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EDITORIAL

Em 2020, se tem uma coisa de que não podemos reclamar é tédio! Não bastassem 
as fortes emoções até este mês de agosto, temos ainda Eleições Municipais despontan-
do para o fim do ano, com o primeiro turno recentemente alterado para 15 de novem-
bro. Tem início oficial a temporada de caça ao voto!

E exercitarmos o voto será um belo desafio. A tendência é de estarmos em um ce-
nário de maior estabilidade com relação à pandemia, mas difícil prever como estarão 
as práticas de isolamento social. Como será a interação com os candidatos? Como as 
mídias digitais impactarão as nossas opiniões? A verdade é que não temos respostas.

O que sabemos é que a responsabilidade dos números que digitamos nas urnas é 
nossa e impacta diretamente a vida de todos por vários anos! Você se lembra em quem 
votou na última eleição? E, se seu candidato ganhou, merecerá seu voto novamente? 

É fundamental refletirmos. Da mesma forma que tivemos que reinventar nossos ne-
gócios e a nós mesmos, é chegada a hora de entendermos como exercer a cidadania 
através do voto e, além disso, como avaliamos e acompanhamos nossos candidatos. O 
mundo digital está aí e precisamos usá-lo a nosso favor!

Protagonista, a nossa ACIL apoia desde o início os trabalhos do Observatório So-
cial do Brasil (OSB) - Limeira, entidade técnica e apartidária na qual hoje mais de 100 
limeirenses voluntários atuam para transformar a sua indignação em atitude através 
do controle social.

E, neste ano, foi idealizado o Projeto Eleições 2020, que faz parte de um longo tra-
balho de monitoramento do OSB – Limeira, que pode identificar várias oportunidades 
de melhoria em nossa gestão pública. Elas serão listadas e entregues aos candidatos a 
prefeito e vereador por meio de um Termo de Compromisso a ser assinado.

Que tal debatermos mais sobre este tema? Nesta quarta-feira, dia 26, às 20h, tere-
mos a última live do evento Agosto Transparente, justamente sobre “Eleições e Cida-
dania”. Sugiro acessar o site www.osblimeira.org.br/agosto e conferir mais detalhes!

Para finalizar, fica uma frase que compartilho sempre que posso: “O maior castigo 
para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se 
interessam”. E que tenhamos muita saúde e sabedoria para lidar com o que 2020 ain-
da possa nos reservar!

Raul Soares Groppo
Conselheiro da ACIL 

NOTA DE PESARNOTA DE PESAR

É com grande pesar, que a ACIL se despede de um dos mais prezados presiden-
tes que já passou pela entidade, Oswaldo Conti. Nascido em 1935 em Descalvado 
(SP), foi diretor-presidente da empresa “Utilidades Domésticas Estrela Dalva”, 
fundou o camping Recanto dos Laranjais e participou ativamente da Câmara de 
Vereadores de Limeira.

Na Associação, aumentou significativamente o número de sócios, trazendo para 
o departamento do SCPC da cidade todos os benefícios e experiências bem suce-
didas em outras organizações do estado. Foi também em sua gestão que a entida-
de adquiriu sua sede própria, na Rua Santa Cruz, 647, e onde funciona até hoje.

Oswaldo Conti foi peça fundamental e estará eternizado na história da Asso-
ciação. A Diretoria e colaboradores da ACIL prestam suas condolências à família.

Oswaldo Conti (1935-2020) - Ex-presidente ACIL
ACIL/ARQUIVO

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%

Casaco (34,67%)

Valor: R$ 199,00

Imposto: R$ 68,99

†
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Zaccaria comemora 95 anos de atuação em Limeira
A Industrias Machina Zacca-

ria S/A foi fundada em Limei-
ra, no dia 11 de agosto de 1925, 
por cinco irmãos: Amálio, An-
tônio, Pedro, Carlos e José Zac-
caria, todos filhos de imigrantes 
italianos. Inicialmente chamada 
“A.Zaccaria e Cia”, seu parque 
fabril era formado por um tor-
no mecânico, um torno mecâ-
nico com pilar em tijolos, uma 
serra de fita, uma furadeira in-
dustrial e alguns equipamentos 
simples como desempenadeira, 
puncionadeira e tesoura de cor-
tar chapa.

Graças ao empreendedoris-
mo dos cinco irmãos e inves-
timentos em modernização, o 
empreendimento alcançou ní-

veis de crescimento contínuo 
que, por volta de 1935, permi-
tiu a eles consolidar-se no mer-
cado brasileiro. Na década de 
60, iniciaram as exportações 
para países vizinhos. 

O ponto forte sempre fo-
ram as máquinas para benefi-
ciamento de cereais, que eram 
construídas em madeiras e par-
tes metálicas, mas a partir de 
1980 todos os projetos passa-
ram a ser desenvolvidos 100% 
em chapas de aço. Atualmente, 
a empresa atende todo o mer-
cado brasileiro e exporta para 
mais de 60 países, oferecendo 
soluções para desde o pequeno 
produtor até as grandes indús-
trias alimentícias.

Com 95 anos de existência, 
hoje a indústria limeirense é 
referência no desenvolvimen-
to e fabricação de equipamen-
tos para beneficiamento de 
cereais, leguminosas e ração 
animal, além de produzir pe-
ças para reposição, roletes de 
borracha e serviços de cor-
te a laser. Ocupando uma área 
de 54.000 m² quadrados, sen-
do 34 mil de área construída e 
com mais de 280 funcionários, 
a empresa tem como pilar a 
sua confiabilidade, comprome-
timento e respeito, além da sua 
constante atualização, prezan-
do sempre pela qualidade e al-
ta tecnologia de seus produtos.

