geração de oportunidades de 
negócios e estimular o surgi-
mento e a diversificação de 
novos empreendimentos.

A abertura das atividades 
foi realizada com a pales-
tra “Perspectivas do Brasil”, 
apresentada pelo ilustre jor-
nalista, cineasta e comenta-
rista político, Arnaldo Jabor. 
Durante sua apresentação 
para uma plateia de cerca 
de 600 pessoas, ele realizou 
uma análise sobre a histó-
ria política do País, assim 
como a necessidade da po-
pulação despertar sua cons-
ciência e crítica sobre a rea-
lidade brasileira.

Muito mais que uma sim-
ples feira de negócios, a FE-
NACIL incentivou o network 
entre os participantes e os 60 
expositores presentes em sua 
primeira edição, realizou ro-
dada de negócios com 30 
empresas, ofereceu consul-
toria gratuita através do Fast 
Consulting, e produziu uma 
programação de ponta para 
atender a necessidade do em-

A primeira edição da feira recebeu mais de 2.300 pessoas. 
Em 2019 a expectativa é de 4.500 visitantes

presariado limeirense.
A Feira foi um tremen-

do sucesso e recebeu cerca 
de 2.300 visitantes. Mui-
tos negócios foram fecha-
dos nos dois dias de feira, 
e diversas empresas tive-
ram retorno significativo 
ao conquistar novos clien-
tes, fechar novas parcerias, 
além de fortalecer sua mar-
ca no mercado.

ACIL/ARQUIVO
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As vendas são o que impul-
sionam uma empresa, seja de 
produtos, equipamentos ou ser-
viços. Realizar um bom aten-
dimento não garante apenas a 
venda naquele momento, mas 
também pode fidelizar o cliente, 
para que ele retorne a procurar a 
instituição quando precisar. 

É com esta ideia em mente que 
a ACIL trará o treinamento “Exce-
lência e Atendimento em Vendas”, 
nos dias 17 e 18 de junho, das 18h 
às 22h. O curso tem como objetivo 
levar para os profissionais de ven-
das e atendimento o conhecimen-
to de conceitos objetivos, técnicas 

É com grande orgulho que a 
ACIL trará, pela primeira vez 
em Limeira, o escritor, psicó-
logo clínico e mestre em saú-
de coletiva Rossandro Klin-
jey, com a palestra “O sucesso 
(sem culpa) só é possível com 
competência ética”. A aquisi-
ção de ingressos já pode ser 
feita na própria Associação.

Sucesso absoluto nas redes 

Treinamento “Excelência e Atendimento em Vendas” chega à ACIL 
e dicas práticas no exercício da ati-
vidade diária de vendas.

Conhecer o perfil do cliente 
que procura a empresa é um di-
ferencial no momento de fechar 
uma venda. Isto agrega mais pro-
fissionalismo aos serviços, além 
de passar a confiança necessária 
para que o consumidor adquira o 
que lhe está sendo oferecido.

Tudo isso será feito através 
de estudos e exercícios práti-
cos, em que os profissionais irão 
aprender como realizar a melhor 
abordagem, descobrir as neces-
sidades do cliente, apresentar 
a melhor proposta e garantir o 

fechamento das vendas. Esta é 
uma grande oportunidade para 
o empreendedor capacitar e re-
ciclar a si próprio ou sua equipe, 
preparando-os para as constan-
tes mudanças do mercado.

As inscrições para este curso 
e outros treinamentos, devem 
ser feitas pelo site da ACIL: 
www.acillimeira.com.br/agen-
da. O investimento para este, 
por pessoa, é de R$ 160,00 pa-
ra sócios e de R$ 210,00 para 
não associados. Mais informa-
ções através do e-mail cursos@
acillimeira.com.br e do telefo-
ne (19) 3404-4911.

ACIL trará fenômeno das redes sociais Rossandro Klinjey!
Colunista da Rádio CBN já atingiu a marca dos cem milhões com seus vídeos

sociais e com vídeos que al-
cançaram a marca dos cem mi-
lhões de visualizações, Ros-
sandro é o consultor da rede 
Globo em temas relacionados 
ao comportamento, educação 
e família, além de colunista na 
rádio CBN. Foi professor uni-
versitário por mais de dez anos, 
e é escritor, tendo como obras 
recentes “As cinco faces do 

Perdão”, “Help: me eduque!” e 
“Eu escolho ser feliz”.

