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ACIL e Sicomércio entregam
prêmios da campanha
“Compras Premiadas”, do Natal
Para começar o ano com pé direito,
no dia 08 de janeiro, a ACIL e o Sicomércio realizaram o sorteio da última
apuração da campanha “Compras Premiadas 2015”.

Os consumidores sorteados receberam
seus prêmios: um Fiat Uno zero km e oito vales-compra no valor de R$1.000. Já
os nove vendedores levaram para casa
um vale-compra de R$100.
ACIL/LEONARDO BARDINI

págs. 6 e 7
A entrega do veículo foi feita na concessionária Fiat Impéria. Na foto, o Gerente executivo Divaldo Corrêa
de Souza e o diretor Hélio Roberto Chagas, ambos da ACIL, o proprietário da rede Drogalim José Roberto
Calderari, a ganhadora Jéssica Fabricio e o presidente do Sicomércio, Eduardo Hervatim

Conselho do Contribuinte é formado em Limeira

Tire suas dúvidas sobre vistoria veicular
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VITRINE

EDITORIAL
As perspectivas para a
economia do País em 2016
não são de todo desanimadoras. A atual crise que enfrentamos tem, segundo alguns analistas, fundamento
mais político do que propriamente econômico. Se
todos os dias temos novas
notícias de delações que
põem em dúvida a credibilidade da classe política
e dos governantes, somente com uma reviravolta é
que voltarão as condições
de normalidade. E essa reviravolta tende a se consumar com o impedimento
da presidenta cuja aceitação por parte da população
atinge níveis baixíssimos,
ou a “volta por cima” que
seria um amplo debate para

entendimento entre os situacionistas e a oposição.
Haveremos de passar por
essa turbulência e, como não
há mal que sempre dure, esperamos ter a volta de investimentos estrangeiros no país,
a volta do consumo e aumento das exportações, a volta
do crescimento do emprego
e melhoria da renda dos consumidores. Um exercício de
futurologia nos faz crer que
haverá um incremento nos investimentos governamentais
ainda esse ano com o objetivo de se elegerem vereadores
e prefeitos.
O governo tenta de todas
as maneiras aumentar a carga
tributária para ter maior arrecadação, no entanto, a pressão para que essas medidas

Renato Hachich Maluf
Conselheiro da ACIL

pretendidas não sejam aprovadas, pressão essa na qual
a ACIL está engajada, fará com que esse incremento não seja atingido e, para saldar seus pagamentos o
governo emita mais moeda
e a inflação tenha dois dígitos também em 2016, alta,
portanto.
A classe empresarial não
pode ficar em compasso de
espera aguardando o desenrolar dos problemas políticos, mas sim deve traçar
estratégias de trabalho com
planejamento eficaz de suas
ações, coragem e determinação para vencer mais um
período de desafios. E para um bom plano de trabalho é necessário manter-se
informado sobre o mercado
e todas as suas variáveis na
cidade, no Brasil e no mundo. Informação já é uma das
grandes ferramentas empresariais de hoje, e quem a tiver já sai na frente.

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.

Garrafa Térmica (44,63%)
Valor médio: R$ 60,00
Imposto: R$ 26,78

Cafeteira (43,19%)
Valor médio: R$ 95,00
Imposto: R$ 40,45

VOCÊ SABE PARA ONDE VAI TODO O
DINHEIRO DOS TRIBUTOS?

69,50%.......................VÃO PARA A UNIÃO
26,00%.......................VÃO PARA O ESTADO
4,50%.........................VÃO PARA O MUNICÍPIO
PENSE NISSO!

Fonte: Ministério da Fazenda – Receita Federal

Começa prazo para entrega obrigatória
da Rais 2015 por empregadores
Os empregadores de todo o Brasil têm até o dia 18 de março para encaminhar ao Ministério do Trabalho e Previdência
Social a Relação Anual de Informações Sociais (Rais) referente ao ano de 2015, com informações de todos os empregados.
Os inscritos no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ),
incluindo todos os órgãos da administração pública direta e indireta e ainda empregadores urbanos e rurais ou pessoa física que
tenha CNPJ, devem ficar atentos, pois são obrigados a entregar
a relação. Se for perdido o prazo, serão aplicadas multas.
O ministério esclarece que os empregadores domésticos não
precisam entregar a Rais, pois não têm CNPJ.
A Rais é encaminhada somente pela internet. Para isso, deve
ser utilizado um programa gerador de arquivos chamado RAIS
- GDRais2015, disponível em www.rais.gov.br, onde também
há um manual para o esclarecimento de dúvidas. O empregador não pode se esquecer de imprimir o recibo de entrega até
cinco dias úteis após o envio dos formulários.
Além dos dados completos de cada estabelecimento, incluindo filiais e correlatas, é necessário repassar as informações pessoais e contratuais de todos os tipos de funcionários,
mesmo os já desligados ao longo de 2015. As exceções são os
estagiários, diretores sem vínculo empregatício e empregados
domésticos, entre outros.
Se não houver empregados vinculados ao CNPJ, deve ser entregue uma Rais Negativa. Microempreendedores Individuais
que não tenham tido empregados no ano passado estão isentos.
Fonte: Agência Brasil
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R.R. Assistência Técnica Parafusos completa dois anos de qualidade e eficiência
A R.R. Assistência Técnica está de cara nova ao completar dois anos de atividades
em Limeira e região. A oficina é uma importante unidade
de apoio à rede de lojas de ferramentas da R.R., no mercado
desde 1995. Devido ao reconhecimento da qualidade e efi-

ciência dos serviços,a empresa
tornou-se agora a assistência
técnica autorizada e exclusiva
para os equipamentos da Stihl,
marca internacional bastante
consagrada no Brasil para uso
doméstico e profissional.
A assistência técnica da R.R.
trabalha apenas com peças origi-

nais de fábrica. Além de garantir
excelente serviço às ferramentas
e máquinas elétricas da DeWalt,
Black+Decker e Stanley, tam
bém realiza o conserto e manutenção para a Makita, Bosch,
Tramontina, Garthen, Porter Cable e Stihl, entre outras. Os técnicos da RR procuram verificar o
ACIL/LEONARDO BARDINI

