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Dicas para se dar bem na hora de
reformar ou construir o imóvel
DIVULGAÇÃO

A construção ou reforma
de um estabelecimento, escritório e até mesmo uma residência exigem um planejamento prévio. Para tentar dar
uma forcinha na organização,
profissionais de diversas áreas da reforma e construção,
como terraplanagem, aluguel
de equipamentos, parte elétrica, pisos, entre outros, dão dicas para os consumidores.
págs. 4 e 5

Homenageados do 37º Dia da Empresa Limeirense
Todos os anos a ACIL promove o Dia da Empresa Limeirense, um jantar que este ano chega à sua 37ª edição.
Em agosto serão homenageados os destaques do ano nas
categorias Comércio, Indústria,
Pres
tação de Serviços, Personalidade, Empresa Socialmente
Responsável, Instituição, Mulher e Jovem Empreendedores.
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ACIL Itinerante prestigia região da Av. Laranjeiras
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A importância da segurança digital na empresa
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NOTA DE FALECIMENTO

EDITORIAL
Em vista da turbulência político-econômica-financeira
que o País está passando, cada
vez mais o empresariado tem
de tomar medidas que visem
redução de custos ao mesmo
tempo em que tem que investir para buscar clientes. Todas
as atividades de uma empresa
devem ser antecedidas de um
bom planejamento que resulte
num bom retorno do investimento feito.
Várias são as frentes que
precisam ser focadas para o sucesso empresarial, destacando-se a atração e a fidelização da
clientela. Isso só se consegue
quando o cliente é bem atendido num ambiente acolhedor
e, preferencialmente confortá-

vel, onde ele se sinta bem. Nesta
edição trazemos artigo especial
com dicas de reforma e construção, matéria de fundamental importância para a funcionalidade
da empresa e para a primeira impressão que o cliente tem. Destaque-se a segurança que a contratação de profissionais da área
de projeto, construção e decoração vai proporcionar ao bom andamento da obra, sem improvisos, com cumprimento de prazos,
materiais adequados etc.
A situação do País também
tem ensejado um número recorde de desempregados, já se
fala em 14 milhões, e isso fatalmente concorre para os sub-empregos, tráfico e violência.
A cada dia aumentam as esta-

Renato Hachich Maluf
Conselheiro da ACIL

tísticas de furtos e roubos e
a as empresas têm de investir mais e mais em segurança. Também nesta edição trazemos um interessante artigo
sobre a segurança digital.
Aproveitando a época festiva de mês de junho com as
tradicionais homenagens aos
santos Antônio, João e Pedro,
destaca-se a oportunidade das
empresas “entrarem no clima”, decorando as vitrines e
instalações com os motivos juninos, de maneira a atrair os
fregueses. Com pouco investimento pode-se “fazer a festa”.
Continuando com a aproximação da ACIL aos seus associados e demais empresas, foi
realizado no dia 08 de junho
mais uma edição do ACIL Itinerante, dessa vez na progressista região da Avenida Laranjeiras, importante artéria
comercial da cidade, sempre
mantendo o lema: “Sozinhos
somos fracos, juntos somos
cada vez mais fortes”.

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

Cachorro quente (15,28%)
Valor: R$ 12,00
Imposto: R$ 1,83

VOCÊ SABE PARA ONDE VAI TODO O
DINHEIRO DOS TRIBUTOS?
4,5%
26%

UNIÃO
ESTADO
MUNICÍPIO
69,5%

PENSE NISSO!

Fonte: Ministério da Fazenda – Receita Federal

Vanda Salviatti Bechara

No dia 27 de maio, Limeira perdeu uma grande mulher. Esposa, mãe, empresária
e admirada por seus familiares,
amigos e todos aqueles que a
conheciam, Vanda Salviatti
Bechara deixa a saudade nos
corações de seu estimado marido, Badih Bechara, conselheiro da ACIL, e de seus filhos Willian e Erika Bechara.

