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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Consumidora recebe Fiat Mobi 0 Km 
da ACIL

ACIL traz treinamento sobre Instagram 
para Negócios

ACIL/RAFAELA SILVA

DIVULGAÇÃO

pág.  5Limeirenses quitaram mais de R$ 560 mil em débitos pela CRC da ACIL

A capacitação ensinará de 
forma prática desde a cria-
ção de uma conta, configu-
ração de biografia, criação 
de artes através da platafor-
ma de design Canva, estra-
tégias de publicação, buscas 
através de tags, entre outras 
temáticas que irão auxiliar 
os empreendedores a domi-
narem a ferramenta.
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No dia 14 de janeiro, a 
ACIL realizou a entrega do 
Fiat Mobi Zero Km para Ma-
ria da Glória E. Santos, que 
comprou na Aloha Corti-
nas e Persianas, preencheu 
o cupom e foi contempla-
da com o grande prêmio de 
Natal da campanha Compras 
Premiadas 2019.
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EDITORIAL

VAI COMPRAR?
Acompanhe a carga tributária embutida nos 

produtos consumidos pelos brasileiros. Os valores de referência 
são baseados na média das cargas dos produtos nacionais.

UNIÃO

ESTADO

MUNICÍPIO

VOCÊ SABE PARA ONDE VAI TODO O DINHEIRO DOS TRIBUTOS?

PENSE NISSO! Fonte: Ministério da Fazenda – Receita Federal

69,5%

26%
4,5%

2020 projeta-se para uma grande virada nos negócios. No Brasil o cenário é de 
otimismo, retomada da economia sustentável depois de uma recessão histórica. 
E essa recuperação deve ser puxada, principalmente, pelos pequenos e microem-
presários. Os sinais mais evidentes, entre outros, como a Reforma da Previdência 
que foi finalmente aprovada, afastando o risco de calote da dívida pública a curto 
e médio prazo, a queda da inflação abaixo do esperado com as taxas de juros mais 
baixos da história e expansão do crédito para que os empresários voltem a inves-
tir, já que o custo de capital das empresas diminui, o que estimula o aumento do 
investimento (adquirindo máquinas e equipamentos), e que voltem a crescer ge-
rando empregos e os trabalhadores se assegurem da estabilidade e retomem a con-
fiança, seja como consumo e também no investimento pessoal. 

Tanto o investimento por parte das empresas quanto o aumento do consumo 
significa aquecimento de demanda. Como o País está com capacidade ociosa de 
mão de obra, as empresas produzirão mais sem gerar os riscos das pressões infla-
cionárias. Para isso é preciso planejar e planejamento é fundamental em toda situ-
ação, até porque apesar de perspectivas otimistas, a retomada será lenta e gradual. 
É preciso enxergar esse ano como uma oportunidade de recuperação. 

O Governo Federal através do Ministério da Economia vem abrindo caminho 
para os empresários, reduzindo a burocracia no ambiente de negócios, o que moti-
va e gera ainda mais confiança para este ano, já que as obrigações dos empresários 
serão reduzidas. Os pequenos negócios têm sido um dos maiores impulsionado-
res da economia, pois são os que mais têm gerado emprego e consequente renda. 
Quando os negócios estão indo bem, aumenta a demanda e isso está diretamente 
ligado à venda de produtos e serviços. 

Na economia local, o apoio das empresas umas às outras, no que diz respei-
to ao consumo é fundamental. Ao optarmos por fornecedores locais, há sempre 
a consequência de fortalecer a economia e abrir cada vez mais possibilidades de 
ampliações, o que demanda mais mão de obra dentro do município, gerando mais 
oportunidades. Quanto mais atividade comercial, maior é a geração de vagas de 
emprego. Certamente o cenário para este ano e as expectativas são as melhores 
possíveis, o que nos faz esperançosos e em rumo ao crescimento.

Livro Escolar (15,52%)

Valor: R$ 50,00

Imposto: R$ 07,76

DIVULGAÇÃO

Francisco de Salis Gachet
Diretor da ACIL



327 DE JANEIRO A 2 DE FEVEREIRO DE 2020

Pais e responsáveis devem 
estar constantemente preocupa-
dos com a educação de seus jo-

Escola Elevare conta com ambiente familiar e acompanhamento individualizado

DIVULGAÇÃO

A formação técnica dá ao 
aluno formado a visão sobre os 
processos de maneira que ele 
possa executá-los e refletir so-
bre o que está fazendo, poden-
do trazer melhorias e inovações 
para a área produtiva. O ensino 
técnico é voltado às demandas 
do mercado de trabalho, com 
alto índice de empregabilidade.