Além de produtos, a R.R. Parafusos presta serviços especializado para marcas como DeWalt, Black+Decker e Stanley

problema no momento do atendimento e realizam o reparo com
a maior rapidez possível.
Hoje a R.R. Assistência Técnica é reconhecida por garantir o
alto padrão de qualidade de seus
produtos e serviços, oferecendo
soluções inovadoras para facilitar ainda mais o dia a dia de seus
clientes. Todos os seus técnicos
passam por treinamentos constantes de aperfeiçoamento, a cada vez que inovações são introduzidas a seus produtos.
Assistência Garantida
Além dos serviços de conserto, a disponibilidade de peças
para substituição e produtos à
venda oferecem maior tranquilidade e segurança aos clientes,
do consumidor residencial ao
industrial. A R.R. Assistência
Técnica também propicia quatro revisões gratuitas ao cliente
no período de 12 meses para as
marcas Black+Decker, DeWalt

e Stanley, por exemplo.
A revisão preventiva e antecipada durante o ano evita desgaste desnecessário por mau
uso e prolonga a vida útil do
equipamento, além de promover maior economia ao consumidor. “Por atender ao chamado e apresentar o produto
à revisão preventiva, o cliente
pode ficar livre de gastos indesejados com a manutenção e
troca de peças”, lembra Sandra
Reencober, diretora da unidade
de assistência técnica da R.R.
A R.R. é uma das poucas
unidades autorizadas em todo o Brasil a possuir o selo na
categoria “5 estrelas” de assistência técnica para DeWalt,
Black+Decker e Stanley, com
a oficina certificada localizada em Limeira para atendimento regional na Avenida Fabrício
Vampré, 664 no jardim Nova
Itália. Para mais informações
existe telefone (19) 3445-4449.

Mouro Esquadrias é referência em esquadrias personalizadas
A Mouro Esquadrias foi fundada pelo Sr. Klinger Mouro,
um paranaense que em meados
dos anos 90 trouxe a família,
esposa e os três filhos para o
estado de São Paulo, e Limeira foi escolhida como o novo
lar. De início trabalhavam com
ferro e alumínio em um espaço
de 50m², mas devido à grande
procura e solicitação dos consumidores, aos poucos foi deixando o ferro e passou a trabalhar com o alumínio.
Atualmente é comandada
por Wendeo Luiz Mouro, que
atende seus clientes em sua
própria sede, agora com 250m²
após uma expansão feita no
ano de 2014. Com atendimento
especial, a empresa oferece segurança e beleza, além de trabalhos de forma personalizada
mantendo assim a proximidade com cada cliente. “Com
um atendimento diferenciado,
é dado todo o auxilio aos consumidores na hora de escolherem o melhor tipo de esquadria
para cada projeto, sempre visando uma rápida entrega com
qualidade e o melhor preço”,
comenta Wendeo.
Sempre buscando inovação,

a equipe de colaboradores da
Mouro Esquadrias está presente
em feiras do setor de esquadrias
em alumínio, já tendo a oportunidade de expor seus trabalhos
em eventos da cidade, além de
visitar as feiras e exposições do
setor que acontecem anualmente no estado de São Paulo.
Devido a grande procura, atualmente também trabalham com
esquadrias de vidro temperado e
venda de acessórios para esquadrias em alumínio, tanto para o
consumidor final quanto para os
profissionais autônomos do setor. A Mouro Esquadrias traz
qualidade, durabilidade e design
diferenciado, devido à especialização na produção de esquadrias
personalizadas, janelas, portas,
vitros, portas e venezianas automatizadas, portas pivoltantes,
fachadas, portões, entre outros
itens personalizados, hoje disponíveis até em tons e textura que
imitam a madeira.
Trabalhando com os melhores fornecedores do ramo,
esta parceria visa auxiliar no
cumprimento de sua missão,
que é atender com qualidade,
transparência e rapidez, sempre aprimorando seus proces-

sos de industrialização e capacitação de equipe, tornando
assim a empresa uma referência no setor de esquadrias.
A Mouro Esquadrias convida
a todos que estejam construindo ou reformando suas residências e negócios, para visitar seu

novo show room e fábrica em
sede própria na Rua Helia Antonia Batista Mendes, 96 – Alto do Lago, ao longo da Av. Dr.
Lauro Correia da Silva. O horário de atendimento de segunda à quinta-feira é das 7h30 às
11h30 / 13h às 17h30, e às sex-

ta-feira das 7h30 às 16h30. Para mais informações ou agendar
uma visita existe o número (19)
3452-8989, ou pelo site www.
mouroesquadrias.com.br. Também é possível encontrar a Mouro em sua página do Facebook:
Mouro Esquadrias Alumínio.
DIVULGAÇÃO

Na Mouro Esquadrias é possível encontrar diversos produtos como janelas,
portas, vitros, fachadas, além de peças personalizadas
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Odebrecht Ambiental viabiliza leitura de hidrômetros com
impressão simultânea em Limeira
Sistema traz mais agilidade e transparência na entrega das contas de água e esgoto.
A Odebrecht Ambiental iniciou neste mês a implantação de
um inovador sistema de leitura
de hidrômetros com impressão
das contas de água e esgoto no
ato da medição do consumo. Por
meio de um aparelho chamado
coletor de dados, o agente de
campo digita as informações do
imóvel, faz a análise via bluetooth e imprime a conta para o
cliente. O objetivo da concessionária, além de modernizar o processo, é garantir mais agilidade
e transparência nos serviços.
“Com a implantação deste novo sistema, será possível esclarecer dúvidas sobre o consumo
e o valor apurado imediatamente após a leitura do hidrômetro”,
diz Rodrigo Leitão, gerente de
operações da Odebrecht Ambiental em Limeira. “Por meio
do demonstrativo impresso pelo
agente comercial, o cliente terá
todas as informações que precisa e um atendimento diferenciado e mais ágil”.
Os hidrômetros que registrarem uma variação de consumo fora da média terão os dados
analisados internamente pela concessionária e ao cliente será entre-

gue um comunicado de retenção,
com os valores da leitura realizada para registro e conferência. A
conta e possíveis orientações ao
usuário serão então entregues no
imóvel em até cinco dias úteis.
Os clientes que tiverem contas em atraso receberão também o
Comunicado de Reaviso de Débitos, com código de barras para pagamento e aviso da suspensão dos
serviços em caso de não quitação.
A impressão de fatura simultânea contemplará toda a área
urbana de Limeira. Nesta primeira fase, a implantação atenderá cerca de 40 mil moradores.
Os primeiros bairros a receberem o novo sistema são: Nossa
Senhora das Dores, Abílio Pedro, Jardim Residencial Guimarães, Residencial Las Palmas e
Jardim Lagoa Nova, atendendo em média 24 mil moradores.
Ainda este mês, a concessionária prevê ampliá-lo também aos
bairros Vila Queiroz, Santa Inês,
Residencial Porto Real I, II e
III, Jardim Canãa, Vila da Fonte, Vila Bull, Jardim Bandeirantes, Jardim América, Jardim Nereide, Vila Penedo, Vila Asbhar,
Bairro Boa Vista, Jardim Piza,