“Agradecemos o Conselho 

da empresa, Diretoria e famí-
lia Zaccaria, clientes, fornecedo-
res, empregados atuais e aos que 
já passaram por aqui. Também 
agradecemos a cidade de Limei-
ra. A Zaccaria faz a diferença com 

sua experiência e 95 anos é um 
bom número para comprovar es-
sa história”, ressalta o porta-voz 
do grupo. Para saber um pouco 
mais sobre a empresa acesse o 
site www.zaccaria.com.br.

Excelência em produtos e atendimento são os destaques da Base Transmissões
Manter o bom estado de 

um equipamento é essencial 
para qualquer empresa. Seja 
através de uma manutenção 
preventiva ou corretiva, além 
de contar com um profissio-

nal experiente para a realiza-
ção do serviço, é preciso ter 
também equipamentos de al-
ta qualidade, que garantam o 
funcionamento do processo e 
até a segurança do usuário.

A Base Transmissões ofe-
rece tudo relacionado a mo-
tores elétricos e peças pa-
ra manutenção. Na sede da 
loja, que fica na Rua Pedro 
Elias, 400, no Jardim Vista 
Alegre, é possível encontrar 
motores elétricos novos, re-
dutores de velocidade, engre-
nagens, correntes, rolamen-
tos, polias, correias, mancais, 
hélices, rodízios giratórios, 
inversores de frequência e 
produtos para indústria para 
os mais diversos segmentos. 

Com distribuição de pro-
dutos para todo o Brasil, a lo-
ja tem parceria com grandes 
marcas como Nova Motores 
Elétricos, Ageon, Motronics, 

Mademil, GBR e muitas ou-
tras. Além de equipamentos 
de altíssima qualidade, outro 
destaque do estabelecimento 
está em seu atendimento, que 
atualmente é feito de forma 
online, com vendas e paga-
mento realizado pelo Merca-
do Livre. 

Para saber mais sobre o 
catálogo de produtos, co-
mo realizar uma compra 
e outras informações, é 
só entrar em contato atra-
vés do telefone (19) 3400-
2339, pelo WhatsApp (19) 
98123-2339 / 99660-0680, 
ou enviando um e-mail para 
contato@lojabase.com.br. 
“Adoraria que você que es-

A Zaccaria é referência no desenvolvimento e fabricação de equipamentos 
para beneficiamento de cereais, leguminosas e ração animal

DIVULGAÇÃO

A sede da loja fica localizada na Rua Pedro Elias, 400,
no Jardim Vista Alegre

DIVULGAÇÃO

tá lendo esse jornal, viesse 
conhecer a nossa loja sem 
compromisso. Nosso maior 
prazer é saber que de algu-
ma forma colaboramos com 
a qualidade de seu produto 
final”, convida o proprietá-
rio da Base Transmissões, 
Luis Fernando Barbosa Ro-
drigues Junior.

O horário de atendimen-
to é de segunda à sexta-feira, 
das 08h às 18h (com plantão 
via WhatsApp). Para conhe-
cer o empreendimento, aces-
se o site www.lojabase.com.
br, o perfil @lojabasetrans-
missoesmotores no Facebook 
ou @lojabasetransmissoes no 
Instagram.

Poupatempo de Limeira fará atendimentos do Detran.SP

O governo do Estado de 
São Paulo anunciou a rea-
bertura das unidades do Pou-
patempo, mas a unidade de 
Limeira deve retomar as ati-
vidades em 16 de setembro 
com a novidade de abran-
ger os serviços do Detran.
SP. A expansão dos atendi-
mentos contempla todas as 
solicitações relacionadas à 
CNH, veículos e infrações 
do Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo.

Inovador, o novo forma-
to de atendimento que in-
tegra Poupatempo e De-
tran.SP será implementado 
por meio de balcão único, 
com a oferta de 242 servi-

ços digitais até 2022. Esta 
reestruturação operacional 
possibilitará ao Estado al-
cançar uma economia esti-
mada em R$ 100 milhões 
por ano.

Essa primeira etapa de re-
abertura irá priorizar apenas 
atendimentos com exigên-
cia presencial, como primei-
ra emissão de CNH e expe-
dição de RG. Atualmente, 
70% dos serviços ofereci-
dos pelo Detran.SP e 50% 
dos que são prestados pelo 
Poupatempo já estão dispo-
níveis online. O Poupatem-
po informou que mais de 
200 serviços estão em pro-
cesso de digitalização.

Nesta reabertura, o flu-
xo de pessoas permitido pe-
lo governo do Estado se-
rá o equivalente a 30% da 
capacidade da unidade. Os 
agendamentos para quem 
precisa realizar serviços 
presenciais estará dispo-
nível no portal (www.pou-
patempo.sp.gov.br) e no 
aplicativo (Poupatempo Di-
gital) sempre um dia antes 
da reabertura dos postos. O 
posto não fornece informa-
ções e nem faz agendamen-
tos por telefone.

De acordo com o gover-
no do Estado, as Ciretrans 
que ainda permanecerem 
exclusivas para atendimen-

tos relativos a assuntos de 
trânsito serão transforma-
das até 2022.

O Poupatempo Limeira fi-

O atendimento que integra Poupatempo e Detran.SP será implementado 
por meio de balcão único, com a oferta de 242 serviços digitais até 2022

DIVULGAÇÃO

ca localizado no Shopping 
Nações, que fica na Rodo-
via Deputado Laércio Corte 
(Limeira-Piracicaba), 4.500.

Posto localizado no Shopping Nações deve reabrir em 16 de setembro
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Por que fazer um plano de carreira para definir as metas profissionais?
Se antigamente a cultura bra-

sileira era a estabilidade em um 
emprego, seja ele qual fosse, ho-
je as coisas mudaram um pouco 
de perspectiva. As novas gerações 
valorizam cada vez mais suas am-
bições e a carreira está inclusa 
nisso, o que faz com que muitos 
planejem seu futuro profissional 
desde cedo.

