
Uma das datas mais espera-
das pelas crianças está chegan-
do. Dia 12 de outubro vem aí! 
Chegou a hora de reservar um 
tempinho para comprar aquele 
presente especial para os baixi-
nhos. No comércio de Limeira 
há excelentes opções de pre-
sentes para todas as idades.

Dia das Crianças: compra de presentes 
prometem movimentar comércio

DIVULGAÇÃO
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Outubro Rosa foi celebrado na ACIL
No mês em que é ressaltada 

a importância do diagnóstico 
precoce e conscientização so-
bre o câncer de mama, o CME 
da ACIL realizou um evento 
especial em prol da Alicc, que 
irá receber 750 fraldas geriátri-
cas doadas pelos participantes.

Este ano, o convidado para 
falar um pouco sobre o tema 
durante o evento foi o médico 
oncologista Felipe Ades.
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EDITORIAL

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.

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%

VITRINE

OUTUBRO ROSA
O ontem já se foi e o amanhã logo chegará! Chegará trazendo alegria e 

felicidade para que possamos viver momentos de prazer por ter o dom da 
vida. A VIDA que o Criador nos concedeu!

Este “momento presente”, que existe na vida de nós todos, é mesmo um 
verdadeiro presente que muitas vezes deixamos de agradecer, de viver, de 
curtir e de sentir prazer por ele. Simplesmente o ignoramos em prol das 
obrigações diárias que a mulher tem, que não podem ser deixadas de lado, 
pois faz parte da sua essência. Mas, não podemos perder o “momento pre-
sente” que na verdade é a nossa própria vida!

Este “momento presente” tem que ser vivido intensamente! É o instan-
te de se amar, se aceitar, se perdoar e se valorizar porque você é uma ver-
dadeira dádiva dos céus e, por isso, precisa primeiro se presentear e en-
contrar o amor dentro de si para depois procurar lá fora aquilo que lhe faz 
alegre e lhe dá prazer. Somente assim você se sentirá plenamente feliz, 
completa, mulher!

Usando um pouco mais a imaginação, podemos deixar nossa mente pas-
sear nos caminhos de nosso consciente e no subconsciente para uma refle-
xão. No consciente pensemos no trabalho do jardineiro plantando no jardim 
do subconsciente! Deixemos que nossos pensamentos tragam aos nossos 
corações uma bela estória, na qual nos transformaremos em jardineira para 
plantarmos um jardim com sementes que foram produzidas pelo subcons-
ciente do nosso sincero amor. 

Nascerão lindas flores perfumadas em uma imensa terra fértil, porque ali 
foram jogadas sementes originadas do mistério do amor da mulher.

Então, a chegada da primavera traz consigo um jardim repleto de RO-
SAS, lindas e perfumadas, para nos mostrar o OUTUBRO ROSA que nos 
lembra do quanto devemos nos cuidar para que uma erva daninha não nos 
cause dor. 

Flores naturais (17,71%)

Valor: R$ 30,00

Imposto: R$ 5,31

Impostômetro atinge marca de R$ 1,7 trilhão  
O Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) atingiu a 

marca de R$ 1,7 trilhão no dia 24 de setembro.
O valor representa o total de impostos, taxas e contribuições e multas que a 

população brasileira já pagou aos governos municipal, estadual e federal desde 
o início do ano. No ano passado, o valor de R$ 1,7 trilhão foi atingido em 18 de 
outubro, ou seja, 24 dias depois.

“A arrecadação está subindo mais rapidamente em função dos royalties do 
petróleo e do aumento de preço dos combustíveis e da energia elétrica, que têm 
cargas mais elevadas. O Brasil já tem uma das maiores incidências tributárias do 
planeta, por isso o próximo presidente não pode escolher o caminho do aumento 
ou da criação de impostos”, afirma Marcel Solimeo, economista da ACSP.

Ele ressalta que, mesmo com tanto dinheiro arrecadado, ainda faltam mais de 
R$ 100 bilhões para fechar o orçamento de 2018. Para Solimeo, “o teto dos gas-
tos precisa ser mantido de forma que as contas públicas sigam sob controle e não 
desestabilizem a economia”.

O Impostômetro foi implantado em 2005 pela ACSP para conscientizar os bra-
sileiros sobre a alta carga tributária e incentivá-los a cobrar os governos por ser-
viços públicos de mais qualidade. Está localizado na sede da ACSP, na Rua Boa 
Vista, centro da capital paulista.

