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Cartão de Benefícios ACIL +
ACIL/RAFAELA SILVA

Agora os associados da ACIL
poderão contar com mais um
produto: o Cartão de Benefícios
ACIL+, um combo de vantagens exclusivo para as empresas
associadas, que contempla os
serviços de Vale-Alimentação,
Vale-Refeição, Vale-Combustível, além do grande diferencial
que são os Convênios (ampla rede de empresas que oferece descontos especiais).
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Encontro com Empresários contou com a
presença de Carlos Trubbianelli
“Uma conversa sobre vendas” foi o tema do Encontro
de Empresários realizado pela ACIL no dia 11 de setembro. O evento que já se tornou
tradição no calendário da entidade contou com a presença
de Carlos Maurício Trubbianelli, que trouxe sua expertise
para a edição deste mês.

ACIL/RAFAELA SILVA
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OUTUBRO ROSA NA ACIL: O Conselho da Mulher Empreendedora da ACIL promove
evento especial em prol da ALICC com o intuito de conscientizar a população sobre o Outubro Rosa. O evento terá entrada gratuita, com a doação voluntária de um pacote de fralda
geriátrica (aduto, tamanho G), e contará com a presença da cabeleireira e proprietária do
“Espaço Jô Nascimento”, que apresentará uma palestra com o tema “Visagismo”, além da
apresentação especial de dança com “Renata Cavinato Studio de Dança”.
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VITRINE

EDITORIAL
A cada noticiário que assistimos ou lemos cresce o espanto com os anúncios dos valores desviados das empresas estatais, em especial da Petrobrás e
do BNDES. Parece que a soma de tudo passa de 200 bilhões de reais (alguns
dados apontam que esse valor é desviado por ano). Dá para imaginar quanto
é isso? O que seria possível fazer em benefício dos brasileiros se esse valor
tivesse sido bem utilizado?
Assistimos também nos noticiários postos de saúde e hospitais em situação
precária, falta de medicamentos, de equipamentos e de pessoal, além da má
remuneração. Na educação também uma enorme gama de problemas, como
as universidades públicas com verbas cortadas. Como esperar um ensino de
qualidade? Escolas funcionando precariamente em acomodações improvisadas. Problemas gravíssimos no transporte e na infraestrutura como um todo.
Voltando à pergunta, o que poderia ser feito em benefício dos brasileiros?
Temos cerca de 5.500 municípios, dividindo 200 bilhões entre eles, seriam quase 40 milhões para cada um. Claro que alguns nem precisariam de
tanto, mas a média seria essa. É o suficiente para construir mais de 1.000
salas de aula, minimizando o problema em centenas de cidades, daria para
investir em melhorias ou construções de hospitais, estradas, etc.
O Brasil é um dos países que mais arrecada com impostos e que menos tem
retorno em bem-estar para a população. Os impostos são cobrados sobre faturamento (PIS, COFINS, ICMS, Contribuição ao INSS, alvarás, etc.), mesmo
antes das empresas apresentarem bons resultados, diferente de alguns países
onde se taxa o lucro. Aqui além de tudo, paga-se depois sobre o lucro, dependendo do regime em que está enquadrado. Outro complicador é o próprio regime com diferenciações nos estados e municípios.
É uma tarefa árdua ser empresário, gerar emprego e renda para a classe
trabalhadora.

Renato Hachich Maluf
Conselheiro da ACIL

VAI COMPRAR?
Acompanhe semanalmente a carga tributária embutida nos
produtos consumidos pelos brasileiros. Os valores de referência
são baseados na média das cargas dos produtos nacionais.
DIVULGAÇÃO

Sorvete de massa (37,98%)
Valor: R$ 21,00
Imposto: R$ 7,97
VOCÊ SABE PARA ONDE VAI TODO O DINHEIRO DOS TRIBUTOS?

UNIÃO

26%

4,5%

ESTADO
MUNICÍPIO
PENSE NISSO!