Este planejamento pode ser 
feito, por exemplo, através de um 
plano de carreira que nada mais 
é do que um programa de objeti-
vos profissionais, e que pode ser 
tanto pessoal quanto empresarial. 
Com ele, uma pessoa consegue 
organizar sua trajetória ao entrar 
em uma empresa, sabendo aquilo 
que ela poderá realizar e até onde 
pode chegar; do mesmo jeito que 
o próprio empreendimento pode 
guiá-lo dentro das possibilidades 
que ele dispõe.

Pessoal
Quando utilizado de forma pes-

soal, o plano de carreira é constru-
ído pelo próprio indivíduo, proje-
tando nele tudo aquilo que almeja 
alcançar profissionalmente. Neste 
caso, é comum que a pessoa tenha 
em mente algumas questões que a 
ajudarão a trilhar seu caminho e 
os objetivos a serem alcançados.

O seu criador deve pensar em 
uma “linha de chegada”, que po-

de ser um cargo dentro de uma 
empresa ou a estabilidade e apri-
moramento dentro de uma profis-
são. A partir disso, ir destacando 
cada etapa que deve concluir pa-
ra chegar até ela, como um curso 
superior, experiência em deter-
minada área, criação de uma em-
presa, aperfeiçoamento de técni-
cas e habilidades etc. 

Porém como qualquer outra 
coisa na vida, este plano pode ser 
alterado com o passar dos anos 
para se adequar melhor à fatores 
externos, assim como a troca de 
aspirações para o futuro. Enten-
der a situação atual em que se en-
contra e o que se deseja é essen-
cial para a construção deste plano.

Empresarial
O plano de carreira empresa-

rial difere um pouco do anterior, 
isso porque um dos seus usos 
mais comuns é o de reter profis-
sionais promissores, dando opor-
tunidade para aqueles que dese-
jam se destacar e crescer dentro 
de um negócio. Ele normalmen-
te é utilizado em empresas que 
costumam ter um planejamento 
a longo prazo, o que permite a 
elas estabelecer claramente o pa-
pel que cada colaborador tem em 
seus processos, construindo de-
graus para que ele possa crescer 
dentro do empreendimento.

Para isso, o estabelecimen-
to deve deixar claro os critérios 
que o seu funcionário deve cum-
prir para poder ascender ao car-
go. Formação profissional, com-
petências e metas, por exemplo, 
podem ser alguns dos objetivos 
que o colaborador deve cumprir, 
além é claro dele desejar isto, 
pois pode acontecer de um cola-
borador estar confortável dentro 
do espaço que ocupa na empresa 
e não querer qualquer mudança 
no momento (e tudo bem se isso 
acontecer).

O portal Endeavour em parce-
ria com o Sebrae, apresentou duas 
formas de estruturação de planos 
de carreira dentro das empresas, 
que diferem um pouco da mais 
comum que é mais “linear” (onde 
o colaborador apenas sobe de hie-
rarquia): a do tipo Y e a W.

O plano em Y segue a lógi-
ca baseada no formato da letra, 
onde o colaborador ao se desen-
volver dentro da empresa encon-
tra dois caminhos que podem ser 
seguidos. Ele tem a opção, por 
exemplo, de se projetar na carrei-
ra como especialista em determi-
nada área, ou assumindo algum 
papel de gestão dentro do proces-
so. Já o em W segue a mesma ló-
gica do anterior, porém acrescen-
tando uma terceira opção, que 
seria a de um cargo misto entre 

os dois primeiros (algo muito co-
mum em empresas do ramo tec-
nológico, por exemplo).

Sem plano de carreira
Os empreendimentos que, por 

algum motivo, não podem dispor 
de um plano de carreira, podem 
utilizar de outras estratégias pa-
ra manter seus colaboradores en-
gajados e assim “fisgar” aqueles 
que mais se destacam. A primei-
ra coisa a fazer é saber escutar 
o que o funcionário almeja para 
seu futuro, dentro ou até mesmo 
fora da empresa.

Sabendo os objetivos e ambi-
ções dos colaboradores, é possí-
vel estabelecer incentivos e me-
tas que sejam benéficas tanto 
para a empresa quanto para ele, 
como promoções, projetos mais 

desafiadores, bolsas de estudo, 
desenvolvimento de serviços ou 
produtos indicados por eles, en-
tre outras coisas. Além disso, um 
bom gestor que conhece seus 
funcionários é capaz de identifi-
car aqueles que sejam promisso-
res dentro dos negócios, ou que 
talvez possam se desenvolver de 
forma mais efetiva em outro car-
go ou ramo de atuação. 

Por fim, o plano é apenas uma 
das diversas ferramentas que po-
dem auxiliar na comunicação 
e construção de um relaciona-
mento benéfico entre a empresa 
e seus colaboradores. Ambos são 
essenciais não apenas para o de-
senvolvimento pessoal, mas tam-
bém para o crescimento e aper-
feiçoamento organizacional de 
um negócio.

O plano de carreira permite que uma pessoa organize seu futuro para alcançar 
uma profissão, ou que uma empresa retenha colaboradores promissores

DIVULGAÇÃO

Sala do MEI da ACIL retoma atendimento
com agendamento individual

O Microempreendedor In-
dividual (MEI) é uma cate-
goria de formalização para os 
empreendedores informais, 
que garante a eles cobertu-
ra previdenciária e acesso a 
políticas de fomento empre-
sariais, assim como um nú-
mero de CNPJ, emissão de 
nota fiscal, registro de em-
pregado, e diversas outras 
vantagens de se ter um em-
preendimento regularizado, 
através de um recolhimento 
tributário fixo e especial pa-
ra este ramo.