Clodomiro Aparecido Rossi
No dia 12 de junho, faleceu um dos membros atuantes mais
antigos do Conselho Deliberativo da ACIL. Clodomiro A. Rossi iniciou sua trajetória na Associação na década de 1980 e
desde então auxiliou seus colegas diretores e conselheiros
a desenvolver e fazer crescer
cada vez mais a representatividade da ACIL.
Diretores, conselheiros e
toda a equipe da ACIL manifestam a mais sentida solidariedade aos componentes dessas dignas famílias.
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A Supremo Assessoria preza pela excelência Clínica Sorrir Fácil: todo o
e credibilidade de seus serviços
cuidado que o sorriso precisa
A Supremo Assessoria e Consultoria Contábil é uma empresa
limeirense, que presta serviços
na área fiscal, contábil, societária, departamento pessoal, imposto de renda, entre outros, para pessoas físicas e jurídicas.
Atendendo várias empresas
de Limeira, o escritório preza
pela qualidade de seus serviços
mantendo o compromisso de assessorar seus clientes de maneira eficaz, pois prezam pela excelência e confiabilidade adquirida
ao longo dos anos.
“Estamos com nosso cliente em todos os momentos, sejam bons ou ruins, sempre os
orientando para que possam gerir seus negócios dentro da lei e
cumprindo todas as exigências
trabalhistas e fiscais”, conta Fabricio Figueiredo, sócio proprietário da Supremo Assessoria.
Para aqueles que procuram
profissionais comprometidos e
totalmente capacitados na área

DIVULGAÇÃO

Equipe da Supremo Assessoria

contábil e fiscal, o escritório Supremo é o local ideal. Fica localizado na Rua Presidente Humberto A. Castelo Branco, 660,
no Jardim Mercedes. O horário
para atendimento é de segunda
a quinta-feira, das 8h às 17h30,
e às sextas-feiras, das 8h às
16h30. O telefone para contato

é (19) 3038-1010 e 3702-0524.
Também é possível falar com os
profissionais pelos e-mails: fabricio@escritoriosupremo.com.
br e daiane@escritoriosupremo.
com.br. “Venha nos visitar. Estaremos de braços abertos para
receber nossos novos clientes”,
convida Figueiredo.

Frio, pipoca e vinho quente: chegaram as
Festas Juninas e Julinas
Juntamente com o inverno, junho e julho trazem uma das épocas
mais gostosas da cultura brasileira:
as Festas Juninas / Julinas. Comemoração que se iniciou como uma
celebração religiosa cristã em de-

DIVULGAÇÃO

voção a santos, hoje é uma das datas mais lembradas por suas músicas, brincadeiras e comidas típicas
que são acompanhados de muita
alegria e diversão.
É nesta época que a decoração
ACIL/LEONARDO BARDINI

São diversas as opções para se montar uma linda
mesa ao melhor estilo Festa Junina

Receita - Pipoca Doce Colorida
Ingredientes:
1 xícara de chá de milho para pipoca
1/2 xícara de chá de óleo
1 xícara de chá de açúcar
1/2 xícara de chá de água
½ colher de corante líquido
Modo de preparo:
Primeiro estoure normalmente a pipoca com o óleo e reserve. Em outra
panela, coloque o açúcar e derreta em fogo médio, acrescente a água, o
corante e diminua o fogo. Mexa até a calda “subir” (ponto de fio), desligue o fogo e rapidamente misture a calda com a pipoca. Para fazer
várias cores, basta repetir a receita com cada cor desejada.
Fonte: http://www.portaltudoaqui.com.br/como-fazer-pipoca-doce-caramelizada-colorida-e-com-sabores/