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

Alunos do Senac Limeira visitam a ACIL
ACIL/LEONARDO BARDINI

No dia 04 de setembro, os alunos da Turma de Aprendizagem 9 do Senac
Limeira, acompanhados da Profª Vivian Silva, visitaram as dependências da
ACIL. Eles puderam conhecer cada departamento, analisando os serviços prestados, desde o setor de Reprografia, Jornal Visão, Banco de Currículos, SCPC,
sala de eventos, as campanhas promocionais, Certificação Digital e Sicoob.
Durante o curso da Aprendizagem, os alunos aprendem e conhecem setores necessários em uma empresa. A proposta é de que eles vivenciem o que aprendem em
sala, para que materializem tudo o que é aprendido em teoria de uma forma prática.
O programa de aprendizagem é um projeto que possibilita ao jovem ingressar
no mercado de trabalho e conquistar seu espaço profissional. Nas aulas, eles
aprendem sobre competências, processos e rotinas administrativas. A empresa que participa do programa, é convidada a compartilhar a experiências como parceiro do Senac, e também fazer parte do processo de transformação
desse jovem, dando oportunidades de trabalho e ajudando a construir uma
vida pessoal e profissional mais digna.
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Assistência e medicamentos especializados Semana da Nutrição
são o forte da Drogaria Diet Center
discute obesidade, dietas
A Drogaria Diet Center possui uma história de
e restrições alimentares
quase 15 anos desde sua fundação, oferecendo
DIVULGAÇÃO

aos seus clientes toda a assistência e orientação
no controle do diabetes, trazendo assim mais segurança, saúde e qualidade de vida para o consumidor limeirense.
Utilizando-se de um atendimento personalizado,
a drogaria conta com funcionários treinados para
prestar toda a assistência necessária a quem procura,
inclusive na parte da educação do paciente portador
do diabetes, pois este ao descobrir que está com a
doença se depara com muitas informações e alterações em sua rotina de vida, tanto na parte alimentar
quanto na suas atividades diárias.
A Drogaria Diet Center tem como objetivo dar todo esse suporte e atender a necessidade deste público. Trabalha com as melhores marcas de produtos deSão oferecidos diversos produtos dietéticos que
senvolvidos especialmente para esse público: Roche;
trazem mais segurança, saúde e qualidade de
Abbot; Linea; Lowçucar; Copra; Queensberry; Hué
vida para o consumidor
Alimentos; Suavipan; Diatt; entre outros.
Após vários anos com a loja física em Limeira, a drogaria assumiu recentemente o desafio de levar
todo esse apoio e suporte para todo o País com a criação de sua loja virtual, sendo a maior e mais completa loja especializada em diabetes na internet, trazendo diversos produtos e formas de pagamento facilitadas e que trazem mais segurança para o usuário.
A Drogaria Diet Center convida a todos para conhecerem e aproveitarem os preços especiais para associados da ACIL. A loja encontra-se na Rua Visconde do Rio Branco, 157 no Centro (próximo ao Colégio São Francisco). Para mais informações existe o telefone (19) 3444-2751.

Educação para o trânsito
De acordo com Vanessa Muniz,
psicóloga especialista em trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana, a educação do trânsito é indispensável para conscientizar o
cidadão limeirense de suas responsabilidades como condutor, visando
uma maior participação nas ações
do cotidiano de todos.
Para a psicóloga, as campanhas
educativas que eram somente na
Semana Nacional do Trânsito, estão sendo trabalhadas durante o ano
inteiro com vários temas, como definido pelo secretário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Oliveira, com o
slogan “Limeira Trânsito do Bem”.
É um ponto positivo para a cidade, pois segundo o secretário, ainda que insuficiente para alcançar as
metas estipuladas para redução de
vitimas do trânsito, a mudança só
acontecerá com campanhas educativas perenes, e não somente com
campanhas esporádicas, as quais
estão sendo trabalhadas juntamente

DIVULGAÇÃO

A educação no trânsito é indispensável para conscientizar o cidadão
de suas responsabilidades como condutor

com os agentes de trânsito projetos
educativas nas escolas, para avançar na busca de uma consciência
que remete à valorização da vida.
Durante o ano haverá várias
ações referentes ao trânsito para
que a população receba informações necessárias, que no dia a dia,
ficam esquecidas.
Segundo Vanessa, trabalhar a
memória coletiva é indispensável
no aspecto de uma sociedade mais

ampla e organizada, já que ela remete uma das mais importantes
funções da memória humana que é
a capacidade seletiva, ou seja, o poder de escolher aquilo que deve ser
preservado e o que pode e deve ser
descartado. “A perda desse exercício na sociedade atual constitui o
principal fator na formação que os
profissionais da informação dizem
ser a ‘sociedade do esquecimento’”,
finaliza a psicóloga.