Empresas do Simples têm
até 29 de janeiro para
quitar dívidas
As empresas optantes do Simples Nacional que têm dívidas terão de regularizar a situação até
o próximo dia 29 (último dia de
adesão ao Simples para o exercício 2016) para permanecer no
sistema tributário simplificado.
Quem não quitar ou parcelar
seus débitos até esta data poderá
ser excluído, em fevereiro, do sistema de tributação que unifica oito
impostos e reduz a carga tributária.
Segundo Guilherme Afif Domingos, presidente do Sebrae, é
muito importante que as empresas procurem a Receita para quitar ou parcelar seus débitos.
“As empresas podem parcelar
os débitos tributários em até 60
meses. É fundamental que elas
procurem resolver sua situação,
pois, se hoje já está difícil para
se manter, o desenquadramento
poderá complicar ainda mais a
vida desses empresários”.
A quitação ou o parcelamento
pode ser feito no site do Simples
Nacional, com os valores corri-

gidos pela taxa Selic.
Em caso de parcelamento, as
parcelas mensais devem ser de,
no mínimo, R$ 300, sendo pagas sempre no último dia útil de
cada mês.
De acordo com dados da Receita Federal, 396 mil empresas foram notificadas sobre a
inadimplência. A expectativa é
que 90% delas regularizem a
sua situação.
O Sebrae alerta que, além da
exclusão do Simples e do pagamento de multa, as micro e
pequenas empresas que permanecerem inadimplentes ficam impedidas de obter financiamento e não podem realizar
qualquer ação que envolva recursos públicos, como operações de crédito, incentivos fiscais e financeiros e a celebração
de convênios.
Outra desvantagem para quem
não está com as contas do Leão
em dia é a proibição de participar
de licitações públicas.

Jardim Simão, Jardim Rossi,
Jardim Kelly, regiões com uma
média de 16 mil moradores.
A implantação do novo sistema para toda a cidade está prevista entre os meses de março e abril.
Até que ela ocorra na totalidade,
a concessionária está distribuindo com a fatura convencional um
folheto, que traz detalhadamente

todos os 16 campos da nova fatura, orientado o cliente a identificar cada um deles. A impressão
simultânea não trará custos adicionais para os clientes.
Canais de atendimento
ao cliente
Em caso de dúvidas, o cliente
poderá contatar a concessionária

pelos seguintes canais:
Chat de Atendimento Online
- atendimento em tempo real, de segunda à sexta-feira, das 8h às 20h;
0800 771 0001 - 24 horas, em
todos os dias da semana;
Loja de Atendimento - de segunda à sexta-feira, das 7h30 às
17h, na Rua Visconde do Rio
Branco, 186, Centro;

5

25 A 31 DE JANEIRO DE 2015

Conselho do Contribuinte é criado em Limeira
Iniciativa da ACIL e Apecl também contou com o apoio da Prefeitura de Limeira
No mês de dezembro, em
sessão ordinário na Câmara
Municipal de Limeira, houve
a aprovação do projeto de lei
que cria o Conselho do Contribuinte. Ela vem com o intuito
de julgar os recursos interpostos pelo órgão publico em 1ª
instância, diante de decisões
apontadas em processos contra os contribuintes. A ideia de
sua criação veio por meio da
proposta feita pela Associação Profissional das Empresas
Contábeis e Contabilistas de
Limeira (Apecl) e pela ACIL,
na reunião do Conselho de
Desenvolvimento Econômico
e Social (CDES).
De acordo com o projeto de
Lei nº248/15 apresentado na
Câmara, caberá ao Conselho:
I - Julgar os recursos interpostos contra as decisões proferidas
em 1ª instância administrativa
que versem sobre lançamentos
de impostos, taxas e contribuições e infração à legislação tributária do Município; II - Pro-

por ao Secretário Municipal de
Fazenda, a adoção de medidas
que visem o aprimoramento
do Sistema Tributário do Município; III - Promover a justiça fiscal e a conciliação entre
os interesses de contribuintes
e Fazenda Municipal; IV - Elaborar estudos, cooperar, solicitar cooperação, manifestação
junto às demais Secretarias,
Conselhos ou Órgãos competentes da Administração Pública, Direta ou Indireta, que visem aprimorar e desenvolver à
legislação tributária Municipal.
A grosso modo, o Conselho
vem para facilitar o processo
de julgamentos relacionados
as decisões impostas pelo poder público, pois a cada vez
que a causa for ganha para o
contribuinte, o órgão público
processante se vê obrigado a
recorrer até a última instância
o que além do tempo gasto,
gera custos devido à contratação de profissionais e pagamento de taxas processuais.

Associados já podem aderir
às campanhas “Compras
Premiadas” 2016
Com o objetivo de fomentar as vendas do comércio limeirense nas principais datas
comemorativas do ano: Mães,
Namorados, Pais, Crianças
e Natal, a ACIL, em parceria
com o Sicomércio, irá promover novamente para seus associados a campanha promocional “Compras Premiadas” em
2016 que irá premiar mais de
100 pessoas, entre consumidores e vendedores. Serão mais
de 70 mil reais em prêmios
e vales-compra para aqueles
que prestigiarem as lojas participantes da promoção.
Como fazer a adesão
Para participar da campanha
e ter direito aos cupons, os empresários filiados à ACIL e Sicomércio, deverão contribuir, a
exemplo de outras cidades da
região, com o valor de R$ 25
por mês - em 12 parcelas a se-

rem quitadas juntamente com a
mensalidade da entidade.
O valor da execução, que
envolve toda a logística da
campanha como: material promocional, cupons, divulgação
nos meios de comunicação da
cidade, entre outros, será financiado pela ACIL e Sicomércio.
Para participar da campanha
“Compras Premiadas”, os interessados deverão preencher
uma Carta de Adesão, que será enviada por e-mail, além de
estar disponível para download
no site da ACIL (www.acillimeira.com.br), e disponível
também no balcão da entidade,
e trazê-la devidamente assinada até a entidade.
Para obter mais informações
sobre a campanha e como a
adesão pode ser feita, falar com
Ana Lídia pelo telefone (19)
3404-4924 ou e-mail analidia@
acillimeira.com.br