Na palestra “O sucesso 
(sem culpa) só é possível com 
competência ética”, os parti-
cipantes serão levados a refle-
tirem em como é possível al-
cançar o sucesso profissional 
sem comprometer os valores 
pessoais. A não conciliação 
de ambas as coisas podem 

comprometer o desempenho 
profissional de uma pessoa e, 
segundo o palestrante, embo-
ra as palavras “ambições” e 
“valores” pareçam antagôni-
cas, esta é uma crença limi-
tante que pode ser superada.

O evento acontecerá no dia 
25 de junho, às 19h30 no Teatro 
Vitória. Os convites tem o va-
lor de R$ 110,00, porém asso-

ciados da ACIL podem adqui-
rir os seus com um desconto 
especial, por R$ 80,00. A ven-
da está sujeita à capacidade do 
Teatro. Os convites podem ser 
adquiridos na sede da Associa-
ção, na Rua Santa Cruz, 647 
no Centro, ou pelo site www.
acillimeira.com.br. Mais in-
formações pelo telefone (19) 
3404-4900.

DIVULGAÇÃO

Oferecer um bom atendimento pode ser a garantia 
de realização de uma venda e da fidelização de um cliente
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No dia 23 de abril, às 19h, a 
ACIL em parceria com seu Nú-
cleo de Jovens Empreendedo-
res estará realizando um Pai-
nel de Vendas que contará com 
profissionais das áreas de in-
dústria, comércio, prestação de 
serviço e tecnologia, para um 
bate-papo com dicas e experi-
ências sobre vendas.

Para o setor de tecnologia, o 
evento contará com Alex Mar-
ques, diretor da Data System, 
graduado em Análise de Siste-
mas com MBA em Gestão e em 
Tecnologia da Informação. Na 
área de comércio, Mariana For-
migari Spagnol, que é diretora 
comercial, criativa e de desen-

Painel de Vendas da ACIL trará participação de especialistas 
volvimento da Substance Jeans 
há 17 anos, Formada em Admi-
nistração com ênfase em Admi-
nistração Pública.

No segmento da indústria, 
estará presente Caio Suppia, 
responsável pelas atividades 
relacionadas ao mercado de 
exportação e atual diretor de 
marketing e comercial da Mi-
crogeo, formado em Adminis-
tração Pública e pós-graduado 
em Gestão da Cadeia de Supri-
mentos. E por fim, na área de 
serviços, o evento contará com 
a participação da Viviane Cene-
viz, que está há 10 anos na ges-
tão administrativa, financeira e 
comercial do Grupo Mercúrio, 

ela é contadora com especiali-
zações nas áreas Comercial e de 
Gestão de Pessoas.

Com o painel, espera-se fo-
mentar a troca de experiências 
e saberes de forma descontra-
ída, utilizando da experiência 
profissional de cada um dos 
especialistas e convidados pre-
sentes. Para participar do Pai-
nel de Vendas da ACIL, que é 
gratuito,  basta realizar a ins-
crição através do site: www.
acillimeira.com.br/agenda. O 
evento acontecerá na sede da 
Associação, que fica na Rua 
Santa Cruz, 647. Para mais in-
formações existe o telefone 
(19) 3404-4911.

Desde o dia 16 de abril está dis-
ponível para o Microempreende-
dor Individual (MEI) o acesso ao 
módulo simplificado do Sistema 
de Escrituração Digital das Obri-
gações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas (eSocial).

Nesta primeira etapa, que é 
facultativa, somente estarão dis-
poníveis os formulários para ca-
dastramento dos dados do MEI 
e do empregado.

A partir de julho, ainda de 
forma facultativa, os empre-

MEIs já possuem acesso ao modo simplificado do eSocial
endedores poderão cadastrar 
também informações da folha 
de pagamento.

O cadastro de informações 
somente passará a ser obrigató-
rio para o MEI em outubro, se-
gundo informações da Secreta-
ria da Receita Federal.