DIVULGAÇÃO

O evento reuniu alunos da faculdade, além de estudantes do curso técnico
em Nutrição e Dietética da ETEC Trajano e interessados no tema

Aconteceu nos últimos dias de
agosto a 1ª Semana da Nutrição
da Einstein, que contou com diversas palestras focadas na saúde e bem-estar. O evento reuniu
alunos da faculdade, além de estudantes do curso técnico em Nutrição e Dietética da ETEC Trajano Camargo e outros interessados
nesta área de atuação.
De acordo com a coordenadora
do curso de Nutrição da Einstein,
Muriel Siqueira, a proposta foi homenagear a profissão. “No dia 31
de agosto é comemorado o Dia da
Nutricionista e, por isso, aproveitamos a data para evidenciar este
ramo, com palestras que fossem
interessantes e que agregassem à
vida profissional de todos os presentes”, explica.
Muriel conta como o curso de
Nutrição surgiu e se orgulha de ter
participado do projeto que já soma
um ano de existência. “Me sinto
feliz de ter ajudado no início, em
relação aos processos estudantis e
distribuição de grade de matérias.
Hoje eu vejo o excelente resultado desse passo inicial, que foi dado junto aos esforços constantes da
direção”, comenta.
A ideia
Mas, antes de começar a ser posta em prática, a ideia de um curso
de Nutrição na Einstein foi pensada pelo nutrólogo Renato Salibe

Gullo. Ele palestrou no primeiro
dia da Semana da Nutrição, muito
orgulhoso por ter parte importante neste resultado final. “Estava em
meu consultório, em uma conversa
com a direção da Einstein, quando
perguntei o porquê de não haver um
curso tão relevante como este na faculdade. Eles então se interessaram,
eu colaborei no que podia e o pessoal correu atrás”, explica.
Parte importante desse processo, Gullo palestrou sobre o tema
“Obesidade: Epidemia Mundial”.
“Pois é, 54% dos brasileiros estão
acima do peso. É um tema bastante importante de ser explorado,
principalmente com os estudantes
que estão iniciando agora as carreiras. Principalmente porque eu
sou nutrólogo e atuo em conjunto
com as nutricionistas, isso mostra
o quanto todo o processo é importante”, ressalta.
Em um cronograma bastante recheado, ainda na quarta-feira, a nutricionista Marcela Calsa também
palestrou sobre obesidade, mas no
âmbito infantil. Já na quinta-feira
Rosana Bunho falou sobre a “Atuação do Nutricionista em Serviços
de Alimentação”. Também no último dia do evento o tema “Dietas
da Moda” foi abordado por Monique Tralli e “Alergia ao Leite da
Vaca e Intolerância à Lactose” por
Ana Elisa Tonon - todas nutricionistas gabaritadas.
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Encontro com Empresários deste mês abordou tema “vendas”
“Uma conversa sobre vendas”
foi o tema do Encontro de Empresários realizado pela ACIL no
dia 11 de setembro. O evento que
já se tornou tradição no calendário da entidade contou com a pre-

sença de Carlos Maurício Trubbianelli, que trouxe sua expertise
para a edição deste mês.
Trubbianelli é engenheiro mecânico, especialista na abertura de novos mercados e implanACIL/RAFAELA SILVA

Após a apresentação de Carlos Trubbianelli , os presentes puderam
tirar dúvidas sobre o tema com o palestrante