E com a flexibilização das 
atividades comerciais em Li-
meira, a Sala do MEI da ACIL 
volta a atender empresários 
já estabelecidos e potenciais 
empreendedores. Este depar-
tamento é exclusivo e espe-
cializado no atendimento ao 

Microempreendedor, pois a 
formalização de um negócio 
tem se tornado a realidade de 
muitas pessoas durante a pan-
demia, e por ser algo que pode 
gerar grandes dúvidas, a As-
sociação está de portas aber-
tas para oferecer este auxílio.

O empreendedor tem à 
sua disposição profissionais 
preparados, que realizarão 
a abertura correta de acor-
do com o ramo da empresa, 
orientando cada etapa des-
te processo, com auxílio da 
Associação Profissional das 
Empresas Contábeis e Conta-
bilistas de Limeira (APECL). 

Ao realizar a formaliza-
ção, automaticamente es-
te empresário fica apto pa-
ra se tornar um associado 
da ACIL. Com isso, passa 
a ter acesso a todos os ser-

viços oferecidos pela Sala 
do MEI, como orientações, 
auxílio na declaração anu-
al do MEI etc., além dos ou-
tros benefícios, que podem 
ser conferidos no site www.
acillimeira.com.br.

Todos os serviços estão 
sendo realizados apenas por 
agendamento prévio, seguin-
do as medidas e orientações 
dos órgãos oficiais de saúde, 
impostos para prevenção da 
contaminação da COVID-19. 

Para solicitar o auxílio da 
Sala do MEI, os interessados 
devem ligar ou enviar uma 
mensagem de WhatsApp pa-
ra (19) 3404-4900, para re-
ceber as orientações sobre os 
documentos necessários pa-
ra o atendimento. Mais in-
formações pelo e-mail mei@
acillimeira.com.br.

O serviço auxilia potenciais empresários na formalização do seu negócio

https://www.acillimeira.com.br/salamei
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Comércio poderá atender até 8h na Fase Amarela do Plano São Paulo

No dia 19 de agosto, o Go-
verno do Estado anunciou que 
as cidades que estão na Fa-
se Amarela do Plano São Pau-
lo, poderão ampliar o horário 
de funcionamento das ativida-
des comerciais de seis para oito 
horas. Com a nova permissão, 
cada município tem a autono-
mia de regulamentar a medida e 
aplicá-la da maneira que achar 
necessária, estabelecendo um 
horário fixo para cada catego-
ria, por exemplo. 

Shoppings, restaurantes, co-
mércios de rua, escritórios, entre 
outras atividades, poderão am-
pliar o seu horário de atendimento 
ao público, sendo que as demais 
imposições feitas para conter o 
avanço da COVID-19 perma-

necem as mesmas. A mudança 
ocorre, segundo a secretária de 
Desenvolvimento Econômico do 
Estado, Patrícia Ellen, após diver-
sos pleitos e apontamentos feitos 
pela classe empresarial.

Com a ampliação de horá-
rio, espera-se conseguir dimi-
nuir a quantia de consumido-
res circulando ao mesmo tempo 
nas áreas comerciais. Ações co-
mo o uso obrigatório de másca-
ras, disponibilização de álcool 
em gel 70% e controle do flu-
xo de pessoas dentro dos esta-
belecimentos, devem continuar 
sendo respeitadas, com risco de 
aplicação de penalidades para 
os empreendimentos que des-
respeitarem tais regras.

Em Limeira, a Prefeitura 

Municipal publicou o decreto 
nº291 que estipula que o co-
mércio de rua realize o atendi-
mento presencial por 8 horas 
diárias em horário livre, corri-
do ou fracionado.

Bares, restaurantes e os sho-
ppings da cidade também pode-
rão atender por 8 horas diárias, 
porém até as 22h.

Escritórios, concessionárias, 
imobiliárias, academias e sa-
lões de beleza,  podem funcio-
nar por 8 horas diárias, porém 
sem definição de horário limite 
para  encerramento. 

Vale destacar que os setores 
de comércio de rua e de shop-
ping deverão informar em suas 
entradas o seu horário de funcio-
namento de forma bem visível.

Com a ampliação de horário, espera-se conseguir diminuir a quantia de 
consumidores circulando ao mesmo tempo nas áreas comerciais

DIVULGAÇÃO

Limeirenses podem baixar guia sobre flexibilização da Fase Amarela
A região de Piracicaba, a qual 

Limeira faz parte, avançou pa-
ra a Fase Amarela de flexibili-
zação das atividades do Plano 
São Paulo, lançado pelo Gover-
no do Estado. Com isso acade-
mias, restaurantes e salões de 
beleza, por exemplo, também 
passam a poder atender o públi-
co presencialmente, mediante 
horário reduzido e uma série de 
ações para a prevenção de con-
taminação da COVID-19.

Para auxiliar o empresário 
na retomada dos negócios, a 
ACIL tem disponível um guia 
com todas as medidas que ca-
da estabelecimento deve ado-
tar. O material está no site da 
ACIL (www.acillimeira.com.
br), e para fazer seu down-
load gratuito basta clicar no 
banner “Guia da Flexibiliza-
ção do Comércio”. 

O e-book engloba medidas 
gerais que todos os estabele-
cimentos devem acatar, além 
de trazer os principais aspec-
tos individuais dos setores de 
comércio de rua, automoti-
vo e imobiliário. Para confe-
rir outras campanhas e ações 
promovidas pela Associação, 
basta seguir o perfil @acilli-
meira no Instagram, Face-
book ou LinkedIn.