No Brasil, há mais de 1,9 mi-
lhão de matrículas no ensino téc-
nico e, segundo dados do Inep 
(Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Estatísticas Educacio-
nais Anísio Teixeira), no último 
Censo de Educação Superior, ele 
cresceu 5,6% em comparação ao 
levantamento anterior.

Hoje um dos cursos mais 
procurados por alunos no co-

Formação técnica é aliada para o crescimento econômico
légio Procotil é o de Enferma-
gem, além daqueles voltados 
para área da indústria. “Este 
ano vem com a forte promes-
sa de retomada econômica, 
com foco muito grande nas in-
dústrias. Por isso, vemos mui-
to potencial de demanda para 
profissionais da Qualidade”, 
conta Gabriel Cazzeri I. Fi-
gueiredo, diretor administrati-
vo e coproprietário do colégio. 

Há também os cursos téc-
nicos em Química e Seguran-
ça no Trabalho, que possuem 
boa abrangência no mercado. 
Segundo o diretor, com o rea-
quecimento econômico previs-
to para 2020, há a procura cres-
cente por profissionais destas 
áreas, devido à grande partici-

pação de Limeira nos setores 
de metalomecânica e produção 
química como pigmentos, ali-
mentos e semijoias.

Com tantas possibilidades, 
é comum ficar na dúvida sobre 
qual curso ingressar, principal-
mente entre os adolescentes. “O 
ensino técnico quando feito por 
um jovem que ainda está no en-
sino médio, deve ser visto co-
mo a primeira oportunidade de 
conhecer a profissão, portanto, 
mais importante do que saber o 
que cursar, é realmente fazer al-
gum curso e assim poder decidir 
a carreira que irá seguir”, ressalta 
o proprietário do Procotil.

É preciso também estar aten-
to a instituição em que pessoa 
irá se matricular para evitar pro-

blemas no futuro. “As escolas 
de cursos técnicos e ensino re-
gular são supervisionadas pela 
Diretoria Regional de Ensino. 
Todas as Portarias de autoriza-
ção de cursos são publicadas 

no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo, por isso indico que 
os alunos solicitem no colé-
gio, uma cópia da autorização 
do curso, antes de se matricula-
rem”, finaliza Figueiredo.

DIVULGAÇÃO

O curso de Química é um dos ensinos técnicos oferecidos pelo Procotil 
que possui boa abrangência no mercado

Pedaços de frango empa-
nados e crocantes, molho es-
pecial artesanal e saboroso. 
Todos que moram em Limei-
ra reconhecem que o melhor 
local para se comer um deli-
cioso frango frito é no Chi-
cken Balde, que foi pioneiro a 
trazer um produto feito e tem-
perado manualmente todos os 
dias e com receita própria.

Ao melhor estilo “filme 
americano”, os baldes em di-
ferentes tamanhos servem de 
duas até seis pessoas, seg-
mentados nos tamanhos pe-
queno, médio e grande. Ou-
tro diferencial está no corte 

O melhor frango crocante de Limeira está no Chicken Balde
das aves que pode ser de co-
xas, sobrecoxas, tulipas, co-
xinhas, sassamis e o tradicio-
nal “mix”, com uma mistura 
de todos os cortes para agra-
dar toda a família. 

Para acompanhar os empa-
nados, há cortesia do tradicio-
nal molho de mostarda e mel, 
além de uma cartela de outras 
opções que podem ser acres-
centadas ao pedido e que tra-
zem um sabor especial à car-
ne: molho verde, pimenta, de 
alho e também o molho hot, 
que é passado nos pedaços de 
frango logo após serem fritos.

Com 12 colaboradores no 

delivery e seis entregadores, 
a qualidade contínua dos pro-
dutos e do atendimento pres-
tado fazem parte da rotina 
do Chicken Balde, que aten-
de na Av. Eduardo Peixoto, 
749/751, esquina da Rua Sá-
bado Galzerano no Jardim 
Nova Europa.