Unimed Limeira realiza a XXIV ‘Semana
Unimediana’ aberta à Comunidade
Em mais uma Edição a Unimed Limeira oferecerá a toda comunidade a XXIV ‘Semana Unimediana’ – Evento que já faz parte
do calendário oficial de eventos do
município (Lei 338/2013), realizada no período de 16 a 21 de outubro, com programação cultural
bastante diversificada.
Abrindo a ‘Semana Unimediana’ no dia 16 de outubro, às 19h30,
haverá o lançamento do livro que
conta a história dos 35 anos da
Unimed Limeira, de autoria da
gerente da Qualidade do Hospital Unimed Limeira, Giselda Cartolano, seguido pela palestra ‘Cooperativismo’ ministrada por Taís
Magalhães do Sescooop (Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo do Estado de São
Paulo), no Nosso Clube.
Dia 17, haverá duas apresentações infantis do espetáculo da ‘Cia
Truks’ no Teatro Nair Bello - manhã e tarde (Exclusivo para escolas municipais). No dia 18 será a

vez da Orquestra Sinfônica de Limeira com a apresentação ‘Árias
& Coros de Ópera’. Já no dia 19
haverá show e palestra da ‘Família Lima’. Ambas as apresentações
ocorrerão no Nosso Clube, a partir
das 19h30.
Durante toda semana também
estarão ocorrendo ações ‘Mude 1
Hábito’ promovidas pela Unimed
Limeira no Pátio Limeira Shopping, incluindo duas apresentações
de dança da Terceira Idade - no sábado, dia 21, às 13h e às 16h, além
de várias atividades interativas.
Os ingressos devem ser retirados a partir do dia 2 de outubro na
Ótica Unimed Limeira ou no Nosso Clube. Somente para a apresentação da ‘Família Lima’ haverá a
necessidade de troca por um litro
de leite. (As arrecadações serão revertidas às entidades assistenciais
do Município). Para todas as apresentações as vagas são limitadas.
Mais informações pelos telefones:
3404-8057 ou 3404-7965.

tação de novas tecnologias, com
mais de 25 anos de experiência
em empresas de grande porte no
setor de bens de capital, ocupando posições de liderança, com
destacada atuação na área comercial nos setores de Mineração,
Fertilizantes, Siderurgia, Cimento, Química e Alimentos, além
de grande experiência no mercado internacional, atuando em
diversos projetos em países das
Américas, Europa e África, além
de prestar consultoria e ministrar
cursos e treinamentos, palestras
e seminários nacionais e internacionais nos mais diversos níveis.
Com toda a experiência adquirida ao longo de sua carreira,
Trubbianelli falou com os presentes sobre os aspectos importan-

tes do atendimento, conquista e
consequente venda para os clientes. Evidenciou que o atendimento deve ter um padrão, que todo e
qualquer funcionário está vendendo o tempo todo, por essa razão a
postura do colaborador deve estar
de acordo com a função exercida
dentro da empresa. Ele também
ressaltou que as redes sociais devem ser utilizadas com profissionalismo para que surtam efeitos
positivos para os negócios.
“Os melhores resultados são
alcançados quando se trabalha
em equipe”, disse o palestrante em sua apresentação. Para ele
toda a oportunidade de estar com
o cliente é um momento de venda, por essa razão o consumidor deve ser muito bem tratado.

Além disso, também deixou claro que o melhor e pior vendedor
da empresa é o próprio cliente.
“Temos que fazer três perguntas
diariamente: 1º) Por que o cliente deve comprar de nós? 2º) Por
que o cliente deve comprar sempre de nós? 3º) O que fazer para
o cliente vender por nós?”, explicou Trubbianelli.
Entre outros aspectos o consutor afirmou que para conquistar a confiança e aprovação do
consumidor, a empresa deve satisfazer a necessidade do cliente,
entregar a melhor solução a ele,
e deixa-lo encantado com a empresa. “Para isso, apenas temos
que cumprir o que prometemos
ao vendermos nosso produto ou
serviço”, completou.

