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Dia das Mães: hora de presentear!
ACIL/CRIAÇÃO

O Dia das Mães é uma
das datas mais aguardadas
tanto pelo comércio quanto
pelo consumidor. Por isso o
Visão Empresarial Limeirense trouxe algumas dicas,
para auxiliar aqueles que
ainda estão na dúvida sobre
com o que presentear neste
dia tão especial.
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CME promove Café da Manhã
do Conhecimento
Promovido no último dia 26,
pelo Conselho da Mulher Empreendedora (CME) da ACIL,
o evento contou com uma incrível palestra da life coach
Michele Rufatto Vaz. Com o
tema “Como estabelecer metas e manter o foco”, os participantes foram transportados
para uma viagem de autoconhecimento e empoderamento
para atingir seus objetivos.

ACIL/LEONARDO BARDINI
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Jd. Gustavo Picinini recebe o ACIL Itinerante

pág. 5

Confira as lojas participantes do Compras Premiadas

pág. 8

2

7 A 20 DE MAIO DE 2018

EDITORIAL
Mãe Empresária
Nas últimas 3 décadas observa-se que vem crescendo e se fortalecendo as atividades das
chamadas executivas, que possuem uma série de tarefas: decidir; viajar; dirigir grupos de elevada complexidade e conhecimento etc. Tais executivas, via de regra, são mães que estão ocupando os mais altos cargos em grandes empresas ao redor do planeta, com raras exceções em
países cujas culturas ou religião as impedem de ingressar no mercado de trabalho.
No Brasil, nos últimos tempos, vemos florescer de forma vigorosa o papel da mulher no mundo dos negócios. Entretanto, este movimento não é recente, embora tenha sido bem tímido, uma vez que as mulheres não conseguiam oportunidades no
mercado e nele se lançavam como empresárias sem qualquer apoio dos governos e
nem mesmo da sociedade refratária a este tipo de “ousadia”.
Acontece que a falta de apoio, como disse antes, obrigava (e ainda obriga) essas
mulheres a atuarem simultaneamente como empresária executiva e MÃE, implicando no cumprimento de jornada dupla de trabalho.
Vou, então, contar uma história de sucesso da qual sou a protagonista!
“Com 27 anos de empresa, MÃE após os 35 anos de idade, confesso que depois
de o nascimento de meu filho passei a ter um olhar diferente para identificar uma
mãe empresária, suas dificuldades e objetivos, pois tenho uma vasta experiência nesta percepção. Faço parte de vários grupos de mães e, em especial, o Grupo Renascer
composto, quase que totalmente, por mães avós. Dirijo uma instituição mantida pela
ACIL que se chama Conselho da Mulher Empreendedora (CME), cujo objetivo é a
busca constante de conhecimento e do apoio para suas inciativas. O grupo é composto por mulheres que são mães empresárias mais experientes e por outras mães que
estão buscando ou estão muito próximas de suas conquistas.”
Independente da atividade que cada uma exerce, seus olhos brilhantes, com os
quais envolvem seus filhos, permitem que nunca esqueçam dos sonhos deles e, para
isso, estão sempre trabalhando duplamente para atingir seus objetivos.
Elas são vistas entrando apressadamente nas lojas, com celulares nas mãos resolvendo suas questões; fechando negócios; controlando o orçamento doméstico;
consultando as notícias do dia; resolvendo o almoço da casa; marcando cabelereiro,
médicos, academia; buscando coisas para surpreender seu companheiro; acertando
horários ou dando ombro para uma amiga em meio a tantas emoções; esboçando um

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

Cobertor (26,05%)
Valor: R$ 120,00
Imposto: R$ 31,26
VOCÊ SABE PARA ONDE VAI TODO O DINHEIRO DOS TRIBUTOS?

UNIÃO

26%

4,5%

ESTADO
MUNICÍPIO
69,5%

PENSE NISSO!