A equipe do Chicken Bal-
de está pronta e feliz em aten-
der aqueles que desejam a co-
modidade de pedir e receber 
os deliciosos baldes de frango 
em sua residência. Aberto de 
terça a domingo, o horário de 
atendimento é das 18h às 23h, 
e para mais informações basta 

acessar o site www.chicken-
balde.com.br, as redes sociais 
Facebook e Instagram através 

do perfil @chickenbalde, ou 
pelo telefone (19) 3441-9221 
e WhattsApp 98119-2404.

DIVULGAÇÃO

Com frango crocante e molho artesanal especial, o Chicken Balde foi pioneiro 
com um produto produzido manualmente todos os dias e com receita própria

vens ou protegidos. E às vezes, 
mesmo com o acesso às melho-
res instituições de ensino, alguns 

deles necessitam de auxílio para 
desenvolverem e aprofundarem 
ainda mais suas capacidades. 

A Escola Elevare oferece 
aulas de reforço, acompanha-
mento escolar, alfabetização, 
cursos de inglês e pré-vesti-
bulinho, e aulas particulares. 
Tudo isso é feito de forma in-
dividualizada e com material 
personalizado, em turmas pe-
quenas para auxiliar os alunos 
a alcançarem o potencial máxi-
mo de suas aptidões. 

Contando com sete profis-
sionais altamente capacitados, 
a instituição possui um ambien-
te caloroso e de acolhimento, 

tratando seus alunos e pais co-
mo parte de uma grande famí-
lia. “Para a Elevare, é muito 
gratificante ver nossos alunos 
atingirem seus objetivos e con-
quistarem seus sonhos. Então, 
convidamos a todos para que 
venham nos conhecer e fazer 
parte desta família”, contam as 
sócias-proprietárias Lilian Bar-
bosa Piccinini e Eliane Alves de 
Oliveira Fedato.

As atividades são totalmen-
te voltadas para a capacitação 
do aluno, de forma individuali-
zada e diferenciada, priorizan-
do sua autonomia e desenvol-
vimento. O objetivo é buscar 

a excelência no ensino valori-
zando o tempo, investimento, 
esforço e ações dos alunos e 
familiares, atuando como fer-
ramenta de transformação e 
conquista de sonhos.

A Escola Elevare fica na Rua 
Maestro Altino Quadros, 110, 
na Vila São Luis, e convida to-
dos os interessados para realiza-
rem uma visita. O atendimen-
to é das 9h às 12h e das 14h às 
21h. Mais informações através 
do telefone (19) 3443-6863, e 
WhatsApp (19) 99624-3009, 
pelo perfil @escolaelevare no 
Facebook e Instagram ou pelo 
site www.escolaelevare.com.br.

Na escola Elevare, as aulas são preparadas de forma individualizada e com 
material personalizada,  potencializando ao máximo as aptidões dos alunos
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O Microempreendedor Individual (MEI) encontra na ACIL a Sala do MEI, um departamento 
exclusivo e especializado para o atendimento deste empresário. A formalização e abertura do re-
gistro de MEI é algo que pode gerar grandes dúvidas, e a Associação está disponível para ofere-
cer este auxílio. 

O empreendedor tem à sua disposição profissionais preparados, que realizarão a abertura corre-
ta de acordo com o ramo da empresa, de maneira gratuita, orientando cada etapa deste processo.

Ao realizar a formalização, automaticamente torna-se apto para virar um associado da ACIL. 
Com isso, passa a ter acesso a todos os serviços oferecidos pela Sala do MEI, como alterações de 
cadastro, auxílio na declaração anual do MEI, orientações etc. 

O empreendedor associado também poderá utilizar os serviços da ACIL, que podem ser con-
feridos no site www.acillimeira.com.br, assim como nas redes sociais Facebook e Instagram, se-
guindo o perfil @acillimeira.

Como utilizar?
Para poder contar com o auxílio da Sala do MEI, os interessados devem entrar em contato com 

a ACIL pelo telefone (19) 3404-4900, e obter orientações sobre os documentos necessários para 
dar início à abertura. Após essa etapa, para maior comodidade, é agendado um horário para aten-
dimento individual do empreendedor.