e fantasias “caipiras” espalham-se por lojas, escolas e restaurantes. Segundo Ramon Dolfi Zovico, proprietário da Orenir Festas
e Fantasia, a procura por este estilo já esperada nesta época do ano.
“São procuradas principalmente
as fantasias femininas, que são os
vestidos temáticos e de ‘noiva caipira’. Para os homens são buscadas roupas de noivo, do ‘jeca’ e os
acessórios”, explica.
A decoração nesta data também é totalmente típica desta
época, com muitas cores e estampas vibrantes e objetos próprios do folclore. “É possível
encontrar desde bandeirinha até
balões de espuma, placas, guirlandas, palha para montagem de
espantalhos etc. Para a decoração
da indicamos os bolos fake com
pipoca, mini chapéus e doces típicos, além de diversas outras
opções que podem ser encontradas em nossa loja”, acrescenta o
proprietário da Orenir.
A culinária desta época é uma das
mais ricas culturalmente, onde cada
região possui seu prato de destaque.
Um ponto em comum entre elas talvez seja o seu toque “caseiro”, além
de, em meio a tantos ingredientes,
se destacarem a presença de grãos
(como milho, amêndoas, castanhas,
amendoim e arroz), além do coco
que é muito utilizado na produção
dos doces (cocadas e bolos).

Mais informações sobre a Clínica podem ser obtidas no site
www.clinicasorrirfacil.com.br

Tendo como diferenciais a
qualidade de seus serviços e
dos produtos utilizados, aliado ao atendimento de ponta
prestado aos clientes, a Clínica
Sorrir Fácil se destaca no setor
de odontologia de Limeira.
A clínica conta com uma
equipe de seis funcionários
totalmente capacitados e que
atendem todas as especialidades da área odontológica:
aparelhos fixo e móvel, bichectomia, clareamento, dentaduras, extrações, implantes,
lentes de contatos e facetas,
limpeza, próteses fixas e removíveis, restaurações, tratamento de canal, tratamento
gengival, entre outros.
“Oferecemos o que há de
melhor e mais moderno dentro
da odontologia, além de mantermos o compromisso de ajudar a manter o sorriso bonito e
melhorar a qualidade de vida
de nossos pacientes”, destaca
André Vieira Leite, proprietário da Sorrir Fácil.

Para conhecer mais sobre os serviços e tratamentos oferecidos, os interessados podem fazer uma visita
à clínica que fica localizada na Rua Visconde do Rio
Branco, 373, bem no centro
da cidade. Também é possível agendar um horário para avaliação através do telefone (19) 3443-4490, pelo
WhatsApp: 97114-7355 ou
pelo e-mail clinicasorrirfacil@gmail.com. O horário de
atendimento é de segunda a
sexta-feira, das 8h às 19h, e
aos sábados, das 8h às 14h. A
empresa também está presente no Facebook como “Clínica Sorrir Fácil” e conta com
uma página na internet que os
clientes podem acessar através do link: www.clinicasorrirfacil.com.br. “A saúde começa pela boca. O seu sorriso
é o seu cartão de visita. Venha conhecer nosso espaço e
faça uma avaliação”, convida
Leite.
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FOTOS: DIVULGAÇÃO

Romaréllo Terraplanagens e Construções

A construção ou reforma de um
estabelecimento, escritório e até
mesmo uma residência exigem um
planejamento prévio. É necessário
cotar qualquer possível preparação
do terreno, materiais que serão utilizados, mão de obra, acabamentos, decoração, entre outras coisas.
Deve-se tentar antecipar todos os
gastos que serão feitos para que durante as obras, não haja muitas surpresas que possam estourar o orçamento reservado.
Para tentar dar uma forcinha na
organização, o Visão Empresarial
Limeirense traz dicas e depoimentos de profissionais de diversas áreas da reforma e construção como
terraplanagem, aluguel de equipamentos, parte elétrica, pisos etc.
Preparação de terreno
A preparação do terreno em que
será construído, ou até mesmo para
uma reforma que exija a expansão
de um imóvel, é a primeira etapa e
uma das mais importantes em uma
obra. É nela em que se apoiará toda a estrutura desde sua fundação,