ACIL EM AÇÃO
No mês de Agosto, a ACIL atendeu 695 pessoas em cursos e palestras promovidos na entidade, além de participar de 19 ações e eventos em prol de seu associado. Confira alguns destaques:
Dia 04 - Francisco de Salis Gachet e Divaldo Correa representaram a ACIL na inauguração da escola de línguas Cultura Inglesa Limeira;
- José Mário B. Gazzetta concedeu entrevista a Alessandro Rios sobre o Dia da Empresa Limeirense.
Dia 08 - José Geraldo V. Cardoso e Francisco de S. Gachet representaram a ACIL no lançamento do
documentário: “Boa Morte: uma igreja, várias histórias”, na Igreja Boa Morte.
Dia 11 - José Mário B. Gazzetta, José Geraldo V. Cardoso, José França Almirall, José Luis P. Negro
e Roberto Martins representaram a ACIL no Seminário sobre Trem Intercidades, realizado na Câmara Municipal de Limeira.
Dias 22 e 28 - José Mário B. Gazzetta e José Geraldo V. Cardoso reuniram-se com o Chefe da Divisão de Iluminação, Antonioni Antônio Rosada, e sua equipe para tratar sobre o Projeto de Iluminação Natalina deste ano.
Dia 29 - José Mário B. Gazzetta, Hélio R. Chagas, José F. Almirall, José R. Picinin e Divaldo Correa
representaram a ACIL na abertura da ALJOIAS, realizada entre os dias 29 e 31 de agosto no Shopping Nações Limeira.
Dia 31 - Francisco de S. Gachet, José Luis P. Negro e Marcelo V. Bianchi representaram a ACIL na
Assembleia do Observatório Social;
- Valmir Lopes T. Martins representou a ACIL na reunião da Associação dos Ambientes de Inovação de Limeira (AAIL);
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ACIL realiza o lançamento do seu mais novo produto:
Cartão de Benefícios ACIL+
O coquetel de apresentação do cartão aconteceu na noite de 12 de setembro na sede da entidade
Agora os associados da ACIL
poderão contar com mais um produto oferecido pela Associação.
O Cartão de Benefícios ACIL+
é um combo de vantagens exclusivo para as empresas associadas,
que contempla os serviços de Alimentação, Refeição, Combustível, além do grande diferencial
que são os Convênios (uma ampla rede de empresas que oferece
descontos especiais).
Para apresentar o seu mais
novo produto, a ACIL realizou
um coquetel de lançamento no
dia 12 de setembro que contou
com a presença de diretores e
conselheiros da entidade, autoridades e empresários da cidade. “Ao mesmo tempo em que
a Associação consolida sua maturidade na prestação de importantes serviços aos associados
e à comunidade, também apresenta um grande empenho em
renovar-se a cada dia. Este novo produto é prova disso”, destaca o presidente da ACIL, José
Mário Bozza Gazzetta.
Segundo ele, o Cartão de Benefícios ACIL+ é um grande
marco na história do desenvolvimento empresarial de Limeira
e um presente para a cidade que
celebra 191 anos neste mês. “O
lançamento foi promovido estrategicamente nesta data porque acreditamos no potencial
do produto para gerar negócios
entre os empresários e assim fomentar a economia local. Este é
o presente da ACIL para Limeira”, completa o presidente.

FOTOS: ACIL/RAFAELA SILVA

Conselheiros e Diretores da ACIL junto ao prefeito Mário Botion
e vice-prefeito Júlio Pereira dos Santos

Ao contratar qualquer um
dos serviços disponibilizados no
Cartão de Benefícios ACIL+, o
empresário oferece ao seu colaborador uma opção segura e
satisfatória de compra, substituindo a tradicional cesta básica e dando a oportunidade de
escolha ao funcionário, que pode adquirir alimentos, verduras, frutas e sucos, e até mesmo realizar suas refeições e
abastecer seu veículo de acordo com sua necessidade. Dessa
forma, eles se sentem valorizados e respeitados, o que influencia positivamente no rendimento dentro da empresa.
O empresário que contrata
o cartão também conta com a
vantagem de não pagar taxas ou
tarifas administrativas e consegue controlar os gastos e limites
de todos os seus colaboradores
através de um software. Além
disso, o colaborador compra em
qualquer estabelecimento credenciado, estimulando a concorrência e consecutivamente a

