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Crise na economia ou hora 
de fortalecer sua marca?

A Crise
sabemos que a situação econômica do Brasil e 

no mundo não anda às “mil maravilhas”, e con-
sequentemente os resultados refletem no comér-
cio. Inflação crescendo, dólar em alta, restrições 
de crédito e outros fatores negativos que prejudi-
cam nossa economia. mesmo com todo esse qua-
dro desfavorável, existem alternativas para que 
possamos sobreviver a esse momento delicado.

A Importância da Marca
O mercado atual é marcado pela busca constan-

te por competitividade. As empresas têm que ter 
uma marca forte que dê aos seus consumidores, 
segurança em relação à qualidade de seus produ-
tos. Os responsáveis pela imagem institucional e 
pelos próprios rumos estratégicos das empresas 
devem se manter atentos, pois, a marca é o dife-
rencial no mundo dos negócios, seja ela de nomes 
pessoais, toponímicos ou marketing. As marcas 
são eternas e criam laços de identidades sejam 
elas de produtos, comércio ou serviços, cada qual 
com as suas características, e em qualquer ampli-
tude de mercado, sejam internacionais, nacionais, 
regionais ou locais. segundo a AmA – American 
Marketing Association, “marca é um nome, termo, 
sinal, símbolo ou desenho, ou uma combinação 
dos mesmos, que pretende identificar os bens e 
serviços de um vendedor ou grupo de vendedo-
res e diferenciá-los daqueles dos concorrentes.” 
(apud Brito, 2008). Marca é a relação entre a em-
presa/produto e a comunidade, que cria valor 
para todas as partes em que esse valor é criado. 

O que fazer?
quando campanhas são realizadas e direcio-

nadas a várias empresas do comércio local, além 
do baixo custo da divulgação em massa de suas 
marcas ou produtos, o comércio se fortalece com 
a grande propagação da campanha e o melhor 
de tudo, com um bom preço para o comerciante 
investir. Alguns bons exemplos de campanhas de 
grande porte de sucesso são as que a ACIL pro-
move. Além de contemplar os consumidores com 
promoções e prêmios, os comércios de maneira 
geral são beneficiados com a divulgação realiza-
da e o aumento consequente de suas vendas.

Atualmente não existem mais negócios de 
sucesso sem publicidade. Não adianta ter um 
produto excelente e com ótimo preço se nin-
guém conhecer sua marca ou souber onde te 
encontrar. Portanto, essa é a hora de investir 
no seu marketing.

Pense que todo valor gasto com propaganda 
é um investimento, que pode ter seu retorno 
a curto, médio ou longo prazo. O importante é 
que o resultado virá, seja ele através de uma 
venda ou do fato de todos conhecerem sua 
marca e seus produtos. Procure pelos profissio-
nais da ACIL que darão todo o respaldo e auxílio 
que sua empresa necessita para alavancar seu 
negócio, através de seus serviços e ferramentas 
como cursos e parcerias, além de outras solu-
ções, que podem ser alcançadas através da união 
e confiança de seus associados.

Grande abraço. 
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Aconteceu Campanha

Coquetel de lançamento da Campanha: 
O Comércio Aqui é Mil

Dia dos Namorados - Pra mim, você é mil!

Fotos / Nathália C. M. Silva / ACIL

Na noite do dia 23 de abril de 2015, a Acil recebeu em-
presários no Salão do Buffet Água na Boca para a apresen-
tação de lançamento da campanha “O Comércio Aqui é Mil”.

A ocasião contou com a presença de associados dos 
ramos de comércio e indústria, grupos do Programa Em-
preender (APRuL – Associação dos Produtores Rurais e 
emprebeauty – empreendedores da Beleza), rádios locais 
associadas, Pedro Luis Bueno e representantes da Acip 
- Associação Comercial e Industrial de Pirassununga, Ro-
lando Arana e Jeronimo Tadeu silva.