150 mil têm empregado 
formalizado

Atualmente, há 8 milhões de 
Microempreendedores Indivi-
duais formalizados no país. Des-

ses, 150 mil possuem emprega-
do formalizado.

Desde 10 de abril, os inte-
grantes do terceiro grupo do 
eSocial, composto por empre-
gadores optantes do Simples 
Nacional, empregadores pes-
soa física (exceto doméstico), 
produtor rural pessoa física e 
entidades sem fins lucrativos 
iniciaram a fase de cadastra-
mento que consiste no envio 
dos chamados eventos não pe-
riódicos, os quais compreen-

dem informações relativas aos 
trabalhadores e seus vínculos 
trabalhistas, como admissões, 
afastamentos e desligamentos.

Essa fase terá duração de 90 
dias para que os empregadores 
do grupo três possam se organi-
zar e enviar os dados solicitados 
de forma compassada e efetiva.

Segundo a Receita, o eSocial 
já conta com 30 milhões de tra-
balhadores cadastrados. Com a 
efetivação do cadastro dos 16 
milhões de trabalhadores espe-

rados nessa fase do cronogra-
ma de implantação do Sistema, 
o eSocial abrangerá 46 milhões 
de trabalhadores registrados em 
sua base de dados.

O sistema tem como objeti-
vos simplificar processos, ga-
rantir maior segurança jurídica 
e maximizar o tempo dos em-
pregadores ao reduzir a entrega 
de diversas obrigações a apenas 
uma operação.

Fonte: Agência Brasil

Dia 29 de abril é o Dia Interna-
cional da Dança, que é uma home-
nagem ao nascimento do professor, 
bailarino e ensaísta Jean-Georges 
Noverre. A data foi oficializada pe-
la Organização das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência e Cultura 
(a UNESCO), em 1982.

A dança auxilia as pessoas a sa-
írem da rotina, do sedentarismo e é 
uma boa opção para quem procu-
ra uma atividade física alternativa. 
“Muitos buscam a musculação, po-
rém quando se deparam com as di-
ficuldades e falta de motivação, se 
lembram da dança e fazem a troca. 
Ela possibilita a diversão, a intera-
ção entre os alunos e a superação de 

Dançar é o melhor remédio!
suas dificuldades”, explicam Tiago 
Lopez e Kelly Nascimento, sócios 
da escola Estação da Dança.

Aulas de alongamento, ballet 
clássico, jazz dance, dança con-
temporânea e Ritmos são perfei-
tos para a melhora da coordenação 
motora e equilíbrio, trabalhando 
membros inferiores e braços etc. 
“Em relação à saúde emocional, 
a sensação de bem-estar durante a 
prática do exercício provoca a libe-
ração de endorfina, que melhora o 
humor e a autoestima”, explicam 
os proprietários.

Seja a dança clássica ou mais 
atual como o funk, as escolas uti-
lizam de técnicas que possibilitam 

que qualquer pessoa, independente 
de gênero ou idade, possa praticar. 
“Porém é de extrema importân-
cia que antes de dançar ou praticar 
qualquer atividade física, haja libe-
ração médica. Aqui na escola sem-
pre conversamos com o matricula-
do, buscando saber qual o motivo 
que o traz até nós e como requisi-
to pedimos um atestado médico”, 
acrescentam Keli e Tiago.

Em comemoração ao dia In-
ternacional da Dança, a Estação 
da Dança preparou uma semana 
inteira de programação especial, 
entre os dias 22 e 29 de abril. Se-
rão palestras com profissionais da 
área, que irão enriquecer os conhe-

cimentos de alunos, pais e quais-
quer outros que desejarem partici-
par. Para mais informações sobre 

Tiago e Keli explicam os principais benefícios da dança para a vida das 
pessoas, tanto para sua saúde física quanto mental

este evento e muitos outros, bas-
ta acompanhar a página do Face-
book: @estacaodadancalimeira.

DIVULGAÇÃO
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O Banco de Currículos da 
ACIL é um Sistema Gerenciador 
de Dados, que permite às empre-
sas e candidatos a vagas de tra-
balho adicionarem suas respec-
tivas informações e interesses 
para futuras pesquisas, criando 
uma rede de contatos eficiente, 
que tende a trazer mais facilida-
de e rapidez para os associados 
na contratação de profissionais.