redução de preços.
E para administrar toda essa estrutura, a ACIL conta com
a parceria da SEICON, empresa que atua com excelência neste segmento há mais de 13 anos.
De acordo com o coordenador
comercial da Associação, Fábio
Ribeiro, ter uma empresa séria e
de credibilidade na área sempre
foi uma das prioridades. “Fomos
pesquisar e buscar parceiros que
tivessem a expertise na gestão de
cartões e a empresa contratada já
desenvolve um trabalho eficiente junto a várias associações do
estado de São Paulo.”
Além de todas as facilidades no âmbito comercial, o
ACIL+ também traz inúmeras vantagens com sua rede de
convênios. “O cartão permite que o possuidor escolha como irá utilizar os seus créditos,
em supermercados, restaurantes, postos de abastecimento,
e também oferece ao usuário a
opção de obter excelentes descontos em escolas, faculdades,

Diretoria ACIL Biênio 2016/2017

José França Almirall (secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação e
1º vice-presidente da ACIL), Edison Moreno Gil (chefe do Gabinete),
José Mário Bozza Gazzetta (presidente da ACIL), Hélio R. Chagas
(2º vice-presidente da ACIL), Mário Botion (prefeito municipal),
José Roberto Bernardo (presidente da Câmara Municipal)
Roberto Martins (presidente do Conselho Deliberativo da ACIL),
e Luiz Alberto Battistella (secretário Administração)

cinema, serviços de bem-estar,
saúde, entre outros. É uma ferramenta prática, segura e diversificada”, enfatiza o coordenador comercial.
Dessa forma, a ACIL cumpre mais uma vez seu papel de
desenvolver produtos e serviços
que auxiliem seu associado na
gestão eficiente dos negócios, e
convida a todos os empresários
e estabelecimentos do ramo de
alimentação e abastecimento de

combustível, que têm interesse
em conhecer mais sobre o Cartão ACIL+ a entrar em contato
com o departamento comercial
da entidade através do telefone
(19) 3404-4900 ou pelo e-mail
cartao@acillimeira.com.br. Caso desejarem, também é possível o contato pelo WhatsApp (19) 97148-1272. “Estamos
prontos para receber novos parceiros, e um deles pode ser você”, completa Ribeiro.
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AGENDA CULTURAL

sentadas duas peças: Peter Pan, no dia 16/11, e Frozen, no dia 23/11.

Temporada teatral tem início no Shopping Center Limeira
Os espetáculos teatrais no Shopping Center Limeira estão de volta. O centro de
compras recebe várias peças que irão encantar crianças e adultos, com histórias clássicas e novas adaptadas para o palco. A programação acontece sempre às quintas-feiras, na praça de eventos do shopping, às 19h30. A entrada é gratuita.
Entre as peças que integram a programação estão: Os três porquinhos, Peter Pan,
Frozen, O Mágico de Ozz, Pinóquio, Enrolados, A princesa e o sapo e muitas outras
histórias repletas de aventura irão divertir o público.
O início da temporada teve início no dia 21 de setembro, com a peça João e Maria. Ainda neste mês, Os três porquinhos será apresentado no dia 28/09. Em outubro,
mês das crianças, as apresentações acontecem nos dias: 12/10 – Peter Pan; 19/10 –
Enrolados (Rapunzel) e 26/10 – João e o pé de feijão. Já em novembro, serão apre-

Nosso Clube promove a 1ª Festa das Nações
O calendário social do Nosso Clube vai ganhar, no dia 30 de setembro, uma
grande novidade: a 1ª Festa das Nações. Com barracas típicas em prol de entidades beneficentes, que vão homenagear seis países, o evento acontecerá no solário,
com início às 18 horas. Para completar, música ao vivo com o Trio Patinhas e DJ
vão tornar a noite ainda mais animada e brinquedos garantirão a diversão também
para as crianças.
As barracas vão oferecer comidas típicas de Brasil, Portugal, Alemanha, Países
Árabes, Espanha e Itália. A receita será revertida para o Cantinho do Vovô e para o
CAMPL Patrulheiro. A entrada dos associados será gratuita. Não sócios poderão adquirir convites a R$ 20,00, com o direito de reverter esse valor em consumação nas
barracas de comida. Bebidas deverão ser compradas à parte.