alicerces, colunas, aterramento etc.
Porém, como explica Lucas
Martins, da Romaréllo Terraplanagens e Construções, é preciso que
tudo passe por uma análise técnica
que irá estudar o perfil do terreno,
juntamente com as necessidades do
cliente, pois “o resultado viável dessa equação é um projeto que determinará as diretrizes da terraplenagem e preparo do solo”. Ele aponta
que o serviço deve ser feito por mão
de obra especializada, pois tudo é
realizado através de equipamentos
e máquinas específicas, e com profissionais capacitados para realizarem cada etapa da obra.
Antes da contratação de uma
equipe para a realização da terraplanagem, por exemplo, é necessário levar em consideração a execução do projeto, a avaliação do
que foi proposto e a sua viabilidade. “Existem vários fatores para se
ficar atento durante a execução da
terraplenagem: desde a locação topográfica, análise do grade, passando pelo estudo do solo, volume de
corte e aterro, grau de compactação,

Nova Eldorado Materiais para Construção

entre outros”, explica.
Qualquer erro nesta etapa pode
prejudicar todo o restante da obra, incluindo problemas que irão aparecer
após sua finalização. “A preparação
do terreno é o alicerce do qual será
executado tudo. Portanto se começar
de maneira errada, há riscos como
de movimentação do solo, erosão,
volume de corte e aterro incorretos,
acúmulo de água em local inadequado etc.”, finaliza Martins.
Estrutura
Juntamente com a preparação
do terreno, o projeto da reforma ou
construção também já deve estar
pronto para que o planejamento da
estruturação seja feito. “Projetos arquitetônicos e estruturais prontos,
precisam ser aprovados pelos órgãos
competentes inclusive a mão de obra
contratada”, conta Carlos Guzzi, sócio proprietário da Nova Eldorado
Materiais para Construção.
É nesta fase que iniciará a fundação (estacas, baldrames e pilares),
que irão sustentar toda a construção.
Ferro, cimento, concreto e aço em
vergalhões e armados são os principais materiais utilizados nesta etapa e a sua qualidade é essencial para
que não afete o restante dos trabalhos. “A base, que é o início, é primordial para que não ocorra rachaduras na obra. Nós trabalhamos com
aço e telas de tops de mercado, como o AÇO CA-50 e AÇO CA-60
que são produzidos em siderúrgicas
com selos documentados de certificação. Porém, existem no nosso ramo a oferta de outras empresas com

produto inferior de qualidade, o que
pode comprometer toda a estruturação”, explica o sócio proprietário.
Os riscos podem ser altos ao utilizar materiais que tenham sua qualidade desconfiável, e são capazes
de gerar gastos inesperados durante
a construção. “Além de problemas
estruturais como trincas e rachaduras, também se utiliza mais materiais
que o necessário devido a sua baixa
qualidade”, termina Guzzi. Todo o
trabalho deve ser realizado por uma
equipe especializada, e quanto mais
referências de obras bem sucedidas
houver, maiores serão as garantias
de um resultado de qualidade.
Aluguel de equipamentos
Andaimes, betoneiras, ferramentas elétricas, compactadores de solo, entre diversos outros equipamentos que são indispensáveis em
cada fase de uma obra. Ao contratar
uma equipe de mão de obra acredita-se que todas estas ferramentas
estão inclusas no orçamento, porém
por algum motivo ou eventualida-

de, pode ser necessário fazer a aquisição ou a manutenção de uma delas em meio à construção.
Hoje em dia já não é mais necessário fazer a compra destes aparatos. O serviço de aluguel era algo
que antes se restringia a segmentos
de grandes obras da construção civil, mas que agora pode ser utilizado em obras de qualquer porte. “Nos
últimos anos ocorreu um grande desenvolvimento tecnológico e muitos
equipamentos importados entraram
no mercado brasileiro, a maioria de
simples manuseio e alto rendimento, popularizando seu uso pelos excelentes resultados obtidos”, destaca Célio Magalhães, proprietário da
Casa do Construtor de Limeira.
A mudança no perfil dos usuários foi o que facilitou e permitiu
a formulação de preços mais acessíveis com alternativas para curtos períodos, a partir de uma diária.
“Importante ressaltar que, no ato de
locação é firmado entre as partes
um contrato de cessão de bens sem
operador, quando o locatário assu-