Fonte: Ministério da Fazenda – Receita Federal

sorriso intenso de satisfação em ouvir reiteradas vezes a palavra santificada: mãe,
mãe, mãe, mãe... Elas resplandecem como uma luz forte, intensa e brilhante.
Elas querem o melhor pra todos aqueles que as rodeiam e estão sempre atentas
com os filhos, marido, familiares etc., sem esquecer de suas conquistas e obrigações,
pois isso fazem-nas mais fortes e felizes.
Sua maior alegria é ver todos bem, e quando se sentem inseguras com seus naturais medos e anseios buscam outras mães, que sofrem juntas, oram juntas, amam
juntas e dividem suas dores conseguindo soluções adequadas para suas indecisões
e problemas. Tudo termina com muita alegria e muitas gargalhadas, quando conseguem se ajudar.
São mães responsáveis que se sentem encarregadas por tudo e fazem muita coisa
por um mundo melhor a todos.
A energia infinita de amor que as envolvem, na busca de sempre e sempre se ajudarem, retrata verdadeiramente um sentimento materno. Isso é ser mãe. Mãe do mundo.
As mulheres são as criadoras de tudo. O mundo gira em torno delas. Tenho certeza
de que sem elas não existiriam Ferrari, Harley Davidson, belas casas e nem pescarias!
Tudo passa pelo crivo feminino, pois o homem não consegue seguir em frente sem ter
uma mulher ao seu lado, porque a mãe de hoje é polivalente, participa em todas as áreas do mundo, sem esquecer o seu legado do colo, do peito, do ventre, do amor absoluto por tudo aquilo que faz.
O que seria de todos nós sem as maravilhosas e encantadoras MÃES? Neste dia todo dedicado à ela, a rainha e matriarca, registramos o nosso desejo do melhor dia do
mundo, do sonho realizado, das conquistas alcançadas e repleto das bençãos de Deus.

Rosilene Aparecida Luck
Superintendente do CME
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Mais oportunidades no mercado com a Esatec Educacional
Aprender um curso técnico é de extrema importância
para o mercado atual, principalmente para quem está iniciando sua carreira. Ele pode
ser o responsável por abrir
portas, dando as primeiras
oportunidades em áreas de
atuação para uma pessoa.
Por ser de duração mais curta, em poucos meses o aluno
já está apto para iniciar o trabalho na área especifica.
A Esatec Educacional possui uma unidade em Limeira, e
oferece os cursos técnicos em
Plásticos e Mecatrônica. Os
alunos formados como Técnicos em Mecatrônica auxiliam
os engenheiros em projetos,

programas, controle, instalação e manutenção de sistemas
de automação. Analisam especificações para aquisição de
componentes e equipamentos,
além de atuar em equipes, podendo coordená-las.
Já o aluno formado como
Técnico em Plásticos projeta,
planeja, supervisiona, controla e executa processos de fabricação de produtos de plástico e de borracha. Acompanha
sistemas de produção, projeta ferramentas e dispositivos.
Realiza ensaios físico-químicos em laboratórios. Atende clientes; orienta, apoia e
acompanha tecnicamente os
fornecedores. Define maté-

rias-primas, utiliza instrumentos de medição e recursos de informática. Interpreta
normas e procedimentos integrados ao sistema de qualidade e gestão ambiental.
A escola está sempre abrindo novas turmas, pois trabalha
com um excelente sistema modular. “Com a atual situação do
País, quem investir em educação, sem dúvida nenhuma, terá mais oportunidades de conseguir melhores empregos ou
promoções dentro de uma empresa”, explica o proprietário.
A Esatec Educacional atende de segunda a quinta-feira
das 8h às 21h, e nas sextas das
9h às 17h. Para mais informa-

DIVULGAÇÃO

A Esatec Educacional oferece excelentes cursos técnicos, que preparam o aluno para o mercado de trabalho

ções sobre os cursos existem
os números (19) 3442-4738
e 3442-3586, e o WhattsA-

pp (19) 98219-2352. A escola
está localizada na Rua Borba
Gato, 128 na Vila Primavera.