Além da assistência oferecida pelos profissionais do departamento, o empreendedor que procu-
rar a instituição receberá uma cartilha, com várias informações sobre o MEI, que vão desde expli-

“Vestir a camisa” da empre-
sa é um ditado utilizado pa-
ra se referir a um colaborador 
que está comprometido com a 
cultura e crescimento de um 

A importância dos uniformes para a boa imagem da empresa
empreendimento. Mas pode-
ria ser muito bem empregado 
em sua forma literal, princi-
palmente quando estamos fa-
lando sobre o uniforme usado 

no dia a dia de um negócio.
Uma equipe bem uniformi-

zada pode dizer muito mais do 
que a sua aparência. Segundo 
a proprietária da Online Uni-
formes, Eliane Cristina Tei-
xeira Hatziefstratiou, quando 
bem empregado, o uniforme 
passa um sentido de organiza-
ção e seriedade. “Ele também 
auxilia a identificar o funcio-
nário, dando uma orientação 
ao cliente logo que ele chega a 
uma empresa sobre quem ele 
deve procurar”, conta a em-
presária. Uma dica é trabalhar 
com as cores da identidade vi-
sual da empresa, o que trará 
um impacto maior nos conta-
tos profissionais.

O colaborador é o primeiro 
contato de um cliente com a 
empresa, portanto ter um uni-
forme bem planejado contri-
bui para a mensagem e visão 
a serem transmitidas. “Primei-
ramente a pessoa deve obser-
var o ambiente em que este 
funcionário irá trabalhar e a 
impressão que se quer passar. 
Se é um local que ele precisa 
abaixar para pegar as coisas, 
por exemplo, é recomendado 
um uniforme com decote mais 
discreto e uma camisa mais 
longa”, explica Eliane. 

Ela acrescenta que detalhes, 
como a presença de ar-condi-
cionado no local de trabalho ou 
se o colaborador trabalha em 

área externa, também influen-
ciam na escolha dos trajes. Por 
isso, antes de requisitar a pro-
dução, é preciso levantar estes 
questionamentos para se reali-
zar a escolha correta do modelo 
e material utilizado.

Por fim, a proprietária da 
Online Uniformes reforça os 
cuidados na hora de se contra-
tar uma empresa para a produ-
ção das peças. “Deve-se ficar 
atento à qualidade do tecido, 
da costura e do acabamento 
da peça, pois tudo isso irá de-
terminar a durabilidade des-
te uniforme. E observar tam-
bém o cumprimento do prazo 
de entrega, para que não haja 
problemas futuros”, finaliza.

Uma equipe bem uniformizada passa um sentido de organização e seriedade, 
pois é o primeiro contato do cliente com a empresa

DIVULGAÇÃO

Sala do MEI: formalização e assessoria para 
microempreendedores

VOCÊ
CONHECE?

cações sobre o início das atividades, obrigações fiscais, dúvidas frequentes, entre outras coisas.
Aqueles que se associarem, também poderão cadastrar-se em uma lista de transmissão exclusiva, onde receberão lembretes de prazo para entrega de declaração 

mensal, avisos, notícias e dicas para o seu dia a dia empresarial.
O atendimento da Sala do MEI é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, na sede da ACIL. Mais informações através do e-mail mei@acillimeira.com.br.
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No dia 14 de janeiro, a ACIL 
realizou a entrega do Fiat Mobi 
Zero Km, na Fiat Impéria, para 
Maria da Glória E. Santos, que 
foi sorteada no último dia 10 e 
recebeu o grande prêmio de Na-
tal da campanha Compras Pre-
miadas de 2019. 

Emocionada e no início sem 
acreditar que havia sido premia-
da, a ganhadora conta que preen-
cheu o cupom ao comprar uma 
persiana na loja Aloha Cortinas e 
Persianas. Ela foi sorteada entre 
os mais de 200 mil cupons entre-
gues na Associação. 

Para Mauro Marquesin, re-
presentante da loja, a campanha 

ACIL entrega Fiat Mobi Zero Km para consumidora limeirense
Maria da Glória E. Santos foi a grande ganhadora  da campanha Compras Premiadas 2019,  através da loja Aloha Cortinas e Persianas

Maria da Glória E. Santos recfebendo as chaves do seu carro ao 
lado de Mauro Marquesin, da loja Aloha Cortinas e Persianas

Compras Premiadas ajuda mui-
to nas vendas, pois as lojas par-
ticipantes a têm como seu dife-
rencial, e podem explorá-la para 
conseguir novos clientes. “Nós 
da Aloha Cortinas e Persianas 
já participamos a muito tem-
po da campanha e recomenda-
mos, ainda mais agora, que ti-
vemos a felicidade e prazer de 
ter o cupom de uma cliente sor-
teado”, completa.