Smartphones e a importância da segurança mobile
Hoje é possível fazer praticamente tudo através de um smartphone ou tablet. Além do acesso
a e-mails e redes sociais, também
é possível fazer compras, consultas de dados financeiros e bancários, transações diversas etc.
Porém toda esta facilidade traz
consigo certos cuidados, para que
dados e informações importantes
não caiam em mãos erradas.
Existem diversas ações e ferramentas que podem auxiliar na
prevenção e segurança em dispositivos mobile, como explica Henrique Martins, consultor de vendas

da Athomoz Informática. “Alguns
cuidados são de extrema importância, como verificar se a rede em
que se está conectado é autêntica,
atenção aos sites que são acessados, além da instalação de um antivírus no próprio aparelho e a atualização de seu software”, aponta.
Um risco presente é da instalação de aplicativos nocivos ao aparelho. Normalmente são cópias de
aplicativos conhecidos ou jogos
que parecem inofensivos, porém
que podem rodar funções além das
desejadas e realizar coleta de dados, localização, envios de spams

ou até mesmo danos ao aparelho.
“A melhor ação neste caso é não
habilitar qualquer aplicativo ou
software que queira acessar dados e funções do celular, caso não
saiba se este é seguro. Se possível, preferir utilizar as versões pagas de antivírus, pois as gratuitas
normalmente são mais limitadas,
oferecendo um tempo de proteção
inferior e funções mais restritas”,
explica Martins.
Existem sinais que o aparelho
pode apresentar em seu funcionamento, que são indícios de que
algo possa estar errado. “Trava-

DIVULGAÇÃO

As ameaças para smartphones são encontradas em links maliciosos,
mensagens de e-mail e até aplicativos que sejam desconhecidos

mentos, ações realizadas indesejavelmente em aplicativos ou
até mesmo no próprio aparelho

são algumas das situações mais
comuns”, finaliza o consultor de
vendas da Athomoz.
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Brasileiros já pagaram R$ 1,5 trilhão em impostos este ano
No dia 14 de setembro, por
volta das 19h50, o Impostômetro da Associação Comercial
de São Paulo (ACSP) chegou à
marca de R$ 1,5 trilhão.

O valor equivale a todo o dinheiro que os brasileiros pagaram aos cofres da União, dos
Estados e dos municípios em
tributos (impostos, taxas, conDIVULGAÇÃO

O valor do Impostômetro equivale a todo o dinheiro que os brasileiros
pagaram aos cofres da União, dos Estados e dos municípios em
tributos desde o primeiro dia do ano

MEI tem até 2 de outubro para
parcelar débitos tributários
O prazo para adesão de microempreendedores individuais
(MEI) ao parcelamento especial de débitos na Receita Federal termina no dia 2 de outubro.
Para quitar os boletos atrasados,
o prazo começou no início de julho, e os microempreendedores
podem parcelar as dívidas acumuladas até maio de 2016, em
até 120 prestações. Para débitos
de boletos vencidos após maio
de 2016, o parcelamento será de,
no máximo, 60 meses.
O pedido de adesão ao parcelamento pode ser feito no Portal do Empreendedor. Na solicitação, é possível calcular o total
de parcelas de forma automática, considerando o maior número possível e respeitado o valor
mínimo de R$ 50.
Esta é a primeira vez, desde a

criação do MEI, em 2009, que o
governo abre um programa de
parcelamento de débitos. De acordo com a Receita Federal, mais de
7 milhões de microempreendedores estão cadastrados no Simples
Nacional, mas cerca de 60% estão
inadimplentes com o fisco.
O saldo devedor atual dos microempreendedores individuais
está em R$ 1,7 bilhão. O atraso
no pagamento dos boletos pode
prejudicar o acesso dos microempreendedores a direitos previdenciários, como auxílio-doença,
salário-maternidade e aposentadoria invalidez. Para pedir o
auxílio-doença, por exemplo, o
microempreendedor precisa ter
pago em dia no mínimo 12 meses seguidos.
Fonte: Agência Brasil