Ele propõe também o levantamento dos casos que tenham
o mesmo processo, para averiguação de dados e das causas
que levaram a estes para então
propor uma mudança na legislação, caso constatado ser necessário. Também é proposta
do Conselho fazer o estreitamento entre a classe empresarial e contribuinte com os órgãos públicos.
O conselho será composto em parte por representantes de órgãos públicos, e outra parte por representantes de
instituições privadas. Por parte de interesse público, serão
dois auditores fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda, um procurador Jurídico da
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, um servidor
efetivo da Divisão de Cadastro da Secretaria Municipal de
Urbanismo. Por parte de interesse das instituições privadas
será um representante ligado à
área contábil, um representante

LEONARDO BARDINI

Marcelo Voigt Bianchi, um dos responsáveis em formular o Conselho do
Contribuinte e membro do Conselho Deliberativo da ACIL

ligado à área empresarial, e um
representante dentre as demais
áreas ou entidades. Todos estes
devem estar ligados à entidades, órgãos de classe ou associações que representem o interesse dos contribuintes.
Para Marcelo Voigt Bianchi, membro do Conselho Deliberativo da ACIL, diz que este é um importante passo para a
classe empresarial de Limeira.
“A nossa legislação está aber-

ta para interpretações, e muitas delas estão desatualizadas e
não condizem com a realidade
que vivemos hoje. Além disso,
o órgão emissor do processo é o
mesmo responsável pelo julgamento, o que torna difícil de se
recorrer à decisão. O Conselho
virá com o intuito de tentar mudar este quadro, tornando possível satisfazer tantos os interesses públicos quanto privados”,
comenta ele.

6

25 A 31 DE JANEIRO DE 2016

Campanha “Compras Premiadas” presenteou consumidores

A consumidora Neiva Irmer Borges, junto com a vendedora
Maria Lourdes da Silva da Intima Lingerie

Valdir José Neves garantiu seu prêmio com a vendedora
Rosane Nascimento, ao comprar na Roal Acessórios

Na terça-feira, dia 19, houve a entrega dos prêmios da campanha “Compras
entregou ao consumidor limeirense um carro Fiat Uno zero km e oito vales-c
dores sorteados com um vale compra de R$100.
A vencedora do carro foi Jéssica Fernanda Costa Fabricio, que adquiriu pro
adquiriu apenas um cupom da loja, ao fazer a compra de um repelente para s
na hora achei até que fosse uma brincadeira. É muito importante este tipo de
comércio local”, comenta Jéssica.
Para Hélio Roberto Chagas, diretor da ACIL, este tipo de campanha é muito
mite confiança para os participantes. O cliente entra em uma loja com a inten
deliza ele a consumir na cidade”, diz ele.
Em 2016 a campanha “Compras Premiadas” estará de volta, trazendo prêm
dos associados para as campanhas deste ano já pode ser feita, com a próxim
panha é bem baixo, com um retorno alto. Os clientes sempre acabam retorna
acrescenta o diretor.
A Juliana de Abreu comprou com vendedora Mirian Zovico, na
loja do O Boticário do Shopping Pátio

Regiane Pedro representando o ganhador Ronaldo Proveza,
junto ao vendedor Thiago Buzinaro da Ótica Lince

A vendedora Vanessa Marconato da Óticas Diniz, teve sua cliente
Ana Paula Roveda como uma das contempladas
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com um carro zero km e vales-compra no valor de R$ 1.000

Natalia Sathler comprou na Óptica Marucho com a vendedora Dinalva Santos

Rita de Cácia Lizardo foi premiada ao comprar na Rosi Novidades, com o vendedor Roger Gonçalves

s Premiadas” de Natal, promovida pela parceria entre ACIL e Sicomércio, que
compra no valor de R$1.000 cada. A campanha também presenteou os vende-

odutos na Drogalim Santa Rita com a vendedora Ana Lucia Pereira. A cliente
sua filha. “Fiquei muito emocionada ao descobrir que havia ganhado o carro,
e campanha para o consumidor, pois ela incentiva a compra e o consumo no

o importante para o comércio. “É um tipo de sorteio transparente, o que transnção de consumir e preencher pelo menos um cupom para concorrer, o que fi-

mios e fomentando ainda mais o comércio nas datas comemorativas. A adesão
ma campanha prevista para o Dia das Mães. “O custo para participar da camando às lojas, além da divulgação que o comércio recebe como participante”,
Jessica Fabricio foi a grande ganhadora do carro zero Km e recebeu a
chave do diretor da ACIL, Hélio Roberto Chagas

Andreia Santos, vendedora da Elemetron e o ganhador Paulo Guidini

A ganhadora do carro zero km Jessica Fabricio e sua família, junto à vendedora
Ana Lúcia Pereira e os representantes da ACIL e Sicomércio
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Manutenção com Segurança e Confiança

INFORMÁTICA
Vamos falar a respeito do seu computador,
daquele que você usa
para trabalhar, estudar
ou se divertir. Um notebook, desktop ou tablet, que esteja apresentando algum tipo de
defeito ou sintoma estranho, como aquelas telas que costumam aparecer e que normalmente
não entendemos do que
se trata, pode ser um vírus ou qualquer outra
anormalidade. Pois bem,
não se preocupe porque existem profissionais especializados para solucionar quaisquer
problemas.
A maioria das pessoas
só lembram de consertar
seu equipamento quan-

do ele quebra, quando isto acontece, habitualmente
saímos correndo atrás de
alguém para recolocar o
computador em funcionamento. Este é um exemplo
típico de uma manutenção
corretiva, que é quando o
conserto é feito depois de
se ter constatado algum
defeito.
O ideal é que a manutenção seja preventiva,
ou seja, assim como fazemos com um carro que ao
comprarmos fazemos as
devidas revisões, alinhamento e balanceamento,
justamente para que não
tenhamos surpresas desagradáveis e não nos “deixe na mão”.
Assim como um veículo, os equipamentos de