Para participar da campa-
nha Compras Premiadas 2019, 
o consumidor deveria realizar 
suas compras em empresas par-
ticipantes, onde receberia um 
cupom com uma raspadinha. 

Além da possibilidade de ser 
premiado com um prêmio ins-
tantâneo no valor de R$ 100,00, 
a pessoa que preenchesse o 
cupom e depositasse na urna 
do sorteio ou na própria ACIL, 
concorreria ao carro 0 km.

Para conferir os ganhado-
res da campanha Compras Pre-
miadas 2019, é só acompanhar 
o perfil @acillimeira no Face-
book e Instagram, ou acessar 
o site www.acillimeira.com.br. 
Em breve será realizado o lan-
çamento da Campanha de 2020, 
por isso fiquem ligados nas re-
des sociais da Associação para 
acompanharem as novidades.

ACIL/RAFAELA SILVA

Muitas pessoas aproveita-
ram 2019 para retomar a sua es-
tabilidade econômica. É o que 
apontam os dados recolhidos 
pela Boa Vista SCPC da ACIL. 
Presencialmente, foram atendi-
das 17.118 pessoas físicas e 229 
jurídicas, que consultaram pos-
síveis pendências que consta-
vam em seus nomes.

Graças ao trabalho da Cen-
tral de Recuperação de Crédito 

CRC da ACIL registra aumento de 32% na renegociação de dívidas em Limeira
Em 2019 consumidores limeirenses quitaram mais de R$ 560 mil em débitos pela Recuperadora de Crédito da ACIL 

ACIL/ARQUIVO

(CRC) da ACIL, foram realiza-
dos 2.919 acordos de dívidas, 
com um crescimento de 32% 
em comparação ao ano anterior 
(2018), que registrou 2.204 qui-
tações. Estas negociações im-
pactam positivamente na eco-
nomia da cidade, pois foram 
recuperados R$ 569.914,00 de 
débitos em Limeira apenas no 
ano passado, além de possibi-
litar que os antigos devedores 

retomem o seu crédito no mer-
cado. Desde sua inauguração, 
o departamento já recuperou 
o valor de R$ 1.177.282,90 de 
inadimplência do mercado.

Os números também apon-
tam um aumento de 5% nas ex-
clusões de títulos dos registros 
da Boa Vista SCPC em Limei-
ra. Em 2018 foram retirados 
10.459 registros do banco de 
dados, enquanto em 2019 fo-
ram 10.985. “Com a CRC e a 
campanha Limpe Seu Nome, 
nós conseguimos realizar vá-
rias negociações entre devedo-
res e credores, retirando o no-
me destas pessoas da praça e 
tornando-as consumidores ati-
vos novamente”, afirma Adria-
na Marrafon, coordenadora do 
SCPC da ACIL.

A Boa Vista SCPC divulgou 
dados nacionais, que apontaram 
que a inadimplência do brasilei-

Graças aos trabalhos da CRC e da campanha Limpe Seu Nome, houve
aumento de 5% nas exclusões de títulos em Limeira em 2019

ro em 2019 caiu 2,6%. Este é 
um valor positivo e que vem au-
mentando desde 2016, o que se-
gundo os especialistas da admi-
nistradora, entre outros fatores, 
pode estar relacionado à maior 
cautela das famílias na hora de 
assumir dívidas.

Ainda de acordo com esta 
análise, especula-se que pas-
sado o período mais intenso da 
crise e a melhora da expectati-
va referente ao ambiente eco-
nômico, o indicador demons-
tra sinais de estabilização após 
quatro anos consecutivos de 
queda nos registros. 

Negociação de dívidas
Para saber se uma pessoa 

possui qualquer pendência 
em seu nome é muito fácil, 
basta que ela se dirija até a 
sede da Associação com seu 
CPF e documento com fo-

to. E caso haja alguma dívi-
da registrada, é possível que 
ela consiga realizar a nego-
ciação do valor na própria 
ACIL, que irá receber a dívi-
da e excluir este saldo de seu 
nome imediatamente.

Já o empreendedor associa-
do pode contar com os serviços 
de uma equipe especializada 
na identificação e recuperação 
de débitos. Para isso, ele deve 
solicitar o contrato de adesão 
à CRC, que pode ser retira-
do na Associação ou requeri-
do através de suas consulto-
ras. O documento deverá ser 
lido atentamente, preenchido, 
carimbado e entregue na enti-
dade. Mais informações sobre 
a Central de Recuperação de 
Crédito podem ser obtidas pe-
los telefones (19) 97141-7322 
e 3404-4928, ou pelo e-mail 
crc@acillimeira.com.br.