Outros municípios se espelharam na iniciativa e instalaram painéis, como Flo-
rianópolis, Guarulhos, Manaus, Rio de Janeiro e Brasília. No portal www.impos-
tometro.com.br, é possível visualizar valores arrecadados por período, estado, 
município e categoria.

Em Limeira, até o fechamento desta edição (03/10), o total arrecado de impos-
tos, taxas e contribuições já atingiu mais de R$ 231 milhões.

Fonte: DComércio

Rosilene Aparecida Luck
Superintendente do CME

DIVULGAÇÃO
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Há 30 anos no mercado, a De-
sintop é uma das prestadoras de 

Pontualidade e mão de obra especializada são o ponto forte da Desintop
serviço de mais credibilidade em 
sua área. Presente em Limeira, Pi-

racicaba, Rio Claro, Araras, Mo-
gi Guaçu, Mogi Mirim, Leme e 
Americana, eles oferecem os me-
lhores serviços de desentupimen-
tos, dedetização e limpeza de fos-
sas industriais e particulares.

Seu principal objetivo ao lon-
go de todos estes anos, sem-
pre foi o de solucionar de forma 
personalizada e eficiente todos 
os problemas e necessidades de 
seus clientes. Desta forma, ela 
tornou-se hoje uma das maiores 
empresas de referência de mer-
cado da região limeirense.

A prestadora de serviço traba-

DIVULGAÇÃO

A Desintop traz soluções inteligentes e eficientes para seus clientes

lha com horários especiais, pon-
tualidade e mão de obra especia-
lizada com cursos de prevenção 
a acidentes, uso correto de EPIs, 
trabalho em altura e espaço confi-
nado. Além disso, possui todas as 
certificações e licenças necessá-
rias como: Vigilância Sanitária, 
Conselho Regional de Medicina 
Veterinária (CRMV), CETESB, 
BRK Ambiental e Ibama. 

Seu aprimoramento e investi-
mento em equipamentos que agili-
zam os serviços técnicos são cons-
tantes, para aumentar ainda mais 
sua eficácia e estrutura. Com se-

de na Rua Joaquim Daniel dos 
Santos, 981, no Jardim Senador 
Vergueiro, a empresa dispõe-se a 
realizar orçamentos sem compro-
missos, sendo que a visita não é 
cobrada, com horário diferenciado 
para maior comodidade do cliente. 

A Desintop atende de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h30, e 
aos sábados, das 8h às 11h30. Pa-
ra mais informações existe o site 
www.desintop.com.br, os núme-
ros (19) 3451-9097/ 3441-4624, o 
WhattsApp (19) 98888-8267 e os 
e-mails desintop@desintop.com.br 
e contato@desintop.com.br. 

O consumidor sempre procura 
realizar suas compras em um esta-
belecimento de confiança, que te-
nha credibilidade e anos de merca-
do. A Rede Drogalim sabe que tudo 
isso é construído com muito traba-
lho, dedicação e honestidade atra-
vés de um serviço e produtos de 
qualidade, além de preço competiti-
vo e atendimento diferenciado.

Com anos de experiência no ra-
mo farmacêutico, hoje a rede de 
drogarias possui unidades espa-
lhadas por toda cidade de Limei-
ra, Cordeirópolis e Iracemápolis, 
com horário de atendimento todos 
os dias das 8h às 22h. Nas lojas é 
possível encontrar medicamentos 

Rede Drogalim é referência em atendimento e relacionamento com o cliente
de marcas famosas, genéricos, per-
fumaria, cosméticos e produtos de 
higiene pessoal. 

Todo este cuidado no atendi-
mento é para poder formar uma 
relação de estreitamento e con-
fiança com o consumidor, que 
encontra nas unidades das droga-
rias um ambiente saudável e aco-
lhedor, com as soluções para su-
as necessidades. 

A constante evolução da Re-
de se deve a dedicação e coopera-
ção da família, dos colaboradores, 
clientes e parceiros. 

Acreditar nas Associações, gru-
pos de trabalho, e todo conjunto 
funcional da rede é o que a tor-

na mais forte no mercado. Hoje 
a Drogalim busca parceiros nos 
convênios farmacêuticos, os quais 
beneficia diretamente os colabo-
radores das empresas que mantem 
o convênio Drogalim.