INTERATIVIDADE
Enfim, os seres humanos “já foram criados”
ou “estão sendo criados”?!... Essa questão me
foi suscitada por três leitores da crônica intitulada “Somos Tripulação de
um Mesmo Navio”, que
apresentamos em edição
anterior. A qual terminava com a famosa sentença
de Antoine de Saint-Exupéry: “Só o Espírito soprando sobre a argila, pode criar o Homem”. Daí,
diversas
controvérsias
sobre o fato de que, biblicamente, o homem é um
ser “já criado” por Deus.
E de que o escritor atribuiu novo sentido ao polêmico “pecado original”.
Pelo qual, a condenação
do ser humano e a perda do paraíso não decorrem de um pecado cometido no passado por Adão
e Eva. De algo acontecido antes mesmo de que
se viesse a viver. Porém,
observa, Saint-Exupéry,

informática também precisam de manutenção rotineira, justamente para
você não ser pego de surpresa e ter que sair correndo para recolocar o micro
em funcionamento.
Com a correria do dia a
dia não temos tempo para
nada além de nossa agenda, e ficar com o computador parado muitas vezes é
sinônimo de prejuízo.
O mais correto então,
é ter um técnico de informática de confiança, pois
querendo ou não você possui documentos, fotos ou
até mesmo informações
de acesso gravadas em seu
computador, e se isso cair
nas mãos de alguém de má
índole será perigoso e pode
te dar muita dor de cabeça.

Daí a necessidade de encontrar uma empreendimento idôneo, escolhendo
a dedo um estabelecimento
que tenha técnicos gabaritados e de confiança, e que
seja uma empresa que demonstre responsabilidade,
honestidade, sinceridade e
principalmente segurança.
Preocupe-se com os chamados “técnicos de fundo
de quintal” ou “técnicos de
fim de semana”, ou vamos
mais além, com aquelas
frases de algumas pessoas
“o meu filho/sobrinho entende tudo de computador,

mexe desde pequeno! Leve para ele!”. Lembre-se
que são seus dados, suas
fotos e suas informações
que estão em questão,
portanto o barato pode
sair caro!
Previna-se e mantenha
seu equipamento sempre em ordem, procure
profissionais responsáveis, procure referências
e quando escolher a empresa, obtenha o maior
número de informações
a respeito do orçamento
e tudo que será realizado
em seu equipamento.

Neusa Rizzo
Diretora
Eniax Soluções
em Informática

O Retorno ao Jardim

que os indivíduos, durante
a vida, são levados a passar
por um “terrível molde” ou
por uma “estranha máquina
de entortar homens”. Num
processo que nos envolve,
a todos. Pois, para o escritor, a infância é o “grande
território de onde todos saímos” e nenhum homem se
apresenta como perfeito e
acabado. Daquele jardim,
onde aprendemos a falar, a
soletrar e a comunicarmo-nos, somos levado à interatividade e à construção
de nossa cidade. Que seria
algo espiritual, assim explicado: “Uma cidade não
se acaba nunca. Digo que
minha obra está terminada
simplesmente quando não
tenho mais fervor... A perfeição não é uma meta que
se atinge. É nossa transformação em Deus. E eu nunca cheguei a acabar a minha cidade”.
Como, no Universo, a
transformação é eterna, tam
bém, todos nós nos inseri-

mos num processo de contínua mudança. Em nossa
Vocação permanece o empenho por uma contínua
construção ou vivificação.
Advém da infância um estado paradisíaco. Um jardim
no qual nos maravilhamos.
Mas, em certo momento,
seríamos levados a deixar
esse Éden “saint-exupéryano”. Vamos ilustrar, com o
exemplo sobre como isso
poderia ocorrer: Adãozinho,
tão jovem e feliz, tivera uma
infância (como todos os outros) plena de alegrias. Em
certo momento, na escola, iniciara sua sociabilidade. Tinha (como todos) afinidades em graus maiores
e menores, o que o levava
a aproximar-se mais de uns
e a afastar-se de outros. Suas preferências vinham de
sua interioridade. Guardava,
dentro de si, uma vocação,
cuja realização poder-lhe-ia
propiciar felicidade e sentido de autorrealização. Mas,
ao ver Evinha, seu coração

palpitou fortemente. Descobrira, na passagem da infância para a adolescência,
a paixão... Como “em torno da pessoa amada, tudo se
torna amado”, Adão passou
a vislumbrar um novo paraíso, que o envolvia com
aquela bem-amada. Mas,
eis sua decepção!... A jovem, por sua vez, só dava atenção a um rapaz
mais velho. Mais rico,
que a atraia com mil grifes, modas e novidades.
Enfim, a própria costela
menosprezava Adão, para voltar-se toda às tentações do “play boy”...
Evinha (como a “mãe de
todos os homens”), no sentido de preservação da espécie, não buscava um amor
romântico, mas, um pai para seus futuros filhos. Com
sua instintiva sabedoria (a
“serpente” da inconsciência), ela via, naquele ser
masculino realizado, um
modelo ideal para a procriação. Tal afinidade faria com

que Eva, induzisse Adão
à queda. Pois, ele optaria
por preterir o Espírito. Ao
achar que “as mulheres
são todas iguais”, trabalhou para enriquecer-se e
conquistar as fêmeas que
desejasse. Passou a “ganhar o pão com o suor do
rosto”. Buscou emprego,
em vez de estudar ou realizar sua Vocação. Quis ter
lucro. Aceitava qualquer
negócio que lhe desse dinheiro, o deus das “almas
viventes”. E assim, a Humanidade toda cai no “terrível molde” ou “máquina
de entortar homens”. Para
remediar a perda da Poesia (“jardim original”), Jesus propõe um “nascer
de novo”: “quem não se
fizer criança, não entrará
no Reino de Deus”! Pois,
ante a força do materialismo, “só o Espírito soprando sobre a argila, pode criar o Homem”.
Paulo Cesar Cavazin
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Vistoria veicular: saiba o que é e como se preparar
No Brasil ao adquirir um
veículo seja ele novo ou seminovo, é necessário realizar
uma vistoria para averiguação do estado do automóvel,
além das condições específicas de cada fabricante. Ela
tem como objetivo evitar que
veículos fora das especificações do fabricante, ou que
não estejam em condições
para uso sejam legalizados. É
importante a legitimação do
veículo e de toda a sua identificação, além de constatar a
presença de todos os equipamentos obrigatórios. É através da vistoria também que o
cidadão tem a certeza de adquirir um veículo sem qualquer problema, assim apresentada uma irregularidade o
cidadão pode desfazer o negócio, garantindo assim tranquilidade na compra e venda
do veículo.
A vistoria torna-se obrigató-