Papai Noel recebeu mais de 5 mil crianças na Praça Toledo Barros em dezembro
A ACIL, em parceria com a Prefeitura de Limeira, trouxe até a Praça Toledo Barros entre os dias 06 e 24 de dezembro 

a presença do Papai Noel. Durante o período, o bom velhinho atendeu 5.480 crianças, que puderam conversar com o per-
sonagem, contar os seus pedidos de Natal além de tirarem fotos. Houve também a distribuição de mais de 10 mil balas.

A Praça Toledo Barros também contou com a Árvore de Natal, Casinha do Papai Noel, e a Gruta de Belém, com 
um presépio em tamanho real que encantou e emocionou muita gente. A parte externa da Gruta recebeu os chamados 
“snow falls”, com 240 metros quadrados de luzes, totalizando 1.920 tubos de LED, na tonalidade azul.

A decoração iluminou as 123 árvores da praça que foram enfeitadas com 4,2 mil metros de mangueiras e fitas de-
corativas de iluminação. 

Com a presença do Papai Noel e de suas Noeletes, a ACIL pode dar sua parcela de contribuição para incentivar a 
movimentação de consumidores no comércio limeirense, que poderiam aproveitar a presença do bom velhinho na pra-
ça para realizar as suas compras com mais tranquilidade e segurança, e prestigiar a programação com shows e apresen-
tações promovidos pela Secretaria da Cultura.

ACIL/RAFAELA SILVA
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Dr. Noedy de Castro Mello 
Coordenador de Assuntos Jurídicos

A evolução dos meios de marketing e a internet aprimoraram e agilizaram expres-
sivamente a comunicação e a troca de informações mercadológicas no cotidiano da 
população, alterando a forma e os objetivos do tratamento dos dados pessoais, tor-
nando-se necessária a criação de uma legislação que fiscalizasse, regulamentasse e 
punisse as empresas que violassem os direitos fundamentais do indivíduo, tais como 
a privacidade, intimidade e igualdade.

Neste sentido nasceu a Lei Geral de Proteção de Dados, legislação que estabelece 
regras e limites ao tratamento dos dados pessoais. Mas afinal, o que abrange o trata-
mento de dados pessoais?

Segundo a lei, tratamento é a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, 
acesso, reprodução, transmissão, distribuição, armazenamento, eliminação, avalia-
ção ou controle da informação, modificação, difusão ou extração realizada com da-
dos pessoais, ou seja, informações capazes de identificar uma pessoa.

Como se pode constatar, a Lei atingirá a todos, seja como consumidor, colabora-
dor ou como empresa, por isso é muito importante se atentar as especificidades trazi-
das pelo legislador, que prevê, dentre outras penalidades, multa de até 50 (cinquen-
ta) milhões de reais a quem descumprir as normas.

O tratamento de um dado pessoal deve estar acompanhado de transparência, fina-
lidade, segurança e consentimento do titular do dado, ou seja, as empresas deverão 
informar o consumidor ou colaborador sobre o porque estão coletando àquelas infor-
mações pessoais e estes por sua vez, poderão consentir ou não o seu armazenamento.

A princípio estas alterações e precauções podem assustar e causar certo inconfor-
mismo devido ao ajuste a ser feito quanto a política de segurança da empresa para 
evitar vazamento de dados, entretanto não é demais lembrar que o Código de Defe-
sa do Consumidor, a Lei do Cadastro Positivo e o Marco Civil da Internet já trazem 
orientações no mesmo sentido.

Sendo assim a melhor coisa a se fazer é mapear os possíveis riscos e traçar estra-
tégias para assegurar o tratamento de dados em conformidade com a nova Lei, pre-
venindo possíveis sanções e processos indenizatórios.

Lembre-se, o prazo para se adequar termina em agosto de 2020, com a entrada da 
nova Lei em vigor.