A matriz da Drogalim está em 
Limeira, na Av. Dr. Fabrício Vam-
pré, 446, no Jd. Piratininga. Com o 
slogan “Feliz Por Cuidar de Você”, 
a empresa está sempre empenhada 
e pronta para oferecer as melhores 
promoções e preços competitivos 
do mercado, que podem ser confe-
ridos no site www.drogalim.com.
br, no Facebook através de @rede-
drogalimoficial e no Instagram co-
mo @rededrogalim.

O atendimento é um dos pontos fortes da Rede Drogalim, que 
traz uma gama de produtos e soluções para o consumidor

ACIL/ARQUIVO

A higiene bucal é essencial, e 
não apenas para manter um sorri-
so bonito e um hálito agradável. 
A boca é a porta de entrada para 

A importância da saúde bucal para manter o sorriso sempre bonito

alimentos e, consequentemente, 
diversos microrganismos que se 
não forem tratados, podem trazer 
doenças e complicações sérias pa-

ra a todo o corpo.
Algumas atitudes simples já 

irão garantir a higiene necessária 
para evitar tais problemas. “É im-
prescindível que ocorra a escova-
ção diariamente, no mínimo três 
vezes ao dia com duração de 2 mi-
nutos, realizando sucessivamente 
pelo menos uma vez ao dia o uso 
do fio dental”, conta Liziane Cris-
tina Martinez Pieri, que é diretora 
clínica da QSorriso. Algumas do-
enças causadas pela má higieniza-
ção são: perda do elemento dental, 
mau hálito, pré-disposição a doen-
ças cardíacas e pulmonares, câncer 
bucal, entre outros.

Alguns erros no dia a dia po-
dem atrapalhar o processo de lim-
peza, o tornando menos eficiente, 
como a escolha errada de esco-
va (ela deve ter cabeça pequena 
e cerdas macias), força excessiva 
na escovação, e não comparecer 
às consultas de rotina ao dentista 
a cada 6 meses.

Uma boa saúde bucal pode ge-
rar resultados inclusive profissio-
nais, já que o sorriso é a apresenta-
ção de qualquer pessoa. “Quando 
o indivíduo está descontente ou até 
mesmo com dor, o rendimento ten-
de a diminuir drasticamente, afe-
tando então a produtividade. Por 

isso é muito importante a empresa 
estar atuando na saúde do seu cola-
borador”, explica Liziane.

Com a facilidade da internet, 
muitas pessoas procuram “trata-
mentos alternativos” na web, o que 
pode ser extremamente perigoso e 
por isso, deve-se realizar apenas 
aquilo que é orientado por um pro-
fissional. “Para identificar um bom 
profissional, primeiramente certi-
fique-se no Conselho Regional de 
Odontologia de que ele esteja de-
vidamente habilitado, além de ser 
necessário ter confiança naquele 
que irá cuidar do seu sorriso”, fina-
liza a diretora clínica da QSorriso.

DIVULGAÇÃO

A higiene bucal garante o funcionamento e bem estar de todo o organismo
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No último dia 02, o Conse-
lho da Mulher Empreendedora 
da ACIL realizou mais uma edi-
ção do Outubro Rosa em prol 
da Associação Limeirense de 
Cuidado e Carinho (ALICC). 
O evento reuniu autoridades e 
convidados para uma noite de 
muita emoção, solidariedade 
e comemoração pelas vitórias 
conquistadas. A entrada foi gra-
tuita com pedido de doação de 
fraldas geriátricas.

O evento teve abertura rea-
lizada pelo presidente da Asso-
ciação, José Mário Bozza Ga-
zzetta. “Nós temos a grande 
satisfação de estarmos juntos 
da ALICC pois sempre procu-
ramos caminhar lado a lado de 
vocês. Este é um evento para 
conscientizar e trazer esperan-

Outubro Rosa é sucesso na ACIL com palestra do Dr. Felipe Ades
ça para quem precisa”, exaltou.

Quem também marcou pre-
sença foram os Comprimi-
dos da Alegria, grupo que faz 
visitas a hospitais para levar 
muita alegria e música aos 
pacientes, com o objetivo de 
“retirá-los” um pouco do am-
biente hospitalar e entregar 
esperança e amor em um mo-
mento tão delicado. 

O ponto forte do encontro 
foi a excelente palestra com o 
tema “Câncer de Mama, onde 
estamos e para onde vamos?”, 
ministrada pelo médico onco-
logista Felipe Ades. Ele é for-
mado na Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), dou-
tor (PhD) no Institut Jules Bor-
det em Bruxelas (Bélgica), e 
atualmente trabalha no Centro 

Paulista de Oncologia do Gru-
po Oncoclínicas e no Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz. 