• Shoppings e galerias: 
com capacidade de 40%, 
horário reduzido (08 ho-
ras) e praças de alimen-
tação ao ar livre ou áreas 
arejadas;

• Comércio em geral: 
com capacidade de 40% e 
horário reduzido (08 horas);

• Os setores de comércio e 
shoppings deverão informar, 

de forma visível na entrada, 
o horário de funcionamento;

• Serviços: com capaci-
dade de 40% e horário re-
duzido (08 horas), podendo 
funcionar livremente den-
tro do dia;

• Restaurantes, bares e 
similares: somente ao ar li-
vre ou áreas arejadas, com 
capacidade de 40%, horá-
rio reduzido (08 horas);

• Salões de beleza e bar-
bearias: com capacidade de 
40% e horário reduzido (08 
horas), com atendimento 
mediante agendamento;

• Academias de esportes: 
com capacidade de 30%, 
horário reduzido (08 ho-

ras), atendimento com ho-
ra marcada, permissão de 
aulas e práticas individuais 
(aulas e práticas em grupo 
estão suspensas);

• Para a liberação de 
eventos se aguardará ainda 
o cumprimento do prazo de 
28 dias consecutivos, fican-
do liberados a partir do dia 
05 de setembro;

Outras atividades como bares, salões de beleza e academias também poderão ampliar o funcionamento

A  FASE AMARELA EM LIMEIRA

https://bit.ly/ebook_reaberturadocom%C3%A9rcio
https://www.acillimeira.com.br/clubedebeneficios
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Sebrae Delas: Elas Realizam - está com inscrições abertas

Empreendedoras de Limeira já podem se inscrever na capacitação do Sebrae que foi de-
senvolvida exclusivamente para o público feminino. Composto por quatro pilares: inspira-
ção, capacitação, impacto e mentoria, o programa Sebrae Delas: Elas Realizam é voltado 
para empresárias que desejam aprimorar o autoconhecimento, aprender a gerenciar melhor 
a empresa e aumentar a rede de contatos. Com ações de 14 a 28 de setembro, ao todo, serão 
14 horas de capacitação online e gratuita, divididas em sete encontros que contemplarão te-
mas como inteligência emocional, vendas, finanças, acesso a crédito e negociação, incluin-
do medidas para ajudar os pequenos negócios no período da retomada. 

Após esses encontros, as empreendedoras agendarão uma mentoria individual e online 
para potencializar ainda mais os resultados das orientações coletivas. Em paralelo, quem 
participar das atividades propostas, poderá solicitar linhas de crédito do Empreenda Rápi-
do,  um programa do Governo de SP em parceria com o Sebrae que é operado pelo Banco 
do Povo Paulista.

As vagas são limitadas e as inscrições estão disponíveis na Agenda de Cursos da ACIL 
(acillimeira.com.br/agenda) . Podem se inscrever empresárias MEI e de Micro e Pequenas 
Empresas (ME e EPP). O programa Sebrae Delas: Elas Realizam é realizado pelo Sebrae 
Piracicaba em parceria com o Sebrae Aqui e parceiros, como a ACIL.

Confira a programação completa
- 14/set | 19h às 21h | INSPIRAÇÃO: Palestra DESCUBRA-SE – Inteligência Emocional
- 16/set | 19h às 21h | CAPACITAÇÃO: Inove nas VENDAS
- 17/set | 19h às 21h | CAPACITAÇÃO: Proteja o CAIXA da empresa
- 21/set | 19h às 21h | CAPACITAÇÃO: Conheça o CRÉDITO certo para a sua empresa
- 22/set | 19h às 21h | CAPACITAÇÃO: Planejamento Trabalhista
- 24/set | 19h às 21h | CAPACITAÇÃO: NEGOCIAÇÃO com Fornecedores e Clientes
 -28/set | 19h às 21h | IMPACTO: Live de Encerramento

Protocolo do Sebrae orienta feirantes para operarem com segurança
Em várias cidades do País, as 

atividades econômicas estão sen-
do retomadas, neste momento de 
superação da crise gerada pelo 
coronavírus. Diferentes segmen-
tos estão tendo que se adaptar às 
novas regras implementadas pe-
las autoridades de saúde com o 
objetivo de evitar o contágio pe-
la Covid-19. Um desses setores 
é o das feiras livres que, embora 
tenha permanecido em operação 
na maioria dos estados (por ser 
considerado uma atividade es-
sencial), teve que se adequar aos 
novos tempos.

Pensando em orientar os do-
nos de pequenos negócios para 
que possam retomar as ativida-
des com mais segurança, o Se-

brae preparou um conjunto de 
Protocolos que trazem orienta-
ções para os donos de micro e pe-
quenas empresas. São documen-
tos setoriais elaborados a partir 
das orientações das maiores au-
toridades nacionais e internacio-
nais em saúde e com o apoio de 
entidades representativas desse 
segmento.

A primeira recomendação é 
para que os empreendedores es-
tejam atentos às regras em vigor 
nas suas cidades. Com as dimen-
sões territoriais do país e a di-
ferentes realidades no enfrenta-
mento à pandemia, as normas de 
funcionamento da economia po-
dem variar bastante de uma cida-
de para outra.  

Confira as principais orientações do Protocolo do Sebrae aos feirantes

• Alterne os dias de realização da feira e faça um revezamento dos feirantes no local, para evi-
tar uma concentração muito grande de público e funcionários.

• Antes da montagem das barracas e bancas, higienize todos os balcões, balanças e demais 
utensílios com desinfetante tipo álcool 70% e papel descartável. A desinfecção também pode ser 
realizada com uma solução de água sanitária.

• Evitar o anúncio verbal de produtos disponíveis para comercialização. Isso reduz o risco de 
contaminação dos produtos por gotículas de saliva.

• As balanças, bancada, máquinas de cartão e utensílios, devem ser higienizados antes da co-
mercialização dos alimentos, e sempre que possível durante o funcionamento da feira.