Casa do Construtor
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de que temos é uma espécie de luminária de LED que também é uma
caixa de som, que funciona com conexão bluetooth e alterna suas cores. E não muito breve, chegará ao
mercado as famosas lâmpadas que
ascendem e apagam com o barulho
de palmas. Todas possuem certificado de qualidade e um preço acessível ao consumidor”, finaliza.
Malagutti Eletricidade

me a responsabilidade pelo equipamento cedido, uso correto e seguro
e pela conservação e limpeza, com
a ressalva de que o produto deve ser
devolvido nas mesmas condições
que foram entregues”, esclarece o
proprietário. “São comuns em nosso negócio atender até donas de casa que buscam soluções nas áreas
de limpeza e jardinagem”.
A locação de equipamentos pode se mostrar mais viável não apenas pelo preço, mas também pela
comodidade. “A locação evita investimentos desnecessários, depreciação, escolha equivocada de
equipamento para determinada finalidade ou função e principalmente, a parada da obra por problemas
de manutenção, uma vez que o locador pega para si estas responsabilidades”, conclui Magalhães.
Elétrica e iluminação
Uma das partes mais essenciais,
e que pode ser considerado o “coração” de um imóvel após o seu
término é a parte elétrica. “Muitos
projetos já vem com a parte elétrica e de iluminação prontos, porém
depende também do gosto da pessoa: se ela deseja um ambiente mais
claro ou não, se aquela será uma sala de descanso, um quarto, área de
estudos etc. Tudo isso influencia na
quantia de tomadas e pontos de iluminação”, explana Henrique Malagutti, sócio proprietário da Malagutti Eletricidade. Ele acrescenta
que tudo isto é feito respeitando as
normas de segurança e capacidades

da estrutura da casa.
Os cuidados com o material elétrico durante a instalação são essenciais para garantir a qualidade do
serviço, e qualquer erro pode comprometer o tempo de uso da instalação do imóvel. “É preciso ter cuidado para que não haja torção ou dobra
no cabo, além de evitar contato com
materiais que possam descascar o
fio. Se isto acontecer, além de problemas de fuga de energia, podem
ocorrer até mesmo princípios de incêndio”, aponta Malagutti.
Além de empresário, este também trabalha com a mão de obra na
área, e diz que a contratação de um
profissional de qualidade e experiência no ramo é imprescindível. É preciso procurar por pessoas que sigam
as regras e normas de segurança (como a NR 10), e que tragam garantia
para a instalação elétrica ou até mesmo de equipamentos instalados. “De
preferência para aqueles que formulam contratos de trabalho, onde todo acordo feito para a contratação
do serviço, além da garantia dos materiais e ferramentas utilizadas, estejam especificados evitando assim
possíveis transtornos”, acrescenta.
Na parte de iluminação, o que
tem crescido no mercado são as
lâmpadas de LED. “Temos a luminária dupla de 60 cm e a individual de 1,20 m. Além de prover uma
boa iluminação, a vida útil do LED
é bem maior do que a das lâmpadas
comuns”, mostra Gisele Malagutti, que também é sócia proprietária
do estabelecimento. “Uma novida-

Acabamento
A finalização de uma obra ou reforma fica por conta dos acabamentos e diversos fatores devem ser
levados em consideração como praticidade de instalação, limpeza, manutenção, durabilidade, funcionalidade etc., para que assim possa-se
traçar um perfil do gosto e estética
daqueles que irão utilizar cada espaço, pois a escolha inadequada pode
gerar diversos transtornos.
A utilização de cada cômodo é o
que determina a preferência por um
modelo de piso. Segundo Rogério
Delmond, sócio proprietário da Toda Casa Acabamentos, a tendência
atual são os porcelanatos em grandes formatos. “São peças de 1 x 1 m,
e que chegam até a 1,8 x 3,6 m, com
detalhes em relevo 3D para as paredes. São diversas opções em cerâmicos tradicionais e o que há de mais
moderno em pisos, com uma imensa
variedade de cores, tons, além de diversas texturas que se harmonizam e
se encaixam perfeitamente em cada
ambiente da obra”, relata.
Delmond dá a dica para aqueles
que desejam ambientes que transmitam uma sensação de calma e
aconchego, utilizando pisos laminados de madeira. “Os da marca
Durafloor, que também são conhecidos como piso quente, são muito
utilizados em dormitórios e salas.
São confortáveis para quem tem o
hábito de andar descalço e favorecem a combinação com móveis e
objetos. Possuem grande praticidade em limpeza e instalação, além
de dispensar o lixamento e envernizamento necessários a outros pisos
de madeira. Eles também contém