JURÍDICO Lei Geral de Proteção de Dados – A lei que todos devem conhecer

No ano passado, Limeira re-
cebeu ao todo R$ 20 milhões 
graças a ação do deputado Mi-
guel Lombardi. Segundo o par-
lamentar, o desafio para 2020 
é destravar um valor estimado 
em R$ 50 milhões no Ministé-
rio da Infraestrutura, através do 
programa Avançar Cidades. A 

Miguel Lombardi liberou R$ 20 milhões em verbas para Limeira em 2019

partir da liberação deste valor, 
ele consolida dois projetos ou-
sados de mobilidade urbana: a 
construção do viaduto da Bar-
roca Funda (início da obra pre-
visto para este ano) e a libera-
ção das verbas federais para 
o novo anel viário da cidade 
(verba que ele tentará destravar 

ao longo de 2020).  
A expectativa do deputado 

limeirense é que estas grandes 
obras ajudarão a aquecer a eco-
nomia do município, gerarão 
postos de trabalho e renda para 
a comunidade, além de fomen-
tar o setor produtivo indireta-
mente. “Sou grato às lideranças 
empresariais, as entidades co-
mo a ACIL, Fiesp e empresá-
rios locais e à nossa população 
que contribuem com o avanço 
do mandato. Por este motivo 
trabalho para fortalecer o desen-
volvimento econômico de Li-
meira. É assim que vamos tor-
nar a cidade mais competitiva e 
mais atrativa para novos inves-
timentos”, frisou. 

O deputado relembra a con-
quista da posse definitiva da 
área do Horto Florestal em 
2019. Ele considera que este é 

um dos passaportes para a Li-
meira do futuro. “Limeira está 
prestes a completar 200 anos. 
Precisamos pensar qual a ci-
dade que queremos construir 
a partir do nosso bicentenário. 
A área do Horto é um manan-
cial de oportunidades. Cabe a 
nossas lideranças decidirem 
qual caminho seguir. Eu estou 
pronto para ser liderado e aju-
dar a construir novas vocações 
econômicas para a nossa cida-
de”, ressaltou.

Ele destacou a parceria pro-
dutiva com o prefeito Mário 
Botion em favor da cidade. “Fa-
ço a intermediação nos ministé-
rios porque sei da capacidade 
de execução da administração 
municipal. Essa harmonia ajuda 
a colhermos muitos bons frutos 
dessas ações para Limeira”, fri-
sou o congressista.

      Planos para 2020
No campo legislativo, o de-

putado tem como priorida-
de para este ano fazer avan-
çar nas comissões o Projeto de 
Lei Nº 8366/2017, que suge-
re a correção monetária da Ta-
bela do Imposto de Renda. “A 
população não aguenta mais 
pagar tanto imposto e receber 
uma prestação de serviço de 
má qualidade. O governo pre-
cisa rever essa regra. Fiquei 
satisfeito ao ver uma entre-
vista do presidente Bolsona-
ro que anunciou que a equi-
pe econômica deve aumentar 
o teto da isenção do Imposto 
de Renda. Vamos discutir essa 
medida na Câmara dos Depu-
tados. Vou trabalhar muito pe-
la aprovação desta proposta”, 
frisou ele que tem 17 projetos 
de lei apresentados na Casa.

Lombardi é membro titular da Comissão de Seguridade Social e Família, já 
garantiu mais de R$ 325 milhões para Limeira desde que iniciou o mandato

DIVULGAÇÃO
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O Instagram é muito mais que 
uma simples rede social. Hoje tor-
nou-se uma forte ferramenta para 
auxiliar o empreendedor na apro-
ximação e prospecção de clientes, 
e é por essa razão que nos dias 18 
e 19 de fevereiro, às 19h, a ACIL 
realizará o curso “Instagram para 
Negócios” com a especialista San-
dra Dapólito.

A capacitação ensinará de for-
ma prática desde a criação de uma 
conta, até aspectos como a diferen-
ça entre um perfil pessoal e um co-
mercial, configuração de biografia, 
criação de artes através da plata-
forma de design Canva, estraté-

Instagram para Negócios será tema de capacitação realizada na ACIL
gias de publicação, buscas através 
de tags, entre outras temáticas que 
irão auxiliar os empreendedores a 
dominarem a ferramenta.

Sandra Dapólito é pós-gradua-
da em Gestão da Tecnologia e In-
formação pela Faculdade Véris. Já 
auxiliou empresários na elaboração 
de proposta comercial para clientes 
externos; definição e implantação 
de Processos da Qualidade; realiza-
ção de auditorias em Processos de 
Software e Organizacionais e hoje 
ministra cursos nas mais diversas 
áreas do marketing digital, auxi-
liando empreendedores a trabalha-
rem com as redes sociais a favor de 

seu negócio, além de outras ferra-
mentas como WhattsApp Business, 
Google Adword e Youtube.