• Fica proibido o corte e a exposição de produtos como frutas, hortaliças ou outros alimentos 
prontos para consumo. Não ofereça degustação dos produtos aos clientes.

• Recomenda-se disponibilizar um funcionário exclusivo para efetuar as cobranças e a mani-
pulação de dinheiro.

• Na hora de o cliente realizar o pagamento, proceda com alguns cuidados: cubra a maquininha 
com filme plástico, para facilitar a higienização após o uso; demarque no chão as posições da fila 
para pagamento, estabelecendo o mínimo de 1m entre as pessoas; e coloque um frasco com álco-
ol em gel no caixa para clientes

 

Embora tenha permanecido em operação na maioria dos estados,
as feiras  também tiveram que se adequar aos novos tempos

 
Orientação aos Clientes
• Oriente o cliente que antes de en-

trar em casa, é importante lavar e hi-
gienizar as rodas dos carrinhos de feira 
e retirar os sapatos.

• Oriente os consumidores a lava-
rem frutas, legumes e verduras em 
água corrente e solução de água sani-
tária (1 litro de água e 1 colher de so-
pa de água sanitária – em torno de 10 
ml), ou produto similar para higieniza-
ção de frutas e hortaliças, obedecendo 
as orientações do fabricante. 

Fonte: Sebrae de Notícias

Online e gratuito, o programa abordará inteligência emocional e gestão para empresárias com CNPJ

DIVULGAÇÃO

https://www.acillimeira.com.br/agenda
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LGPD vai impactar pequenos negócios em meio à crise

A Lei nº 13.709, também 
conhecida como Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD), altera o Marco Civil 
da Internet para estabelecer 
diretrizes importantes e obri-
gatórias para a coleta, proces-
samento e armazenamento de 
dados pessoais. A legislação 

brasileira é inspirada na Ge-
neral Data Protection Regu-
lation (GDPR), que regula o 
assunto na União Europeia. 
Com ela, o Brasil entra no rol 
dos 120 países com legisla-
ção específica para a proteção 
de dados.

Diferente da GDPR, a 

LGPD não prevê tratamen-
to diferenciado para peque-
nas empresas. Por conta dis-
so, as MPE precisam estar 
atentas, uma vez que as pu-
nições para quem descum-
prir a nova norma podem 
chegar a 2% do faturamento, 
limitadas a R$ 50 milhões. 
Além disso, as empresas po-
dem ter suas atividades sus-
pensas, parcial ou totalmen-
te. “Devido à crise causada 
pela pandemia do coronaví-
rus, este ano vem sendo ex-
tremamente complicado para 
os pequenos negócios. Es-
sa nova norma implica em 
novos custos num momento 
bastante delicado. Será uma 
dupla penalização”, desta-
ca o gerente-adjunto de Po-
líticas Públicas do Sebrae, 
Fábio Marimom. “Uma pe-
quena empresa da área de 
tecnologia, por exemplo, po-

de até estar mais aderente à 
legislação, mas outros seg-
mentos, como alimentação 
e delivery, terão maior difi-
culdade em implementá-la, 
ainda mais neste momento”, 
complementa.

Tramita no Congresso Na-
cional uma Medida Provi-
sória (nº 959/2020) que visa 
adiar a entrada em vigor da 
legislação. Ela ainda preci-
sa ser analisada pela Câmara 
dos Deputados e pelo Senado 
Federal. Caso não seja votada 
até o dia 26 de agosto, perde-
rá sua eficácia.

Principais pontos da LGPD
Conforme explica Laris-

sa Costa, gerente-adjunta da 
área jurídica do Sebrae, a 
LGPD prevê alguns princí-
pios para as atividades de tra-
tamento de dados pessoais. 
“Eu destaco aqui três deles: 

a finalidade, ou seja, o tra-
tamento do dado precisa ter 
propósitos legítimos, espe-
cíficos e explícitos. Essa fi-
nalidade deve ser informada 
ao titular do dado; a necessi-
dade, ou seja, a limitação do 
tratamento ao mínimo neces-
sário para a sua finalidade; e 
a segurança, que consiste na 
adoção de medidas para pro-
teger os dados de acessos não 
autorizados e situações aci-
dentais ou ilícitas”, afirma.

Além disso, dados sensí-
veis, como os ligados a ori-
gem racial ou étnica, convic-
ção religiosa ou de saúde, por 
exemplo, precisam de um tra-
tamento especial. “Eles não 
podem ser misturados com os 
dados pessoais gerais e nem 
devem ser armazenados da 
mesma forma”, explica.

Fonte: Sebrae de Notícias
A LGPD estabelece diretrizes importantes e obrigatórias para a

coleta, processamento e armazenamento de dados pessoais

DIVULGAÇÃO

Banco Central regulamenta o PIX, novo sistema para transferências digitais

O Banco Central do Brasil 
lançou oficialmente no dia 12 
de agosto o PIX, seu novo sis-
tema para pagamentos e trans-
ferências digitais. Este novo 
método chega como uma nova 
opção, junto com o TED e o 
DOC, tendo o seu diferencial 
o fato de todas as transações 
serem instantâneas, com fun-
cionamento 24h, sete dias por 
semana, com funcionamento 
durante todo o ano.

Segundo o site InfoMoney, 
a previsão é de que as ope-
rações completas do novo 
método estejam funcionan-
do no dia 16 de novembro. 
Transferências, pagamento 
de contas e boletos, recolhi-
mento de impostos e de taxas 

de serviços (como emissão 
de passaportes, por exem-
plo), estão entre as opera-
ções possibilitadas pelo no-
vo sistema.