Toda Casa Acabamentos

proteção hipoalérgica, resistência a
cupim e conforto térmico”, explica
o sócio proprietário.
A constante atualização de catálogos e o conhecimento da tendência do mercado são essenciais
para a melhor escolha dos produtos que irão compor um ambiente,
e neste caso é preciso procurar um
local que ofereça toda a assessoria
necessária. “São diversas marcas
que compõem os setores de louças
e metais sanitários, cubas e coifas
de inox, fornos, cooktoops, banheiras, spas e ofurôs. Um profissional
que traga treinamentos atuais e que
explore estas tendências saberá como direcionar a melhor compra para seu cliente”, conta Belmond.
Não apenas na consultoria de
produtos, deve-se também procurar
um profissional ou equipe especia-

lizada neste tipo de trabalho, que esteja sempre atualizada no modo de
instalação das mais diversas peças.
“Existe todo um cuidado e modo
certo de se colocar, seja um piso ou
metal sanitário. O manuseio incorreto destes materiais além de poder
causar dano aos mesmos, trará prejuízos que só serão notados ao término da obra ou reforma”, finaliza
o empresário.
Seja da construção a partir do zero ou uma reforma, qualquer trabalho feito em um imóvel requer um
planejamento prévio em que a qualidade do serviço e dos materiais esteja balanceado com o orçamento
disponível. Seguindo esta ideia básica, muitos problemas e transtornos podem ser evitados e assim o
produto final será rápido e de resultado satisfatório.
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37º Dia da Empresa Limeirense anuncia os destaques do ano
Todos os anos a ACIL promove o Dia da Empresa Limeirense, um jantar que este
ano chega à sua 37ª edição,
homenageando os destaques
do ano nas categorias Comércio, Indústria, Prestação de
Serviços, Personalidade, Empresa Socialmente Responsável, Instituição, Mulher e Jovem Empreendedores.
Para escolha dos homenageados, foi disponibilizado um

formulário online para que a
população indicasse as empresas e empresários que mais se
destacaram em seus respectivos ramos em Limeira. Dessa
forma, uma comissão organizadora composta por diretores,
conselheiros, funcionários e,
principalmente, integrantes dos
diversos segmentos da sociedade, se reuniram para a apuração
dos votos.
A comissão seguiu a risca o

regulamento interno da ACIL
para eleger os destaques do ano.
O estatuto possui várias regras,
sendo a principal para receber a
homenagem, ser uma empresa
associada à entidade, estar operando interruptamente na praça
de Limeira há mais de três anos,
não ter recebido o prêmio no interstício de 5 anos, além de ter
participação em favor da comunidade, tradição, serviços relevantes, exemplos a serem segui-

dos, entre outras características.
“Homenageamos aqueles que
mais se despontaram durante o
ano, as empresas e empresários que conseguiram se superar perante os desafios, que
inovaram, buscaram a melhoria contínua de seus negócios,
atuando com competência e
muita determinação para que
alcançassem o sucesso”, ressalta o presidente da ACIL, José Mário Bozza Gazzetta. “Es-