tribuições, multas, juros e correção monetária) desde o primeiro
dia do ano.
Em 2016, a marca de R$ 1,5
trilhão foi registrada em 6 de outubro, demonstrando que a arrecadação avançou.
“A inflação pesou muito no período, aumentando o bolo arrecadatório; ela tem caído, mas ainda é alta. Também contribuíram
a elevação de algumas alíquotas
e a recuperação mesmo que lenta
de alguns setores da economia”,
diz Alencar Burti, presidente da
ACSP e da Federação das Associações Comerciais do Estado de
São Paulo (Facesp).
“Se considerarmos o enfraquecimento recente da economia, o peso
da tributação é ainda mais forte para
empresas e contribuintes”.
Os valores mostrados pelo

painel da ACSP são nominais
(sem descontar a inflação), baseados em informações oficiais
e calculados pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Nominal x Real
A ACSP destaca que os dados divulgados mensalmente
pela Receita Federal abrangem
apenas os tributos federais. E
que a divulgação dá ênfase à
arrecadação deflacionada (descontando a inflação).Por isso os
números diferem do que é mostrado pelo Impostômetro.
“Em nenhum país do mundo as
despesas são deflacionadas. O governo brasileiro, por exemplo, não
deflaciona o salário dos funcionários públicos antes de pagá-los.
Assim, se as despesas são sempre

nominais, temos que compará-las
com a receita (arrecadação) também nominal”, diz Burti.
Por fim, ele lembra que a carga tributária brasileira aumentou
da casa dos 25% do PIB na década de 1990 para cerca de 35%
do PIB em 2016, conforme calculado pelo IBPT.
“Teoricamente, pelo volume
arrecadado ano a ano, a sociedade deveria ter retorno com serviços públicos de qualidade, mas,
infelizmente, não é isso o que
acontece. Lamentavelmente, o
que observamos são serviços
ineficientes nas áreas de transporte, saúde, educação, segurança pública, isso quando existentes”, diz João Eloi Olenike,
presidente-executivo do IBPT.
Fonte: DComércio

Como um seguro pode ajudar no momento
de realizar uma mudança

DIVULGAÇÃO

O momento de realizar a mudança de um comércio para outro espaço físico, ou até mesmo de residência, é normalmente um mix de felicidade, com o
início da nova fase, e apreensão, pois alguns contratempos podem (e irão) surgir durante a mudança de
um local para o outro.
Além das diversas coisas que serão desmontadas e
montadas, documentos encaixotados e objetos embrulhados, muitas vezes são necessários serviços terceirizados para a realização de algumas tarefas, e é neste
momento que um seguro residencial / comercial poEstes serviços são oferecidos pela maioria das
de ser de grande uso. “Além de proteger o patrimôseguradoras como uma forma de atender as
necessidades de seus clientes
nio contra incêndio, roubo, vendaval e demais danos, é
oferecido uma ampla assistência com serviços 24 horas como chaveiro, encanador, eletricista, desentupimento, conserto de eletrodomésticos da linha branca, entre outros”, conta Osmar Cassiano Filho, sócio proprietário da Segfaz administração e Corretora de Seguros.
Este tipo de serviço oferecido pelas seguradoras é de assistência 24 horas, e poder ser acionado a qualquer
momento diante da necessidade do segurado. “Algumas seguradoras também oferecem para seus clientes o
check up, que é uma avaliação de toda a parte de elétrica, possíveis vazamentos, limpeza de calha, limpeza
de caixa d’água, fixação de quadros e prateleiras etc.”, explica Cassiano.
Essas assistências são oferecidas pelas seguradoras para tornar o produto diferente e atender mais demandas dos clientes, mas para isto existem algumas condições que o contratante deve seguir para garantir o
serviço. “Além de manter o pagamento em dia, o contratante do seguro deve sempre avisar quando houver
mudança para local de risco, e guardar notas fiscais ou manuais dos novos equipamentos adquiridos”, acrescenta o sócio proprietário da Segfaz.
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