Este ano a plataforma foi re-
formulada e está bem mais sim-
ples e específica em suas opções, 
tendo novas funções no sistema 
as quais aumentam a praticidade 
no contato entre candidato e em-
presa, além de facilitar o cadas-

Banco de Currículos está com novo layout simples e intuitivo

A plataforma está totalmente reformulada, trazendo mais opções 
e facilidades tanto para empresas quanto para candidatos

tro de todos os envolvidos. Hoje 
apenas um registro de currículo 
pode ser feito por CPF, evitando 
duplicidades de candidatos. O 
pretendente às vagas pode atua-
lizar as informações sempre que 
achar necessário.

Para se cadastrar é muito fá-
cil, basta acessar o site www.
acillimeira.com.br e clicar no 
banner “Banco de Currículos”, 
sendo direcionado à página de 
acesso, em seguida clicando na 
aba “Login” e depois deve se-
lecionar uma das opções: “Ca-
dastre seu currículo” ou “Ca-
dastre sua empresa”. 

Após isso, deve-se preen-

cher corretamente os campos 
obrigatórios e criar um login e 
senha, que serão utilizados pa-
ra que ela tenha acesso ao perfil 
do currículo/empresa na plata-
forma. Após isso, é obrigatório 
realizar a validação do cadastro 
através de um link que será en-
viado para o e-mail informado, 
caso contrário não será possí-
vel utilizar a plataforma.

Mais informações sobre o 
Banco de Currículos da ACIL 
podem ser encontradas no si-
te da Entidade, além do telefo-
ne (19) 3404-4902, pelo e-mail 
currículos@acillimeira.com.
br ou na sede da Associação. É 

válido ressaltar que a ACIL fi-
ca responsável exclusivamente 
por organizar e disponibilizar 

estas informações, não interfe-
rindo na indicação ou contrata-
ção do profissional.

DIVULGAÇÃO

O Observatório Social do Brasil 
(OSB) é uma instituição não go-
vernamental, sem fins lucrativos, 
democrática e apartidária. Ele uti-
liza metodologia padronizada para 
o controle social no País, além de 
realizar a informação e capacita-
ção de pessoas no exercício da ci-
dadania política.

Nos dias 8, 9 e 10 de abril foi 
realizada uma capacitação, atra-
vés do projeto “Obra Transparen-
te”, ministrada pela Controladoria 
Geral da União, e uma equipe do 
OSB - Limeira participou do trei-
namento. Ele foi realizado em Flo-

OSB – Limeira participa de capacitação sobre 
“Obras Transparentes”

O Observatório Social do Brasil – Limeira 
convidam a todos para participarem da próxima 
edição, no dia 24 de abril (quarta-feira) das 19h 
às 20h, na sede da ACIL (Associação Comercial 
e Industrial de Limeira). 

Somente através da união conseguiremos 
mudar para melhor o País. “Debater cidadania 
é importante, mas exercer cidadania é funda-

4ª Capacitação - Poder Legislativo Municipal  

rianópolis (Santa Catarina). Ao 
todo, foram treinados 32 observa-
dores de 21 municípios brasileiros 
para a identificação e prevenção de 
fraudes em obras públicas, mais 
especificamente creches e escolas 
públicas financiadas pelo FNDE 
(Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação).

“Foi uma experiência incrí-
vel. Observadores Sociais, Audi-
tores da Controladoria Geral da 
União, integrantes da Transparên-
cia Brasil, engenheiros e arquite-
tos participaram do evento, com-
partilhando suas experiências e 

conhecimentos técnicos.”, explica 
Bruno Sampaio Barros, que é cola-
borador do Observatório Social do 
Brasil - Limeira e do Projeto Obra 
Transparente.

Os interessados devem procu-
rar a sede do Observatório, que 
está instalado dentro da ACIL, ou 
comparecer ao “OSB em Ação”, 
que acontece na última quarta-fei-
ra do mês, também realizado na 
Associação, das 18h30 às 19h30. 
Para mais informações existe o si-
te www.osblimeira.org.br, o e-mail 
limeira@osbrasil.org.br e o Whatt-
sApp (19) 98813-0544.