ria nos seguintes casos: A- Na
transferência de veículo. Ao
comprar um veículo, o Detran
exige a vistoria veicular para
realizar o processo de transferência de propriedade; B - Para
solicitar a Segunda Via do Recibo de Compra e Venda; C Na alteração de características
originais do veículo. Quando
o cidadão possui um veículo
e quer realizar alguma alteração da originalidade, como rebaixamento de suspensão, colocação de cilindros de GNV,
alteração de cor, etc., ele deve
realizar a vistoria veicular para
o Detran regularizar a alteração
colocando-a no documento do
veículo e nos dados cadastrais
do órgão, de maneira que não
seja penalizado caso seja parado em alguma blitz; D - Quando o veículo perde a placa, seja
por colisão com outro veículo, por furto ou qualquer outro
motivo, o cidadão deve realizar

a vistoria veicular para solicitar novas placas ao Detran; E –
Ao adquirir um veículo em que
o chassi tenha sido corroído e
haja a remarcação, bem como
quando for necessário a troca
do motor, em ambos os casos
deve-se apresentar uma vistoria veicular.
Por se tratar de uma vistoria exigida pelo Detran, o
condutor que não a realizar
está sujeito a penalizações.
No caso de transferência,
por exemplo, se não for realizada a vistoria no prazo de
trinta dias, será aplicada uma
multa de aproximadamente
R$130,00. No caso de alteração do veículo, troca de placa ou remarcação de chassi o
cidadão estará sujeito às sanções previstas no Código de
Trânsito Brasileiro, com multa e apreensão do automóvel.
Vários itens são observados durante a vistoria. “Nela é

Abaixo você confere alguns itens que devem ser verificados durante a vistoria:
• Farol alto, farol baixo, luzes piloto, luz de placa;
• Lanternas de freio, de posição, luz de ré, acionamento das setas, acionamento intermitente de emergência;
• Espelhos retrovisores;
• Limpadores de para-brisa;
• Pala interna de proteção contra o sol (parasol) do lado do condutor;
• Funcionamento do velocímetro;
• Buzina;
• Para-choques dianteiro e traseiro;
• Triângulo;
• Extintor de incêndio (validade);
• Estado de conservação dos pneus;
• Funcionamento do freio de estacionamento (freio de mão);
• Cintos de segurança;
• Estepe e ferramentas para substituição do mesmo;
• Placa: deve estar com o lacre, sem trincas e sem obstáculos na leitura da identificação;

DIVULGAÇÃO

Na vistoria são verificados itens como numeração de chassi, motor, vidros etc

checado se há adulteração ou
se está em conformidade com
o padrão da montadora como
numeração de chassi, motor,
vidros e etiquetas e a parte dos
itens obrigatórios: se a parte
elétrica está funcionando corretamente, tais como faróis,
setas, luz de freio, limpador
de vidro e buzina; se os pneus
estão em boas condições; se
não há modificação irregular
na suspensão ou qualquer outra modificação; se constam
os itens para emergência como estepe, triângulo e chave
de roda”, conta João Estevão
Salvador Ginetti, um dos sócios-proprietários da Vistorias
Brasil. Tanto para veículos de
fabricação nacional quanto
para importados, ambos devem seguir o padrão brasileiro
para poderem circular.
Há uma grande diferença entre inspeção veicular e vistoria
veicular. Na inspeção veicular
um técnico habilitado (com registro profissional no CREA)
avalia as condições do veículo,

manuseando os equipamentos e
utilizando máquinas específicas
para teste, a fim de verificar seu
funcionamento correto ou não.
É necessário quando o dono do
carro faz alguma alteração de
característica como mudança
de roda, mudança de motor, etc.
Já na vistoria um profissional
com experiência e treinamento
avalia itens visualmente, sem a
utilização de equipamentos de
teste mais avançados. No caso, averígua-se também os documentos, histórico do veículo, conferência de gravações de
chassi, motor, carroceria dentre
outros, além dos itens externos
e visíveis.
Antes da vistoria, o proprietário do veículo deve verificar previamente se o Certificado de Registro de Veículos
(CRV), e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) estão regularizados. Além disso, o IPVA,
eventuais multas e demais encargos devem estar quitados
antes da vistoria ser realizada.
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O que vem pela frente?

O dono de uma micro ou
pequena empresa não teve vida fácil em 2015. Para 2016 a expectativa é um
pouco melhor, com a economia ensaiando uma relativa retomada, mas nada
que anime muito.
O Produto Interno Bruto (PIB) deve encolher
cerca de 3,5% em 2015 (a
porcentagem só será conhecida mais adiante) e,
em 2016, prevê-se uma
queda menor, em torno de
2% no indicador, segundo
o Boletim Focus, do Banco Central. A inflação, que
vem tendo seguidas elevações, deve recuar, porém o
alívio não será grande.

Esse panorama se traduz
em menos investimentos, redução de empregos, poder de
compra das famílias corroído
e resultados piores em negócios de todos os setores.
As micro e pequenas empresas, que já sofrem há meses com tombos seguidos
no faturamento e dependem
muito do mercado consumidor interno, infelizmente, terão de, outra vez, se
desdobrar. Para elas, quanto mais rápido a inflação recuar, melhor, pois ajuda na
recuperação do poder aquisitivo da população. Podem
contribuir os chamados preços administrados (energia elétrica e combustíveis,

por exemplo), que em 2015
pressionaram muito a inflação, mas em 2016 tendem a
ter reajustes menores. Com
menos aperto no bolso, as
famílias poderão aumentar
suas compras, beneficiando
os pequenos negócios.
O dólar também terá sua
parcela de influência. Como
a cotação subiu bastante em
2015, a manutenção da moeda americana em níveis elevados favorece empresas que
concorrem com mercadorias
importadas, que chegam por
aqui com preços mais altos
em reais.
Ao mesmo tempo, quem
vende para o exterior pode
se beneficiar do câmbio pois