Praticx Software: uma solução inteligente para os negócios
DIVULGAÇÃO

A Praticx Sistemas possui uma ampla linha de softwares e equipamentos
que auxiliam o empresário tanto no mercado varejista quanto atacadista

Para que uma empresa tenha sucesso no mercado, além
de profissionais capacitados
e competentes em suas áreas,
ela também deve contar com
as ferramentas certas. Um software eficiente em suas funções
pode fazer toda a diferença na
hora de realizar a captação e
leitura de dados, além de aperfeiçoar consideravelmente o
tempo dos processos.
A Praticx Sistemas é um software de automação comercial
para lojas atacadistas e varejistas. Ele possui suporte rápido e
eficiente aos seus clientes, além
de ter ferramentas customizadas,

o que o torna flexível e ajustável
de acordo com as necessidades
empresariais do dia a dia.
O software é capaz de centralizar e integrar toda a empresa em um único sistema,
eliminando a redundância da
entrada de dados, erros e custos. “Ele é ágil e prático, e fazemos customizações conforme a
necessidade do cliente. Temos
todos os controles como estoque, vendas, orçamentos, contas a pagar e receber, impressão de etiquetas de código de
barras, emissão de cupom fiscal e nota fiscal eletrônica”, explica o proprietário. Ele acres-

centa que o funcionamento é
bem simples e o treinamento
muito rápido e se caso necessário, pode-se importar cadastros
de sistemas mais antigos.
A Praticx Sistemas convida a
todos para solicitarem uma demonstração grátis e conferirem
a qualidade do software, através
dos telefones (19) 3703-2577 /
98202-0092 / 98245-5560, ou
pelo e-mail contato@praticx.
com.br. O horário de atendimento ao público é de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, e mais informações através do site www.
praticx.com.br e da página do
Facebook: @praticx.

Pátio Limeira Shopping terá troca de figurinhas colaborativas
O futebol é a paixão nacional e em ano de Copa do Mundo não dá para ficar
de fora da coleção do álbum, não é mesmo? Agora clientes podem trocar as
figurinhas repetidas no espaço colaborativo e gratuito do Pátio Limeira Shopping: o Clube de Figurinhas. O espaço fica no piso térreo, próximo a loja do
Polishop. As trocas serão realizadas até o final da Copa de 2018.
O espaço temático conta com uma parede interativa para as trocas de fi-

gurinhas do álbum. A ideia é fazer uma troca colaborativa, onde o consumidor vai poder pegar uma figurinha que está faltando no seu álbum e deixar
outra que ele tenha repetida na parede para que outro cliente possa continuar a coleção.
As trocas acontecem de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos
e feriados das 12h às 22h no empreendimento.
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Concretização de objetivos é assunto no Café da Manhã do Conhecimento
O Conselho da Mulher Empreendedora (CME) da ACIL
promoveu na manhã do dia 26

de abril, o Café da Manhã do Conhecimento com a palestra “Como estabelecer metas e manter o
ACIL/LEONARDO BARDINI

O CME trouxe a life coach Michele Rufatto Vaz, que explicou
a importância de se estabelecer um planejamento para concluir objetivos

foco”, ministrada pela life coach
Michele Rufatto Vaz. O evento
foi gratuito, e contou com a presença de cerca de 100 pessoas,
entre empresários e convidados,
e foi oferecido a todos os presentes um delicioso coffee.
Michele trouxe para o Café toda sua experiência, levando todos a realizarem uma viagem interna, visualizando tudo
aquilo que desejavam atingir
este ano. “É preciso ter clareza naquilo que se quer, em seus
objetivos. Atribuir uma relevância a isso e a partir dai traçar um plano de como alcança-