No dia 09 de maio, às 19h30, 
o palestrante Alfredo Rocha tra-
rá para Limeira o grande semi-
nário “Um novo tempo de ven-
das e atendimento”, no Salão 
Social do Nosso Clube. E pa-
ra os associados da ACIL, o in-
gresso sairá pelo preço especial 
de R$ 80,00 por pessoa. 

No evento, serão aborda-
dos como vender para este 
“novo” cliente que está mais 
bem informado, mais exigen-
te e com mais poder de esco-
lha; os participantes aprende-
rão as principais técnicas para 
conquistar a atenção, desper-
tar o interesse, criar o desejo 
e fechar a venda; a importân-
cia das novas tecnologias para 
vender mais; e por fim, a força 

Alfredo Rocha trará seminário 
“Um novo tempo de vendas 
e atendimento”

do atendimento extraordinário 
para servir, encantar e fidelizar 
clientes.

O palestrante é estudioso 
nas áreas de Psicologia, Filo-
sofia e Sociologia com espe-
cialidade em Comunicação. Já 
percorreu mais de 270 cidades 
de praticamente todos os es-
tados brasileiros, realizando 
mais de três mil eventos pre-
senciais e em 2019 completa 
29 anos de carreira.

Há vários anos está entre as 
maiores personalidades contra-
tadas para eventos empresariais 
e seminários “In company”, pe-
las principais empresas nacio-
nais e multinacionais. Mais in-
formações, entrar em contato 
pelo número (19) 98322-1688.

mental para o desenvolvimento e a justiça so-
cial. Participem!”, convidam os colaboradores 
do Observatório. 

Através do link: www.osbrasillimeira.wixsi-
te.com/osblimeira é possível conferir mais in-
formações sobre o Observatório e sua atuação 
na cidade, além de realizar a inscrição para este 
e outras capacitações.
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O coworking é um movi-
mento que surge com o obje-
tivo de repensar a maneira de 
“como trabalhar”, oferecendo 
a experiência de um escritório 
compartilhado que conta com 
toda a infraestrutura profissio-
nal. Ele pode ser utilizado por 
autônomos, freelancers e em-
presas das mais diversas áreas.

Este tipo de espaço espa-
lhou-se pelo mundo nos úl-
timos 10 anos e é procurado, 
principalmente, por aqueles 
que desejam mais flexibilida-
de e facilidade em seus traba-
lhos. “São pessoas que preci-
sam de um local físico fixo ou 
que só estejam de passagem; 

Coworking: conheça as vantagens do escritório compartilhado
também aquelas que buscam 
uma infraestrutura profissio-
nal para receber clientes e 
apresentar projetos, com sala 
para reuniões e espaços priva-
tivos”, conta Mariela Neves, 
fundadora da HA Coliving.

O coworking oferece um 
ambiente pronto para que o 
profissional comece a traba-
lhar, com mobília, climati-
zação, internet de alta velo-
cidade e limpeza. “Também 
existe uma grande economia 
financeira, sendo que todos 
os gastos extras que ele teria 
em um escritório particular, 
como IPTU, luz, água e etc., 
já estão inclusos no pacote 

contratado, gerando uma eco-
nomia entre 30 a 40%”, res-
salta Mariela.

Outro ponto importante está 
no networking, pois são diver-
sas pessoas de diferentes áreas 
reunidas, possibilitando a tro-
ca de experiência profissional 
e pessoal. “Todos podem se 
adaptar a um ambiente de co-
working, basta ter a mente um 
pouco mais aberta”, aponta a 
fundadora da HA Coliving.

E para finalizar, vale ressal-
tar que antes de fechar um pa-
cote com uma empresa de co-
working, deve-se checar todos 
os dados da mesma para ava-
liar a segurança e confiabilida-

de. Conferir a segurança física 
desde alarmes, parte elétrica e 
seguro, até mesmo a localida-
de do espaço e a busca por re-

ferências de quem já utiliza o 
serviço é essencial para garan-
tir que não haja problemas e 
dores de cabeça no futuro.