O médico mostrou breve-
mente como surgiram os pri-
meiros diagnósticos e tra-
tamentos contra a doença e 
apresentou os avanços no de-
senvolvimento de combate 
que surgiram nas últimas déca-
das. “Estamos em um caminho 
muito valoroso, principalmen-
te há uns cinco anos. Estamos 
cada vez mais entendendo a 
doença e seu funcionamento, 
para assim evoluir e criar um 
tratamento assertivo”, explicou 
o oncologista. Ao final da pa-
lestra, os participantes aprecia-
ram uma belíssima apresenta-
ção do Coral da ALICC.

A superintendente do CME, 

Rosilene Luck, exaltou a im-
portância deste tipo de evento, 
além da forma extremamente 
cuidadosa como Felipe Ades 
abordou o tema. “Nós quere-
mos fomentar o cuidado das 
mulheres, pois com as tare-

fas do dia a dia acabamos não 
prestando atenção no nosso 
corpo. Felipe nos trouxe segu-
rança, confiabilidade, e passou 
as informações de uma forma 
sutil, com muita clareza e de-
licadeza, para que qualquer 
um pudesse entender. Falou 
de um assunto sério, de for-
ma simples e sem dor”, conta 
a superintendente.

O Outubro Rosa só foi pos-
sível graças à ajuda dos par-
ceiros e patrocinadores, a 
quem o CME agradece imen-
samente pelo apoio. Agradeci-
mento especial também para 
todos que estiveram presentes 
no evento, e que participaram 
da campanha de arrecadação 
de fraldas geriátricas. No to-
tal foram recebidas 750 fral-
das que serão destinadas para 
os assistidos da ALICC.

FOTOS: ACIL/RAFAELA SILVA

Quase 200 pessoas prestigiaram o Outubro Rosa na ACIL

O oncologista Dr. Felipe Ades apresentou a palestra 
“Câncer de Mama, onde estamos e para onde vamos?”

Integrantes do CME e a 1ª dama de Limeira e presidente 
do Fundo Social de Solidariedade, Roberta Botion
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Mais uma edição do Café da 
Manhã do Conhecimento foi rea-
lizado na ACIL pelo Conselho da 
Mulher Empreendedora. Desta 
vez a convidada para comparti-
lhar um pouco sobre suas experi-
ências profissionais foi a consul-
tora de estilo Sarah Assumpção, 
da Styling SA, que apresentou a 
palestra “Como montar um guar-
da-roupa funcional”.

Durante sua apresentação, Sarah 
explicou aos presentes como cons-
truir o estilo de cada um, sendo o 
primeiro passo entender a sua per-
sonalidade e estilo de vida. “Pensar 
em como nós somos, nossa rotina, 
como gostamos de nos sentir, para 
depois nos deixar influenciar pela 
cultura, moda, tendências...”, disse 
a consultora.

Depois dessa etapa de defini-
ção de estilo pessoal, é necessá-
rio avaliar o espaço do guarda-

Café da Manhã do Conhecimento recebeu a consultora Sarah Assumpção
-roupa ou closet, as estruturas 
e divisórias do espaço onde as 
roupas e acessórios serão orga-
nizados, quais peças serão pen-
duradas e dobradas, o que deve 
estar mais visível, etc.

Sarah também deu dicas de co-
mo separar quais peças devem fi-
car no guarda-roupa e quais de-
vem sair. “O que fica são as peças 
atemporais, que não são muito es-
pecíficas da moda, que você pode 
usar hoje e daqui a alguns anos. 
Também devemos optar por aque-
les que têm melhor caimento, que 
valorizam o nosso corpo, e as pe-
ças que possuem algum valor sen-
timental, que representam algum 
momento importante em nossa 
vida e por essa razão desejamos 
guardá-las”, pontuou.

Já as peças em que deve ser 
aplicado o conhecido desape-
go são aquelas que não servem 

mais, que estão desgastadas, 
manchadas, que não valorizam 
mais o estilo próprio ou corpo 
e as que nunca foram usadas. 
“Lembrando que podemos doar 
essas roupas ou até mesmo fazer 
um bazar. Mas se as peças não 
tiverem mais condições de uso, 
a melhor opção é o descarte, 
pois se você não usa mais uma 
roupa porque ela está velha, ras-
gada ou manchada, outra pessoa 
também não merece utilizá-la”, 
completou Sarah.