ta é uma festa que já se tornou
parte do calendário de Limeira e nosso objetivo é fazer com
que a cada ano, esse evento seja ainda mais glamoroso e inesquecível para os condecorados
e toda a classe empresarial da
cidade”, completa.
A 37ª edição do Dia da Empresa Limeirense acontecerá
no Nosso Clube no dia 18 de
agosto, às 19h30. Vendas de
convites em breve!
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Avenida Laranjeiras recebe o ACIL Itinerante
No dia 8 de junho o ACIL
Itinerante esteve em mais uma

grande região comercial de Limeira, os arredores da Av. LaACIL/LEONARDO BARDINI

As consultoras da ACIL visitaram e convidaram empresários da região para
participarem do evento, conhecerem a associação e sanarem possíveis dúvidas

ranjeiras. Nele estiveram presentes os representantes da
Associ
ação, apresentando um
pouco sobre a entidade e seus
departamentos como a reprografia, jornal Visão Empresarial
Limeirense, os eventos e palestras promovidos, convênios
etc.; um representante da Associação Profissional das Empresas Contábeis e Contabilistas de
Limeira (APECL); além da presença do Sebrae Móvel.
Na ocasião, empresários associados e não sócios foram
convidados a tirar dúvidas em
relação à Entidade, contabilidade e empreendedorismo. “Hoje

com as dificuldades que o País
está enfrentando, seja na política ou econômico, este tipo de
ação é de extrema importância.
É a ACIL mostrando que está
aqui para nos ajudar”, explica
Pedro Degaspari, proprietário
da Villa Aparecida Panetteria.
Outros foram convidados
através da visita prévia realizada pelas consultoras na
região. “O ACIL Itinerante
é importante para sanar dúvidas e dar auxílio e mais
informações sobre a associação. O apoio dado com
cursos para se passar por esta
crise é essencial, além de di-

versas outras coisas que ela
tem a oferecer”, conta o proprietário do restaurante Papas e Gulas, Marcelo Gambarato Azevedo.
O presidente da ACIL, José Mário Bozza Gazzetta, esteve presente no evento para saber
um pouco mais das necessidades
dos empreendedores da região.
“Estamos em um momento em
que a união é indispensável. O
associativismo em momentos
de baixa de negócios fortalece o
setor, procurando soluções para
garantir que todos possam continuar com as atividades de seus
negócios”, finaliza.

Como garantir a segurança de dados digitais?
Manter a segurança de dados digitais de uma empresa sejam eles fiscais, de controle ou até mesmo de clientes ou fornecedores
é um trabalho extremamente importante, e que exige uma atualização constante. Mas quais as melhores maneiras de se fazer isso?
Que ações dentro do dia a dia podem previnir e blindar estes dados de hackers e pessoas mal intencionadas?
Não existe uma única solução para este tipo de problema, como explica Luiz Tiago Sampaio, diretor da Eniax Soluções em Informática. “É um conjunto de fatores começando pelo usuário, que se bem treinado e orientado é o melhor antivírus que se pode
ter. Mas em termos técnicos há uma série de medidas como: ter um antivírus e sistema operacional atualizados em suas últimas
versões, a utilização de um firewall para controle de acesso externo, políticas e filtros de acesso de conteúdo na web e um backup
eficiente”, conta.
Pode não parecer, mas o backup de arquivos críticos é a melhor forma de se prevenir até mesmo da ação de ransoware (que são
vírus que sequestram os dados). “Este deve ser feito de forma automática, diário e ter pelo
menos uma cópia em um servidor externo seguro, a chamada ‘nuvem’”, explica o diretor.
Dicas de segurança digital
Sempre que um usuário identifica que seu computador passa a ter um comportamen- • Bom controle e política de acesso à conteúdo da web;
to estranho, é sinal de que algo possa estar errado. “A melhor coisa a ser feita é parar • Atualização constante do antivírus;
imediatamente a sua utilização e fazer o desligamento da máquina. Além disso é impor- • Utilizar as últimas versões do sistema operacional escolhido;
tante que se utilize e procure a ajuda de uma empresa de gerenciamento de TI especia- • Realização de um backup diário dos dados, com cópia em “nuvem”.
lizada e de confiança”, finaliza Sampaio.
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