-lo”, explicou a coach.
Dentre os vários pontos abordados, ela destacou a necessidade de se dar uma métrica, para saber o quão próximo ou distante se
está deste objetivo a ser alcançado, além de se questionar se este
objetivo é forte o suficiente para
se encarar aquilo que for preciso. Também explanou a importância da mudança dos hábitos e
do comportamento, sempre focalizando aquilo que se quer atingir.
As expectativas da palestrante foram positivas, acreditando
que as pessoas presentes tenham
saído do evento com ao menos

um objetivo concreto em suas
mentes. “Eu costumo dizer que
são ao menos cinco passos para
se realizar um objetivo: especificar as metas; dar uma medida
para elas; ter um planejamento de ação; atribuir a relevância
deste objetivo na vida desta pessoa e por último estabelecer um
prazo para mobilizar-se no tempo proposto”, finaliza Michele.
Antes do encerramento da palestra, os participantes preencheram
uma declaração de compromisso consigo mesmos, prometendo dar o máximo para concluir o
objetivo estabelecido no evento.

Iniciado o prazo de adesão ao Refis de micro e pequenas empresas
Desde o dia 2 de maio, micro e pequenos empresários
que estão em dívida com a
União podem aderir ao Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Refis). A iniciativa oferece o parcelamento da dívida
e descontos de até 90% sobre
atrasos, de acordo com a modalidade de adesão.
O prazo para inscrições começou dia 02 de maio e vai até
as 21h do dia 9 de julho, exclusivamente pela internet, no
Portal e-CAC PGFN. Para se
inscrever basta clicar na opção
“Programa Especial de Regularização Tributária – Simples Nacional”, disponível em
“adesão ao parcelamento”.

O programa abrange os débitos vencidos até a competência do mês de novembro
de 2017 e inscritos em Dívida
Ativa da União até a data de
adesão ao programa, inclusive aqueles que foram objeto
de parcelamentos anteriores
ativos ou rescindidos, ou que
estão em discussão judicial,
mesmo que em fase de execução fiscal ajuizada.
Para aderir ao programa,
o contribuinte deverá pagar
uma entrada correspondente
a 5% do valor total da dívida,
que poderá ser dividida em
cinco prestações mensais. O
montante restante poderá ser
quitado em até 175 parcelas.
Os juros poderão ter redução
de 50% a 90% e as multas de

25% a 70%, de acordo com o
número de parcelas.
Valor da parcela não pode
ser inferior a R$ 300
Pelas regras do programa,
o valor da parcela não poderá ser inferior a R$ 300. Além
disso, não são necessárias a
garantia e/ou o arrolamento de
bens para aderir ao programa.
O projeto, que instituía o
programa, chegou a ser vetado pelo presidente Michel
Temer, sob o argumento de
que feria a Lei de Responsabilidade Fiscal ao não prever
a origem dos recursos que
cobririam os descontos aplicados a multas e juros com
o parcelamento das dívidas.
Temer voltou atrás e o Con-

DIVULGAÇÃO

O prazo para inscrições começou dia 02 de maio e vai até as 21h do
dia 9 de julho, exclusivamente pela internet, no Portal e-CAC PGFN

gresso derrubou o veto no
mês passado.
O veto foi criticado por pequenas indústrias e organizações que representam o setor.
Segundo o Serviço Brasileiro
de Apoio a Micro e Pequenas

Empresas (Sebrae), o Refis
pode beneficiar cerca de 600
mil empresas, que devem cerca de R$ 20 bilhões à União.
Fonte: Pequenas Empresas
& Grandes Negócios

Envio de declarações do Imposto de Renda fora do prazo é iniciado
Quem perdeu o prazo para enviar a Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física já podem fa-

zê-lo desde o dia 02 de maio. O
contribuinte será multado em 1%
do imposto devido por mês de
DIVULGAÇÃO

Para quem for pagar o Imposto de Renda atrasado, o próprio sistema
fará a atualização dos valores na hora de imprimir a guia

atraso (limitado a 20% do imposto total) ou em R$ 165,74, prevalecendo o maior valor. Não será
necessário baixar um novo programa. O sistema automaticamente gerará a guia para o pagamento
do tributo, acrescido da multa.
Neste ano, o total de contribuintes que enviaram a Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) foi 29.269.987,
um crescimento de 1,63% em
relação ao ano passado. O número superou a expectativa do
Fisco de receber 28.800.000 declarações. Em 2017, 28.524.560
contribuintes haviam entregado
o documento dentro do prazo.