DE OLHO

Mundo do Esporte com Senninha
Esse ano o Brasil irá sediar o maior evento esportivo do
planeta, os Jogos Olímpicos Rio 2016, que ocorrem
em agosto no Rio de Janeiro. Para que os clientes se
contagiem com o clima que
tomará conta do país, o Pátio Limeira Shopping preparou uma ação especial
durante o mês de férias da
criançada, o Mundo do Esporte com Senninha.
O cenário conta com diversas atividades: o aquecimento e alongamento,
futebol com chute ao gol, piscina de bolinhas, corrida de obstáculos e basquete. Todas as atividades serão acompanhadas por monitores.
O evento gratuito e inédito na região ficará disponível até 31 de janeiro na Praça de Eventos do empreendimento para diversão das crianças. A
idade permitida para participação é de 03 a 12 anos. Os horários de funcionamento são: de segunda-feira a sábado das 15h às 21h, com a última
turma às 20h30 e aos domingos e feriados das 14h às 20h, sendo a última
turma às 19h30.
O espaço comporta turmas de 12 crianças. Para participação é necessário
realizar um cadastro e as senhas serão distribuídas apenas no mesmo dia,
durante o horário de funcionamento do espaço. Os pequenos devem estar
acompanhados dos pais ou responsáveis. Cada sessão terá duração de 15 a
20 minutos e a tolerância de atraso será de apenas cinco minutos.
Zoológico municipal
está com atividades
especiais
Até o dia 29 de janeiro,
a população de Limeira
contará com uma programação especial no Zoológico Municipal. O zoo terá oficinas, apresentações
didáticas e trilha monitorada. As atividades ocorrem de terça a sexta-feira, das 9h às 15h30. As atividades são gratuitas.

seus produtos ficam mais baratos em dólares. Como as
micro e pequenas empresas
brasileiras têm pouca participação nesse mercado, a
possibilidade de ganho delas
vem do fornecimento de insumos, componentes e peças
para as grandes que dominam
as vendas para fora.
Diante desse quadro, o dono de um micro ou pequeno
negócio deve reforçar a aplicação dos princípios básicos do empreendedorismo:

planejamento, boa gestão,
atenção total às finanças
(equilíbrio nas contas, corte de desperdícios e enxugamento de custos), atendimento impecável e uso de
estratégias de marketing.
O momento é de superação e só quem estiver
preparado será capaz de
suportar as dificuldades.
Conte com o Sebrae-SP
para direcionar seu trabalho e vencer esse momento
de turbulência.

Bruno Caetano
Diretor superintendente
do Sebrae-SP

Uma das ações é a oficina de materiais recicláveis. As crianças podem
aprender como fazer brinquedos e enfeites através do uso de materiais como garrafas e copos plásticos. De acordo com a bióloga do zoo, Ana Cláudia Sorg, essa atividade é importante pois ensina a valorização da criatividade e as competências básicas como pintar, desenhar, recortar e colar.
“A oficina também possibilita que os participantes aprendam a importância da reutilização e da reciclagem, assim como a diminuição na produção de lixo”, frisou.
Outras atividades que as pessoas podem aproveitar são as didáticas e audiovisuais. Estão sendo expostas aos visitantes palestras sobre
grupos de animais, como répteis, aves e mamíferos. As apresentações
são auxiliadas por vídeos e filmes, além da exposição de peças raras
como ovos, penas, pele e dentes. Técnicos e veterinários auxiliam para tirar as dúvidas dos participantes. Quem visitar o zoo durante esse
mês também poderá participar da trilha monitorada, que apresentará
os animais de maneira minuciosa, com acompanhamento do monitor
ambiental do zoológico.
Exposição Fotográfica Ano Novo Chinês
Como diz o ditado
chinês, “o passado é
história, o futuro, um
mistério, e o presente, uma dádiva”, a
Exposição Fotográfica Ano Novo Chinês promovida pelo
Shopping Center Limeira e Associação
Cultural Brasil-China de Limeira busca retratar e relembrar valores históricos,
culturais, comportamentais e vestuários da cultura chinesa.
Até o dia 28 de janeiro, no espaço em frente à loja Monalisa do centro de
compras, o público poderá desfrutar do universo da cultura chinesa através
dos mais de 50 registros fotográficos. Entre fotografias de paisagens, expressões, vestuários, cores e elementos únicos, são possíveis explorar detalhes e
peculiaridades desta cultura.
Além disso, a exposição irá estrear às comemorações da 1ª Festa do Ano
Novo Chinês em Limeira, que ocorrerá nos dias 30 e 31 no Parque Cidade. A
festa contará com shows da Dança do Dragão e comidas típicas.
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SCPC da ACIL: sempre inovando para atender as demandas do mercado
São mais de 350 milhões de informações comerciais físicas e jurídicas, com a participação de mais de 2000 entidades de todo Brasil.
O Serviço Central de Proteção ao Crédito oferece inúmeros produtos para auxiliar
o associado da ACIL, e para conferir todas essas facilidades, basta acessar o site da
ACIL (www.acillimeira.com.
br) e clicar no link do SCPC,
no inicio do site.
“Nesse espaço é possível ter acesso à muitas ferramentas que irão auxiliar o
associado no seu dia a dia,
como dicas para análise e
para registros de cheques,
modelos de preenchimento
de documentos, regulamentos e normas do SCPC, horário do comércio, links de
direcionamento para a Receita Federal e Correios,
SOS Cheques, documentos utilizados no cotidiano
empresarial, informações
sobre o SRC – Sistema de
Recuperação de Crédito e
muito mais”, conta a coordenadora do SCPC, Adriana Marrafon. Ela também
ressalta que desde o lançamento do novo site da Associação, o associado deve
acessar o menu de consultas do SCPC ao digitar o
código e senha da empresa
no cabeçalho da página.