Próxima edição
O próximo Café da Manhã do 

Conhecimento acontece no dia 
25 de outubro e contará com a 
presença do consultor de vendas 
Luis Pimentel, que compartilhará 
informações essenciais para que 
os empresários possam estar pre-
parados para as vendas de fim de 

ano, além de dar dicas práticas 
para vender mais e melhor nes-
sa época do ano. O encontro tem 
início às 8h30 com um delicioso 
coffee, e na sequência, das 9h às 
10h acontecerá a palestra. 

O evento é gratuito e as inscrições 
podem ser feitas no site da ACIL: 
www.acillimeira.com.br/agen-
da. Mais informações pelo telefo-
ne (19) 3404-4902 ou pelo e-mail 
cursos@acillimeira.com.br.

Integrantes do Conselho da Mulher Empreendedora da 
ACIL com a consultora Sarah Assumpção

ACIL/RAFAELA SILVA

Na última segunda-feira a 
ACIL sediou o curso ofereci-

Elektro realiza evento na ACIL sobre redução de custos
do pela Elektro, para os clien-
tes do considerado “Grupo A”. 

Os participantes puderam co-
nhecer um pouco mis sobre os 
planos contratuais, e a possibili-
dade de uma reavaliação de de-
manda para redução de custos, 
além de tirar dúvidas referentes 
a dados e cálculos de consumo 
de energia.

Quem ministrou esta pales-
tra foi o Renato Cornetti, que é 
o especialista comercial da em-
presa. “Nosso principal objetivo 
é levar informação e orientação 
para o cliente que consideramos 
ser ‘pequeno empresário’. Atra-
vés de pesquisa identificamos 
que ele tem muita dificuldade 
de entendimento das questões 
técnicas que envolvem energia, 
como conceitos de demanda e 

Os clientes do “Grupo A” possuem canais de comunicação diferenciados, 
para que haja mais agilidade e facilidade em seu atendimento

consumo”, explica o especialis-
ta. Através de parcerias, como a 
feita com a ACIL, a fornecedo-
ra de energia pretende chegar a 
este cliente, que representa 40% 
de seu faturamento e assim ofe-
recer um serviço que atenda su-
as necessidades.

Este foi o primeiro evento, 
mas a ideia com o feedback re-
cebido é de que estes encontros 
tornem-se recorrentes. Na pales-
tra é decorrido também sobre sub 
e sobrecontratação, fator de po-
tência e questões de tarifa, além 
das regras que a ANEEL (Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica) 
impõe sobre o serviço ofereci-
do e prazos de cada processo. “É 
nosso desejo também estabelecer 

uma relação mais próxima e es-
pecífica com este tipo de clien-
te, que possui necessidades espe-
ciais em relação ao consumidor 
comum”, explica Cornetti.

Todas as informações e a ini-
ciativa da Elektro foram feitas 
com base no histórico de con-
sumo dos últimos meses. Cada 
caso exige uma análise particu-
lar e de cálculos para saber co-
mo está a situação da empresa, 
e o recomendado é que seja fei-
to com orientação de um profis-
sional. Os clientes do “Grupo A” 
possuem canais de atendimento 
diferenciados, que são o e-mail 
atendimento.personalizado@
elektro.com.br, os telefones 0800 
701 0103 e (19) 2122-1332.

ACIL/LEONARDO BARDINI
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Nesta sexta-feira, o Brasil 
inteiro celebra uma das da-
tas mais alegres do calendá-
rio: o Dia das Crianças. E em 
Limeira os comerciantes já 
estão preparando promoções 
e ações diferenciadas para 
atrair a criançada e seus pais 
para comprarem os presentes. 

No Chico Macaco, que 
completou um ano de ativi-
dade na cidade no último dia 
23 de setembro, toda a linha 
de produtos está com 10% de 
desconto. Então para os con-
sumidores que desejam pre-
sentear os filhos, sobrinhos 
ou afilhados com divertidos 
brinquedos, esta é uma óti-

Comércio mantém expectativa positiva nas vendas do Dia das Crianças

ma opção. “Salientamos que 
as pessoas não devem com-
prar em lojas que não tenham 
produtos com selo do Inme-
tro, para que as crianças pos-
sam brincar com segurança, 
sempre respeitando as indica-
ções de faixa etária”, enfatiza 
Marco Jesus.