Restituições
O pagamento das restituições começa em 15 de junho e
vai até 17 de dezembro, em sete lotes mensais. Quanto antes
o contribuinte tiver entregado a
declaração com os dados corretos à Receita, mais cedo será ressarcido. Têm prioridade
no recebimento pessoas com
mais de 60 anos de idade, contribuintes com deficiência física ou mental e os que têm doença grave.
Pagamento
Quem for pagar o Imposto de
Renda atrasado não precisa se

preocupar em incluir os juros e
as multas. O próprio sistema fará a atualização dos valores na
hora de imprimir a guia. O programa de preenchimento da declaração do Imposto de Renda
da Pessoa Física de 2018, ano
base 2017, está disponível no
site da Receita Federal.
Também é possível preencher
e enviar o documento por meio
do aplicativo Meu Imposto de
Renda para tablets e celulares.
Por meio do aplicativo, é possível ainda fazer retificações depois do envio da declaração.
Fonte: Agência Brasil
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CRC é a solução na reaquisição de dívidas
ACIL/ARQUIVO

A CRC faz parte do SCPC Boa Vista, e é uma das ferramentas que
auxiliam o empresário contra a indimplência

A inadimplência no Brasil
é algo que cresce assustadoramente, principalmente em
épocas de crise e desemprego. Segundo dados recentes
do Banco Central, a inadimplência entre pessoas físicas
em setembro registrou um
aumento de 3,6%. Hoje por
volta de 70% das pessoas
inadimplentes são novatas,
ou seja, é a primeira vez que
tem seu nome negativado.
Isto é algo que a maioria
dos empresários já vem sentindo há algum tempo. As
vendas são concluídas, porém
o pagamento não é feito, o

que gera um grande transtorno
tanto para o devedor quanto
para o credor. Pensando nisso,
a ACIL disponibiliza a Central de Recuperação de Crédito (CRC), criada para auxiliar
o empresário limeirense no recebimento de dívidas em atraso de seus consumidores.
O atendimento assim como o
serviço prestado está sendo extremamente satisfatórios para
as empresas participantes, que
passam a recomendar a CRC
por esta se tornar uma parceira
na área de cobrança de qualquer
empreendimento. É um setor
totalmente focado na recupera-

ACIL Itinerante retorna com nova estrutura
No dia 12 de abril aconteceu
o primeiro ACIL Itinerante de
2018, realizado na região do Jd.
Gustavo Picinini. O evento que
tem por objetivo levar a Associação para mais perto do empresário e comunidade limeirense, iniciou este ano com diversas
mudanças em sua estrutura.
As novidades ficaram por
conta dos serviços voltados para o consumidor e comunidade
da região do evento. O cidadão
pode realizar a consulta de pessoa física pra saber a situação
de seu nome, e no caso de alguma negatividade é possível

uma negociação junto à consultora da Central de Recuperação de Crédito.
Além disso, o Banco de Currículos oferece orientação completa de como cadastrar no sistema
da entidade. E os participantes
puderam encontrar também tudo
sobre o Cartão ACIL+, que oferece muitos benefícios tanto nos vales alimentação, refeição e combustível, quanto nos convênios.
A Casa Nova Materiais de
Construção aproveitou a ocasião
para tornar-se sócia da ACIL e
assim poder utilizar todos os serviços que foram disponibiliza-

dos. “Já conhecíamos a Associação. A consultora passou aqui na
loja e falou que haveria essa mobilização, então analisamos as
vantagens e nos filiamos novamente”, explicou o proprietário
Eliezer Alves de Araújo.
A cada edição do ACIL Itinerante uma nova região é visitada,
estreitando ainda mais a relação
da Associação junto à comunidade empresarial e o cidadão limeirense. Acesse o site www.
acillimeira.com.br e confira as
notícias e serviços da ACIL, e
para mais informações existe o
número (19)3404-4900.