As inscrições devem ser reali-
zadas pelo site www.acillimeira.
com.br/agenda. A confirmação da 
vaga é feita mediante o investi-
mento de R$ 210,00 para não as-
sociados ou de R$ 160,00 para 
sócios. Mais informações pelo te-
lefone (19) 3404-4900 ou pelo e-
-mail cursos@acillimeira.com.br. 
Para ficar por dentro de outras ca-
pacitações, serviços e novidades 
oferecidos pela ACIL, é só seguir 
o perfil @acillimeira no Facebook 
e Instagram.

- Criando sua conta no Instagram; 
- Diferença entre Perfil Pessoal e Perfil Comercial; 
- Transformando seu Perfil Pessoal para Comercial; 
- Configurando sua Biografia; 
- Criando artes para o Instagram (Canva); 
- Criando estratégias de publicação; 
- Buscas (Tags para Negócios); 

CONTEÚDO COMPLETO DA CAPACITAÇÃO:

- Vídeos e filtros; 
- Stories; 
- Destaques (Organizando seus Stories); 
- Direct (Alcançando mais Vendas); 
- Instagram Analytics; 
- Analisando seus seguidores; 

- Conteúdos do Instagram; 
- Hashtags; 
- IGTV; 
- Promovendo suas publicações; 
- Encontrando seu público alvo; 
- Dicas para estratégias no Instagram.

As constantes mudanças do 
mercado, o desenvolvimento das 
tecnologias em todas as áreas de 
atuação e o aumento da concor-
rência, exigem cada vez mais 
profissionais atualizados e com 
o conhecimento que o ensino 
superior proporciona. Segundo 
pesquisa realizada pela Federa-
ção das Indústrias do Estado do 
Rio de Janeiro (Firjan), foram 
ouvidas mais de 400 empresas 
na busca de entender o perfil pro-
fissional que será contratado em 
2020, e constatou-se maior pro-
cura sobre duas áreas: a de Ges-
tão e de Produção. 

“O perfil esperado de todo pro-
fissional é de competência técni-
ca e comportamental, que se res-
ponsabilize pelo seu programa de 
desenvolvimento e que continue 

O papel do ensino superior na formação de novos profissionais
estudando após sua formação, fa-
zendo pós-graduação, cursos de 
especialização, entre outros, para 
poder aproveitar as oportunida-
des de crescimento que a empre-
sa possa oferecer”, explica Maria 
Isabel Barbosa Okamoto, profes-
sora e coordenadora do curso de 
Recursos Humanos da Faculdade 
de Administração e Artes de Li-
meira (FAAL).

Escolher em qual área dese-
ja investir sua carreira profissio-
nal, pode gerar dúvidas para mui-
tas pessoas. “Sabendo identificar 
suas facilidades e dificuldades, o 
futuro estudante poderá procurar 
cursos que se encaixam dentro 
de suas características, e o auto-
conhecimento contribui muito na 
escolha correta da carreira a se-
guir”, conta Kênia de Lyra, dire-

tora geral da FAAL.
Há aqueles que possuem uma 

formação e desejam atualizar e 
ampliar seus conhecimentos atra-
vés da pós-graduação, especiali-
zações e cursos de curta duração. 
“O profissional terá o conhecimen-
to técnico atualizado, networking 
com novos profissionais da área, 
além da possibilidade de troca de 
experiências através do benchma-
rk. Ele também participará de tra-
balhos e projetos que o auxiliará 
no desenvolvimento de habilida-
des comportamentais”, acrescen-
ta Maria Isabel. Participar ao má-
ximo das aulas presenciais, tirar 
dúvidas, realizar leituras e estu-
dos extras, são algumas ações 
que tornarão este período ainda 
mais produtivo.

Por fim, a diretora aponta que 

é preciso estar atento e conhe-
cer a instituição onde se pretende 
graduar, para ter certeza de que o 
local está de acordo com as exi-
gências do MEC. “Recomendo 
também que procure pesquisar 

sobre o corpo docente, se os pro-
fessores possuem formação na 
área em que atuam além da aca-
dêmica, que irão trazer experiên-
cias profissionais para a sala de 
aula”, finaliza. 
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É preciso conhecer a instituição onde pretende realizar sua graduação,
para ter certeza de que está de acordo com as normas do MEC
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