Na loja de brinquedos há 
várias opções para entreter a 
garotada não importa a ida-
de ou suas preferências. São 
bonecas, jogos, carrinhos e 
vários itens dos personagens 
tradicionais dos desenhos e tam-
bém do cinema, com os heróis e 
heroínas ainda em alta. 

Na Jô Calçados, as expec-

tativas para as vendas são as 
melhores. “A loja está sem-
pre cheia, com vários produ-
tos. Acredito que este ano te-
remos um aumento de 10% 
nas vendas em relação ao ano 
passado”, afirma o gerente Da-
vis Fernando Ornagui. 

Para aqueles que procuram 
produtos dois em um, os cal-
çados com brindes são uma 
ótima opção, pois além de se-
rem um presente muito uti-
lizado no dia a dia, podem 
vir acompanhados de algum 
brinquedo para entreter a 
criançada. “As marcas estão 
apostando muito nisso atual-

mente, pois agradam os pais 
e seus filhos unindo o útil ao 
agradável”, fala Davis, que 
também destaca a promoção 
da loja, que nas compras aci-
ma de R$100 presenteia seus 
clientes com uma linda toalha 
de personagem.

A expectativa positiva de 
boas vendas no período não 
se restringe apenas em Limei-
ra. De acordo com a área de 
Indicadores e Estudos Eco-
nômicos da Boa Vista SCPC, 
se projeta um crescimento em 
torno de 2,5% nas vendas do 
Dia das Crianças deste ano 
em comparação com 2017. 

“É o que esperamos também 
em Limeira, uma alta entre 
2,5% e 3% nas vendas. Nos-
so comércio está se preparan-
do com ótimas promoções e 
sempre promovem atividades 
para atrair os clientes, como 
distribuição de bexigas, al-
godão doce e pipoca. Essas 
ações são muito bem recebi-
das pelos consumidores que se 
sentem atraídos e estimulados 
a entrar na loja. São alguns 
dos diferenciais que fazem um 
comércio se beneficiar mais 
da data do que outros”, avalia 
José Mário Bozza Gazzetta, 
presidente da ACIL. 

A ACIL e o Sicomércio também estão promovendo a promoção Compras Premiadas, que nesta 
etapa premiará os consumidores que prestigiarem as lojas participantes no período que antecede 
o Dia das Crianças.

Serão sorteados cinco vales-compra de R$ 1.000 para os consumidores e cinco vales-compra 
de R$ 200 para os vendedores que tiverem seus clientes contemplados. O sorteio acontece no dia 
20 de outubro na Praça Toledo Barros, com distribuição de algodão doce e pipoca, além de brin-
quedos para animar a criançada. 

Para concorrer os clientes devem comprar nas lojas participantes, pedir o cupom e preencher 
com todos os dados solicitados. Para o cupom ser válido, os consumidores deverão responder a 
pergunta “Qual é a campanha que te dá prêmios?”, para a qual deverá ser dada a resposta “Com-
pras Premiadas”.

A lista completa das lojas participantes da promoção, assim como regulamento, sorteios reali-
zados e consumidores contemplados pode ser conferida no site da ACIL: www.acillimeira.com.br.

Compras Premiadas 

As lojas estão apostando em ações e promoções que irão agradar o 
consumidor, com otimismo de crescimento nas vendas deste ano
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QUINTA-FEIRA (DIA 11/10)

LOJAS ABERTAS DAS

PRESTIGIE O COMÉRCIO 

DE LIMEIRA!

9H ÀS 22H
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As festas de Final de Ano es-
tão se aproximando, e com elas 
as compras de presentes e os 
preparativos das comemorações 
e jantares. É nesta época do ano 
também que o SCPC da ACIL 

Consumidor pode realizar a renegociação de suas dívidas na ACIL 

realiza a campanha “Limpe Seu 
Nome”, que tem por objetivo 
alcançar o consumidor que es-
tá inadimplente, renegociar su-
as dívidas e assim poder voltar 
a ter crédito para suas compras.

Nos próximos meses estão 
programados os pagamentos 
das parcelas do 13º salário, 
o que é uma ótima oportuni-
dade para os clientes reser-
varem este dinheiro para sa-
nar seus débitos atrasados. A 
partir do dia 15 de outubro, 
quando será lançada oficial-
mente a campanha, o con-
sumidor já pode procurar o 
SCPC para saber se há condi-
ções especiais de renegocia-
ção para suas dívidas.