ção de débitos, com abordagem
especializada, além de ter um
ótimo custo benefício, uma vez
que o associado só paga se receber o valor da dívida.
Para utilizar o serviço da
Central de Recuperadora de
Crédito, o associado deve ler
atentamente e preencher um
contrato, que pode ser retirado na Associação ou requerido através de suas consultoras. Este deverá ser carimbado
e entregue na ACIL. Mais informações sobre a CRC pelos telefones (19) 3404-4928 e
3404-4929, e pelo e-mail heloisa@acillimeira.com.br.

ACIL/RAFAELA SILVA

A Casa Nova Materiais para Construção aproveitou a oportunidade para
tornar-se sócia da ACIL, e utilizar todos os serviços oferecidos pela Associação

CNH digital é lançada em São Paulo
Os motoristas do estado de
São Paulo já podem acessar a
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) digital por meio
de um aplicativo. A versão da
CNH na tela do celular tem o
mesmo valor jurídico da im-

pressa e sua emissão é opcional.
O prazo para implantar a habilitação eletrônica em todo o país
vai até 1º de julho.
Com todas as informações da
habilitação impressa, inclusive
foto e QR-Code, o documento
DIVULGAÇÃO

De acordo com o Detran, a CNH Digital faz parte de um pacote de
melhorias tecnológicas para desburocratizar a vida das pessoas

digital poderá ser acessado pelo aplicativo CNH Digital, da
Serpro, empresa de tecnologia
da informação do governo federal, nas lojas virtuais PlayStore para sistema Android, ou na
iTunes para sistema iOS.
A regra para obter a CNH
digital é federal e o critério
para emissão é que a habilitação esteja na validade, que
tenha o QR-Code – código de
barras que pode ser escaneado
por celulares equipados com
câmera – e que não tenham
bloqueios, como suspensão,
por exemplo.
Se o documento estiver vencido, o condutor deve renová-lo
para pedir a versão digital.
Caso ele não tenha ainda a
versão com o QR-Code, é pre-

ciso solicitar uma segunda via,
serviço que pode ser feito de
forma eletrônica, sem necessidade de ir a uma unidade. Hoje,
4,5 milhões de habilitações no
Estado já dispõem do código.
Além da CNH Digital, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran SP) vai
adotar também, a partir do dia
22 de março, o envio automático e gratuito pelos Correios para todos os serviços relacionados à carteira impressa.
A medida dará mais comodidade ao cidadão, que receberá o documento em sua residência sem custo adicional. A
previsão é que isso tenha início
em 30 dias.
Atualmente, para receber a
CNH, seja em caso de renova-

ção ou segunda via, por exemplo, o cidadão deve ir a uma
unidade ou pagar o custo dos
Correios, que é de R$ 11.
A medida vai ainda agilizar
os serviços hoje feitos presencialmente nas unidades,
pois reduzirá a presença de
usuários. Por mês, são emitidas no estado de 400 mil a
500 mil CNHs.
De acordo com o Detran, as
novidades fazem parte de um
pacote de melhorias tecnológicas do Governo do Estado para
desburocratizar a vida das pessoas, o que inclui ainda um decreto para criar o Sistema Estadual de Coleta e Identificação
Biométrica Eletrônica.
Fonte: Diário do Comércio
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Comércio Limeirense traz ótimas opções de presentes para o Dia das Mães

FOTOS:ACIL/LEONARDO BARDINI

Roupas das coleções outo/inverno são uma ótima
escolha para esta época do ano

O Dia das Mães está chegando, e para o comércio é a segunda data comemorativa mais
aguardada no ano, ficando atrás
apenas do Natal. Muitas são as
maneiras de prestar uma homenagem, e uma delas é a de um
presente. Pensando nisso, o Visão Empresarial Limeirense
traz algumas dicas para aqueles
que estão na dúvida sobre com
o que presentear.
A Marô Modas é uma loja
especializada em moda plus size, e sugere como compra a no-