Além da economia e de toda a infraestrutura, o profissional que utiliza o coworking 
tem a possibilidade de trocar experiências com outros usuários do espaço

DIVULGAÇÃO

No dia 08 de abril foi san-
cionada uma nova lei sobre o 
Cadastro Positivo, onde con-
sumidores (físicos e jurídi-
cos) serão automaticamente 
incluídos no banco de dados. 
Estima-se que dos 11 milhões 
de pessoas cadastradas, o nú-
mero salte para cerca de 120 
milhões, dos quais 20 milhões 
são pessoas que não possuem 
acesso ao crédito.

Esta decisão propõe que in-

120 milhões de pessoas farão parte do Cadastro Positivo

formações de pagamento de 
contas e serviços continuados 
como água, luz, telefonia, gás 
etc., passem a ser considera-
dos no momento de realizar o 
cálculo de pontuação de cré-
dito (score). Estes dados se-
rão fornecidos pelas próprias 
fontes responsáveis e passa-
dos diretamente para empre-
sas como a Boa Vista SCPC.

Espera-se um impacto extre-
mamente positivo na avaliação 

e liberação de crédito ao con-
sumidor, que agora passa a ser 
avaliado não apenas por ações 
negativas como débito, mas 
também pelas positivas.  Se 
parcelas são pagas no prazo ou 
antecipadas, por exemplo, elas 
farão parte do histórico deste 
consumidor, gerando parcelas 
e juros mais favoráveis a ele.

Em nota, o presidente da Boa 
Vista SCPC, Dirceu Gardel, co-
menta que este é um momento 
histórico para o País. Segundo 
ele, atualmente, os que pagam 
em dia e os que atrasam o paga-
mento das suas contas são ava-
liados da mesma forma e rece-
bem as mesmas taxas de juros. 
Com a nova lei, será possível 
distinguir estes consumidores 
e aplicar taxas e condições de 
crédito diferenciadas. Este tipo 
de ação incentivará a popula-
ção e impactará positivamente 
a economia.

Estima-se que no início de 
2020 será possível coletar re-

sultados desse processo de 
recebimento de informações, 
operações customizadas po-
derão ser aplicadas de acordo 
com o perfil de cada consu-
midor, com ações para a am-
pliação do crédito e a dimi-
nuição da inadimplência.

Central de Recuperação 
de Crédito

A ACIL já realiza um in-
tenso trabalho de recuperação 
de dívidas de consumidores, 
através de sua Central de Re-
cuperação de Crédito (CRC). 
Em média, 800 exclusões são 
feitas do banco de dados do 
SCPC mensalmente, ou se-
ja, são pessoas que estão sa-
nando seus débitos e tendo a 
oportunidade de recuperação 
do score, tornando-se nova-
mente consumidores ativos.

Desde o início do ano, já fo-
ram devolvidos R$116.429,41 
para empresas associadas que 
aderiram ao serviço da CRC. 

O contratante conta com um 
departamento totalmente vol-
tado para a cobrança e nego-
ciação de débitos, o que ga-
rante mais credibilidade e 
chances de recuperar saldos 
que, muitas vezes, são consi-
derados perdidos.

O empresário que deseja 
contratar os serviços da Cen-
tral de Recuperação de Crédito 
precisa solicitar o contrato de 
adesão e entregá-lo na ACIL 
devidamente preenchido e as-
sinado. A adesão do serviço é 
gratuita. Apenas após o recebi-
mento de alguma dívida é co-
brada uma pequena taxa.

O consumidor que deseja 
saber se possui uma dívida ati-
va para renegociação na CRC, 
basta entrar em contato pelo 
telefone (19) 3404-4928, pe-
lo WhatsApp (19) 97141-7322 
ou comparecer pessoalmen-
te ao Boa Vista SCPC que fica 
na sede da ACIL, na Rua Santa 
Cruz, 647, no Centro.

Uma das vantagens será a facilidade na liberação de crédito 
para o consumidor que realiza seus pagamentos em dia

DIVULGAÇÃO



8 22 DE ABRIL A 5 DE MAIO DE 2019