Análise cadastral
e localização
Precisa localizar o cliente e não tem telefone e nem
o endereço?
O SCPC disponibiliza um
leque de produtos que irá assessorar sua empresa nessa
busca!!
Para localizar o consumidor que está em atraso com
a empresa para efetuar uma
possível negociação e cobrança, o associado da ACIL conta com algumas ferramentas
disponibilizadas pelo SCPC
que podem assessorar a busca
de forma muito eficiente:
- Accerto PF é uma solução
ágil que auxilia na obtenção
de dados cadastrais de pessoas físicas informando telefones e endereços e demais
informações sobre o consumidor consultado;
- Accerto PJ é um relatório completo de informações
cadastrais que fornece dados
como a identificação e localização da empresa consultada, além da composição societária e participação em
outras sociedades. Porém,
esse tipo de consultas não informa os desabonos, somente os dados cadastrais;

ACIL/ARQUIVO

- SCPC/Relatório Fone Jurídico é uma ferramenta para
verificação de instalação de
telefone e endereço relativos
ao CNPJ consultado;
- SCPC/Fone confirma o
endereço da instalação do número de telefone informado
na consulta;
- SCPC/Fone + traz um
histórico com todos os números de telefones informados
pelo consumidor em suas últimas negociações dentro de
36 meses.
Limeira Móbile
Limeira Mobile é um aplicativo de celular, desenvolvido
especialmente para efetuar consultas de forma rápida e eficiente ao banco de dados do SCPC.
O aplicativo possui opções básicas para consultar pessoa física
ou jurídica, cheques e veículos.
Possui um help com informações que detalham o conteúdo
de cada consulta disponibilizada no aplicativo e também traz
acesso informações da Receita
Federal sobre a situação cadastral de CPF e CNPJ.
Para baixar o “Limeira
Mobile” basta acessar “Apple Store, Play Store, ou Windows Phone Store” de acordo

Limeira Mobile traz agilidade para as consultas do SCPC

com o tipo de celular e procurar pelo aplicativo. “É só
tomar a decisão correta de
baixar o aplicativo “Limeira
Mobile” em seu celular para ter a informação de crédito em suas mãos. Lembrando
que para acessar as consultas
é necessário o código e senha
de associado”, ressalta a coordenadora do SCPC.

Para mais informações sobre os produtos oferecidos, o
associado também pode entrar em contato pelos telefones (19) 3404-4949 e 34044929. “Consulte o banco de
dados do SCPC em suas negociações, estaremos sempre
modernizando para melhor
atender aos nossos usuários”,
completa Adriana.

Planejamento financeiro é a chave para um bom empreendimento
É comum observarmos pequenos negócios fecharem
suas portas em pouco tempo
após sua abertura. Em uma
pesquisa realizada pelo Sebrae,
apontou que em 2012 por volta
de 27% dos pequenos empreendedores não sobreviveram

mais que dois anos. Se considerarmos o ano que passou,
este número deve ter aumentado consideravelmente.
Dentre inúmeras causas, a
mais decorrente entre esses
jovens empreendedores é a
falta de planejamento. Muitos

Um bom planejamento garante o sucesso de uma empresa

deles começam com a empolgação e a vontade necessária para o negócio, porém por
falta de pesquisa de público,
fluxo de compra e venda e até
mesmo disponibilidade do
produto para a demanda do
mercado levaram estes empreendedores a entrarem num
beco sem saída.
Um bom planejamento é
muito importante para uma
empresa, pois é uma ferramenta estratégica para a determinação de metas, tanto a
curto como a longo prazo, e
ao se trabalhar focando nestes objetivos planejados é um
grande avanço para o negócio, pois buscando as metas
através do planejamento financeiro pode-se dizer que é
como se o empresário esti-

vesse navegando em alto mar
utilizando uma bussola, pois
sempre que a navegação sair
da rota ele terá ciência disso
e buscará os recursos necessários para colocar aquela navegação em rota novamente.
Na La Contable, é possível
encontrar profissionais qualificados que auxiliam na geração de informações contábeis para controle do plano
estratégico. “Uma grande dificuldade para elaboração de
um planejamento financeiro
é a mudança de cenário econômico, e principalmente na
elaboração do fluxo de caixa.
Outra dificuldade encontrada
é lidar com as estimações e
preferências de riscos”, contam Jonatas e David Lamarca,
irmãos e proprietários do es-

critório de assessoria contábil.
Alguns passos iniciais para o planejamento de uma
empresa devem partir diretamente de seu gestor como
negociação de preços e pagamentos, adiantamento de recebimentos, calculo do melhor preço para o produto ou
serviço oferecido, e estipulação do valor que o proprietário e possíveis sócios irão receber, para que assim o fluxo
do caixa seja sempre positivo
e não haja futuros problemas
quanto a falta de verba. Além
disso, a assessoria da empresa por parte de um profissional é fundamental para que se
obtenha um diagnostico, dando base para o um bom planejamento financeiro com consistência e precisão.
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ACIL disponibiliza serviço de reprografia aos associados
Reprografia é o conjunto de
meios ou departamento de reprodução de documentos encontrado em instituições e empresas públicas ou privadas,

para serviços como: fotocópia,
microfilmagem, heliografia,
etc. Hoje na ACIL o serviço de
reprografia está disponível para todos os associados.

Localizado dentro da sede da associação, logo na sua
entrada, o departamento disponibiliza serviços de cópia,
escaneamento, impressão em
ACIL/VANESSA ROSANELLI

A Reprografia da ACIL disponibiliza ao associado um serviço de qualidade, a baixo custo

diversos tipos e tamanhos de
papel, encadernação e plastificação. Todos eles disponíveis para o associado de forma rápida e fácil, com ótima
qualidade e acessibilidade.
O associado pode pedir a
impressão de seu material vindo até a ACIL portando um pen
drive ou CD, ou com os documentos e folhas a serem copiados. Também é possível que
o empresário envie o material
por e-mail ou site para impressão, assim oferecendo mais
conforto ao associado para que
ele faça todo o trabalho necessário sem que tenha que sair de
sua loja ou empresa.
O custo para estes serviços
é formulado especialmente
para o associado, sendo totalmente maleável dependendo da quantia de impressões, cópias, encadernações
ou plastificações que sejam
requisitados. Todo serviço prestado é cobrado junto com a mensalidade, sendo

possível assim que um funcionário traga as cópias e o
material para impressão, trazendo apenas uma requisição
da empresa.
A reprografia da ACIL possui três máquinas de escala industrial, possibilitando a
realização de um serviço chamado “cópia rápida”, onde o
associado pode trazer diversos itens de uma só vez para
ser feita a cópia ou escaneamento e a máquina realiza todo o processo, assim economizando tempo.
Venha conhecer a reprografia da ACIL, e traga seu
material para ser produzido
com qualidade e a um preço de custo baixo. Para mais
informações ligue para (19)
3404-4916 ou pelo e-mail xerox@acillimeira.com.br. Seu
funcionamento cumpre o horário da associação, que é de
segunda à sexta-feira das 8h
às 18h, e aos sábados das 8h
às 12h.