Botas, slip on, além de sapatilhas e tênis convencionais
também são opões para se presentear

va coleção outono/inverno, que
chega praticamente junto com a
data comemorativa. “A tendência são pantacurs, muitos babados, xadrez e para completar o
look acessórios como bolsas,
botas e adereços”, explica a
vendedora Juliani Casani.
E por falar em botas e acessórios, estes assim como as roupas
também contam com uma coleção totalmente atualizada para
esta época do ano. “De tendências de calçados temos os slip
on, sandálias anco bots, e na li-

nha botas temos a sock boots.
Estas últimas são a novidade do
momento, que são botas com tecido de malha, mais confortável,
e que dão um ar dentro do clima da estação outono/inverno”,
conta Jair Gomes Júnior, proprietário da Biri Mulher.
Há também uma extensa linha de marcas e modelos de
óculos, que podem ser presenteados para concluir o look. Cristina Aparecida Giorgetti Chinellato, proprietária da Ótica Visional,
indica para as mães de gosto tra-

Óculos arredondados e de lentes degrade são os mais
procurados como novidade para este ano

dicionail as armações e modelos
clássicos, com cores neutras, como os da Vogue, Ana Hickman e
Kipling. “Para as mães mais jovens, os filhos podem optar por
modelos mais ousados e coloridos, como os da Ray Ban. Para
este ano as novidades ficam por
conta dos óculos arredondados,
com lentes espelhadas ou degrades”, acrescenta a proprietária.
Campanha
Compras Premiadas
AACIL em parceria com o Si-

A grande variedade do mercado da beleza
Existe uma enorme variedade
de produtos voltados para o ramo
da beleza, principalmente para o
público feminino. São shampoos,
condicionadores, hidratantes, maquiagens, entre diversos outros
produtos consumidos diariamente para auxiliar nos cuidados e até
mesmo saúde da pele e cabelos.
Na linha capilar existem vários itens a disposição, mas deve-se ter atenção na hora da escolha. “A melhor forma de tratar
qualquer tipo e cabelo, independente dos lisos ou cacheados, é
fazendo o uso correto de produtos capilares optando por marcas de qualidade, com produtos
específicos para cada tipo de ca-

belo”, conta Náthaly Piperno,
gerente administrativa da Princesa Cosméticos.
A linha para cabelos é uma das
maiores e mais completas, e o
mercado está sempre abastecido
de novidades. “Nos últimos lançamentos as marcas optaram por
criar a maionese capilar, gelatina capilar, fermento capilar, entre diversos outros com nome de
alimentos. São produtos com alta
concentração, desenvolvidos para enriquecer a hidratação dos
cabelos, e também uma forma divertida de divulgar novos produtos na mídia”, explica a gerente.
Porém no segmento de maquiagens e hidratantes corporais,

Nathaly explica que existem diversos cosméticos voltados para
esta área, cada um para um tipo
de pele da mulher brasileira. “Na
linha de maquiagem, os produtos que estão muito em alta entre
as consumidoras são o Blur Mágico e o Gloss Holográfico. Como dica de utilidade para qualquer tipo de pele, enfatizo o uso
do Blur Mágico, que transforma
a pele instantaneamente. A textura aveludada promove na pele uma superfície perfeitamente
lisa e suave, permitindo o preparo para uma maquiagem bem
elaborada”, completa. Na dúvida, recomenda-se sempre procurar por uma profissional da loja,

comércio já iniciou a campanha
do Compras Premiadas Dia das
Mães, que irá sortear R$ 6 mil
em vales-compras. Para participar é muito fácil, basta realizar
as compras nas lojas participantes, preencher o cupom e inserir na urna. O sorteio ocorre no
dia 16 de maio. Na página 8 desta edição do Visão Empresarial
Limeirense é possível conferir
a lista com todas as lojas participantes da campanha, assim como através do link www.acillimeira.com.br/lojasparticipantes.
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Vários produtos de beleza estão vindo com nomes e formatos de alimentos, pois
além de uma fórmula especial também é uma forma divertida de marketing

que está sempre preparada para
auxiliar na escolha do produto

perfeito para a necessidade de
cada um.
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