“Esta é uma grande chance 
para empresas poderem receber 
um saldo que estava considera-
do perdido. Para isso, recomen-
da-se que se estabeleçam pre-
viamente procedimentos que 
possam facilitar o atendimento 

a este consumidor. Com o qui-
tamento do débito, ele terá a 
oportunidade de recuperação de 
crédito, e assim realizar novas 
compras e melhorar a econo-
mia de Limeira”,  afirma a co-
ordenadora do SCPC da ACIL, 
Adriana Gouvêa Marrafon.

Central de Recuperação
de Crédito

O empresário pode contar 
com a ajuda da Central de Re-
cuperação de Crédito (CRC) 
da ACIL para as negociações 
das dívidas. Aderindo a este 
serviço, basta que ele repasse 
seus débitos para a Recupera-
dora, que irá entrar em conta-
to com estes clientes e propor 
uma amigável renegociação.

Todo o trabalho é realiza-
do de acordo com os valores 
e condições fechados previa-
mente com a empresa, que 
tem a possibilidade de con-
tratar um departamento es-
pecífico para a as cobranças.  
Atualmente estão cadastradas 
aproximadamente 150 empre-
sas na CRC, e no total já fo-
ram recuperados mais de R$ 
230 mil em débitos.

Para mais informações so-
bre a campanha “Limpe Seu 
Nome” e de como fazer par-
te da Central de Recuperação 
de Crédito da ACIL, basta 
entrar em contato pelos nú-
meros (19) 3404-4949 e (19) 
3404-4929, ou pelo e-mail 
crc@acillimeira.com.br

O SCPC fica na sede da ACIL, onde é possível que o consumidor 
realize a consulta de seu nome e as negociações de suas dívidas
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Saiba como precificar um serviço

Primeiramente, o empresá-
rio precisa responder a algu-
mas perguntas: Quanto custa 
executar esse serviço? Qual o 
custo do deslocamento, mão de 
obra (hora-homem envolvida), 
material, alimentação (se hou-
ver), impostos, taxas de car-
tões, entre outros.

Qual o preço médio praticado 
pelos concorrentes? Essa per-
gunta serve para você poder se 
posicionar no mercado. Preços 
muito altos e muito baixos po-
dem transmitir mensagens equi-
vocadas. Por exemplo, imagine 
que o cliente tem dois orçamen-
tos para o mesmo item, no qual 
os preços são de R$ 5 mil e R$ 

Consultor do Sebrae, Felipe dos Anjos Chiconato, dá algumas 
dicas para os empreendedores de quanto cobrar dos clientes

5,5 mil, você oferece o seu por 
R$ 3 mil. É difícil ele acreditar 
que o seu item é melhor.

Qual a percepção de valor 
que o cliente tem sobre o seu 
serviço? Aqui, é como o clien-
te percebe valor. Essa é a per-
gunta-chave para formar seu 
preço. Imagine que o seu clien-
te está buscando orçamentos e 
você simplesmente passa o va-
lor, só de olhar.

Qual a impressão que vo-
cê causa nele? Normalmen-
te ele vai achar que você não 
tem muita perícia e que o ser-
viço também será executado 
de qualquer jeito. Mas se você 
realiza uma visita técnica, faz 

medições, avalia o esforço, os 
riscos envolvidos, dá feedback 
(sem ser invasivo na privaci-
dade) do que o cliente preten-
de fazer, envia o orçamento de 
forma detalhada informando 
cada item que foi combinado 
com ele e inclui o desenho com 
as medidas e descrições, a per-
cepção dele sobre o seu serviço 
aumenta. Logo ele fica predis-
posto a pagar mais por isso.

Todos queremos levar o maior 
valor possível pelo menor preço. 
Mas quando entendo que o que 
estou levando tem valor, nor-
malmente, fico predisposto a pa-
gar mais por isso. Por isso, é im-
portante entender bem o que seu 

cliente deseja para explorar isso 
na hora de oferecer seu serviço. 
Levante todos os seus custos en-
volvidos na execução do traba-
lho, apresente informações e o 

orçamento de maneira que agre-
gue valor ao que você faz.

Fonte: Jornal de Negócios 
do Sebrae-SP

É preciso avaliar várias questões para definir qual será o valor do 
serviço prestado pela empresa ou profissional autônomo

DIVULGAÇÃO