Outra vantagem apresen-
tada pelo BCB é a de que não 
será necessário que o usuá-
rio realize um cadastro, com 
agência e conta bancária, da 
pessoa ou instituição que re-
ceberá os valores. Com o que 
eles chamam de Chave PIX, 
basta que a pessoa insira o 
CPF, CNPJ, número de tele-
fone celular ou endereço de 
e-mail para realizar as tran-
sações financeiras.

Estará disponível também 
um QR code, o qual o usuário 
que receberá algum valor, po-

derá apresentá-lo ao pagador 
para ser lido diretamente pelo 
smartphone. Haverá duas op-
ções: o QR Code estático, que 
permite fixar um valor para 
múltiplas transações; e o QR 
Code dinâmico, que permite 
informações e valores dife-
rentes a cada pagamento.

O valor cobrado pelas 
transações é outro atrati-
vo prometido pelo PIX. En-
quanto as transferências tra-
dicionais podem custar de 
seis a sete centavos, o novo 
sistema cobrará apenas um 
centavo a cada 10 transfe-
rências, ficando a cargo das 
instituições decidirem como 
repassará o custo das transa-
ções para os usuários. 

DIVULGAÇÃO

Tramita no Congresso Nacional uma Medida Provisória (nº 959/2020) que visa adiar a entrada em vigor da legislação 

A previsão é de que as operações do novo método estejam funcionando no dia 16 de novembro
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Quantidade de filiações partidárias surpreende OSB em Limeira

Em pesquisa realizada junto à 
Justiça Eleitoral, o Observatório So-
cial do Brasil-Limeira se deparou 
com um dado impressionante: mais 
de 20 mil pessoas estão em condição 
regular de vínculo a algum partido 
político na cidade. Esse número cor-
responde a quase 9% dos eleitores 
em Limeira e a 7% da população to-
tal, que é de 306 mil pessoas, segun-
do dados do IBGE de 2019. Dentro 
desse volume, 12.177, ou seja, mais 
de 60%, possuem mais de 21 anos 
de filiação político-partidária e 7,5% 
estão há menos de três anos como fi-
liados políticos.

Esses dados podem ser confe-
ridos no link http://www.tse.jus.
br/partidos/filiacao-partidaria/rela-
cao-de-filiados.

“Nossos grupos de trabalho vêm 
acompanhando o calendário elei-
toral, as atualizações legais e pre-
parando materiais para informar 
o cidadão sobre seus direitos e de-
veres, já que este ano é eleitoral”, 
conta Luciano Faber, coordenador 
do Grupo de Trabalho de Comu-
nicação do OSB-Limeira. “Nes-
se trabalho, os voluntários, que 
são apartidários, encontraram uma 
quantidade surpreendente de filia-
ções ativas e atualmente vinculadas 
ao município de Limeira”.

Entre os militantes políticos que 
se encontram em situação ativa, in-

contestavelmente existem falecidos 
e não residentes, revela Faber. Se-
gundo ele, isso acontece pois, até es-
te ano, a Justiça Eleitoral não tinha 
um processo unificado de recensea-
mento visando a atualização regular 
de sua base cadastral através de in-
formações de cartórios civis, Receita 
Federal ou INSS. Além disso, é co-
mum os diretórios de partidos não 
fazerem a comunicação ao TRE/SP 
ou TSE em caso de morte de seus 
filiados conforme obrigatoriedade 
prevista na lei.

Não residentes
Também há muitos casos de não-

-residentes em Limeira que, por al-
guma razão, não atualizaram seu 
domicílio eleitoral, de forma que 
seus títulos de eleitores permane-
cem ainda vinculados às duas zo-
nas eleitorais da cidade, a 66ª e 399ª. 
Entretanto, conta Faber, através de 
procedimento amostral, o que mais 
chamou a atenção dos voluntários 
são os registros que foram feitos no 
passado à revelia de muitos filiados, 
sem autorização ou consentimento 
por parte deles.

“Ou seja, são pessoas que nun-
ca foram candidatas a nenhum pleito 
político, que nunca se associaram vo-
luntariamente, nunca trabalharam em 
campanhas políticas e nunca frequen-
taram qualquer tipo de reuniões parti-

dárias ou de coligações de quaisquer 
legendas”, ressalta. “Isso ocorria com 
certa frequência porque, até 1995, os 
diretórios regionais e municipais re-
cebiam recursos financeiros propor-
cionais à quantidade de filiados”.

O próprio cidadão pode verificar 
se está ligado a algum partido polí-
tico. Para isso, de posse do título de 
eleitor, ele pode consultar sua certi-
dão eleitoral pelo link http://www.
tse.jus.br/partidos/filiacao-partida-
ria/relacao-de-filiados. Na Lei nº 
9.096/1995, conhecida como Lei 
dos Partidos Políticos (http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.
htm), o Art. 21 menciona que, para 
se desligar do partido, o filiado deve 
fazer uma comunicação por escrito 
ao órgão de direção municipal da le-
genda e também ao juiz eleitoral da 
zona em que for inscrito. E em pa-
rágrafo único complementa que, de-
corridos dois dias da data da entrega 
da comunicação, o vínculo se torna 
extinto, para todos os efeitos.

Já o Art. 22 determina que o can-
celamento imediato da filiação parti-
dária se verifica nos casos de morte; 
perda dos direitos políticos; expul-
são; outras formas previstas no esta-
tuto, com comunicação obrigatória ao 
atingido no prazo de 48 horas da de-
cisão; e filiação a outro partido, desde 
que a pessoa comunique o fato ao juiz 
da respectiva Zona Eleitoral.

Desfiliação
Quando se trata de desfiliação 

ou desligamento, é preciso percor-
rer duas fases administrativas, sen-
do a primeira o pedido formal ao 
partido e a segunda a informação 
à Justiça Eleitoral do deferimento 
pela legenda. “Como os processos 
dentro dos partidos são longos, os 
pedidos diretos de desvinculação à 
Justiça Eleitoral têm sido uma al-
ternativa, pois são atendidos no 
princípio legal de que ninguém é 
obrigado a ficar associado ou vin-
culado a agremiações sem que haja 
interesse”, explica Faber. De acor-
do com ele, nesse caso se aplica o 
entendimento da Constituição Fe-
deral, artigo 5º, em seu Inciso XX, 
que estipula que “Ninguém pode-
rá ser compelido a associar-se ou a 
permanecer associado”.

No site do OSB-Limeira, no 

link https://bit.ly/34cjWbV, o ci-
dadão pode consultar a lista com-
pleta com mais de 20 mil nomes 
de filiados políticos na cidade. 
Também é possível verificar a 
quantidade de filiados por partido 
no Estado de São Paulo e algumas 
estatísticas sobre os filiados e le-
gendas partidárias de Limeira. O 
OSB-Limeira disponibiliza aos 
interessados o modelo de pedido 
judicial de desfiliação.

Os endereços da Justiça Eleitoral 
de Limeira são os seguintes:

- 66ª zona eleitoral: Rua Tira-
dentes, 627, no Centro;

- 399ª zona eleitoral: Rua Presi-
dente Roosevelt, 543A, no Centro.

O cidadão deve se atentar aos 
horários de funcionamento e do-
cumentos de identificação reque-
ridos a fim de validar o processo 
de desfiliação.

Mais de 20 mil pessoas estão filiadas a algum partido político na cidade e boa parte delas nem sabe disso

Guedes confirma prorrogação dos acordos de redução e suspensão de contrato
O ministro da Economia, Paulo 

Guedes, confirmou a prorrogação 
por mais dois meses dos acordos 
de suspensão do contrato de traba-
lho e redução salarial que foram li-
berados na pandemia do novo co-
ronavírus pela Medida Provisória 
(MP) 936. Segundo ele, os acor-
dos serão estendidos para “conti-
nuarem preservando empregos”, 
enquanto a economia brasileira se 
recupera da crise da COVID-19.

“Quase 16 milhões de trabalha-
dores já tiveram seus empregos 
preservados graças ao programa 
do Benefício Emergencial. Eu di-

ria que foi o programa mais efetivo 
em termos de gastos. Preservar 16 
milhões de empregos gastando R$ 
22 bilhões... O programa está ten-
do tanto sucesso, tanto êxito, que 
vamos estender por mais dois me-
ses”, confirmou Guedes, na última 
sexta-feira (21/08), durante os da-
dos do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged).

Segundo o Caged, o Brasil per-
deu cerca de 1,566 milhão de va-
gas de trabalho formal entre mar-
ço e junho deste ano devido à 
crise instalada pela pandemia do 
novo coronavírus. Porém, já co-

meçou a dar sinais de recupera-
ção em julho, com a criação de 
131 mil vagas formais. Segundo 
Guedes, o dado de julho confirma 
o processo de retomada da econo-
mia brasileira.

O ministro ainda disse que o es-
trago no mercado de trabalho po-
deria ser bem maior se o gover-
no não tivesse editado a MP 936. 
“Enquanto isso, os Estados Uni-
dos perderam 30 milhões de em-
pregos”, frisou. Foi por isso que a 
equipe econômica decidiu prorro-
gar a MP 936. “Vamos continuar 
preservando empregos, enquanto 
a economia faz essa volta em V e 
continua gerando empregos”, con-
cluiu Guedes.

Secretário especial de Traba-
lho e Previdência do Ministério da 
Economia, Bruno Bianco acres-
centou que a medida vem para dar 
um suporte aos setores econômi-
cos que ainda estão se recuperando 
e retomando as atividades após a 
queda sentida diante do novo coro-

navírus. “Teremos a possibilidade 
de os setores que ainda precisam 
se valham de mais dois meses, se-
ja de redução de jornada, seja de 
suspensão da jornada de trabalho. 
Aqueles que não precisam não o 
farão. Mas o programa continua-
rá disponível, provavelmente por 
mais dois meses”, afirmou Bianco.

A prorrogação dos acordos da 
MP 936 foi solicitado por empre-
sários do setor de serviços, como 
os donos de bares e restaurantes, 
que ainda registram um fatura-
mento aproximadamente 70% in-
ferior ao nível pré-pandemia mes-
mo após a reabertura.

Enviada para sanção do presidente
A prorrogação vai permitir que 

os acordos de suspensão do con-
trato ou de redução salarial, que 
começaram em abril e, até então, 
poderiam durar quatro meses, se 
prolonguem por até seis meses. 
Porém, ainda precisa ser sancio-
nado pelo presidente Jair Bolsona-

ro. O Correio apurou que o decreto 
que vai liberar a prorrogação já foi 
enviada pelo Ministério da Econo-
mia para sanção. Bianco confir-
mou que a prorrogação está “em 
vias” de sair.

O secretário lembrou que esses 
acordos preveem o pagamento de 
uma parcela do seguro-desempre-
go aos trabalhadores que tiveram 
o salário reduzido, por meio do 
Benefício Emergencial. E ele ga-
rantiu que será possível prorrogar 
os pagamentos sem ampliar o or-
çamento inicial do programa. Afi-
nal, o governo havia destinado 
R$ 51,5 bilhões para esse progra-
ma e, como disse o ministro Pau-
lo Guedes nesta sexta-feira, os pa-
gamentos somam cerca de R$ 22 
bilhões até agora. “Isso demons-
tra a responsabilidade do gover-
no com as normas fiscais, o orça-
mento público e o teto de gastos”, 
destacou Bianco.

Fonte: Correio Braziliense
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