A Acil foi representada por seu Presidente, José Cláudio 
Beltram, Diretores: Gustavo moraes Cazelli e Ricardo Cello 
Faccioli, Conselheiros: Danilo Grabert Lanza e Jorge manuel 
Thenaisie Coelho Osório, e Colaboradores: Luiz Roberto da 
silva, sebastião marcelino Corteze, Karen Lima, Nathália C. 
m. da silva, Denise Gasparetto quierelli, simone Gonçalves, 
Tayná Fernanda máximo da silva, Lucas Wesley Vitorino, 
Maria do Carmo Rodrigues, Tânia Marchi, Jéssica Bertola, Dr. 
Denis Felipe Cremasco e André Moscardi.

José Luis Cunha e Silva deu abertura ao evento, seguido 
por José Cláudio Beltram, Presidente da Acil, que deu boas 
vindas, explicou a importância da força do associativismo 
e agradeceu a confiança de todos associados. A apresen-
tação da campanha “O Comércio Aqui é Mil” foi feita por 
Luiz Roberto da silva, Agente de Negócios da Acil, que in-
teragiu com os participantes e demonstrou a estrutura da 
nova campanha, que traz diversas novidades em relação as 
anteriores.

Este ano, um dos diferenciais é o cadastro eletrônico. 
Os números deverão ser cadastrados pelo cliente no site: 
www.ocomercioaquiemil.com.br, de forma a ficarem vincu-
lados ao seu CPF, exigindo apenas um cadastro completo e 
tornando o processo mais prático. Outra inovação é a reali-
zação de campanhas no ano todo, fortalecendo ainda mais 
a divulgação.

mais informações na página ao lado.
 Saiba mais sobre a nova campanha e participe!

Conheça e participe da nova campanha de incentivo ao 
comércio: “O Comércio aqui é mil”

Para fortalecer o vínculo entre comerciantes e consumi-
dores, a Acil criou a campanha “O Comércio aqui é mil”, que 
além de abranger as datas comemorativas (mães, namora-
dos, pais, crianças e natal), também propõe ações promo-
cionais para outros meses do ano, reforçando aos clientes 
o quanto é bom e vantajoso comprar no estabelecimento 
participante. (Veja as artes ao lado)

Cupons eletrônicos - cadastro mais prático e rápido, pela 
internet

Outra novidade são os cupons eletrônicos. Os clientes 
receberão uma surpresinha (cupom selado), que terá em 
sua parte interna um número para ser cadastrado no site da 
campanha e pode também conter prêmios instantâneos.

Os números deverão ser cadastrados pelo cliente no 
site www.ocomercioaquiemil.com.br, de forma a ficarem 
vinculados ao seu CPF. Os prêmios instantâneos só po-
derão ser trocados no mesmo estabelecimento no qual 
o cliente foi premiado, fazendo com que uma parte do 
investimento retorne ao lojista. O sorteio será presencial 
e os cupons a serem sorteados serão impressos com base 
nos cadastros feitos, sendo cumulativos de um sorteio 
para o outro.

As surpresinhas serão distribuídas ao longo da campanha 
e terão validade para os dois sorteios. serão distribuídos R$ 
50.000,00 em Prêmios Instantâneos e realizados 02 sor-
teios. O prêmio principal será um Renaul sandero 0 Km.
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Aconteceu Empreender

Acil e grupos do Programa Empreender 
participaram do Sacode a Praça 2015

No feriado de 1º de maio foi realizado pela Prefeitura, em 
comemoração ao dia do trabalhador, o já tradicional “sa-
code a Praça”. O evento contou com o apoio de todas as 
secretarias municipais, da ePTV, Acil, Anhanguera educacio-
nal, Colégio Lumen e Colégio Técnico UnarTec.

O grande público presente conferiu serviços de saúde e 
utilidade pública, além de apresentações culturais, brinca-
deiras e completa praça de alimentação.

A Acil participou com os grupos do Programa empreen-
der: emprebeauty -  empreendedores da Beleza de Leme, 
APRuL - Associação dos Produtores Rurais de Leme e AAPI-
Leme - Associação dos Apicultores de Leme e Região.

O grupo emprebeauty ofereceu cortes de cabelos gratui-
tos aos visitantes, enquanto os grupos APRuL e AAPILeme 
participaram com exposição,  venda de produtos e barracas 
de alimentação com milho verde, curau, cuscuz, pastel e 
suco de laranja.

entre os destaques trazidos pelos Apicultores estavam 
os favos de mel e pão de mel (produzido com puro mel). 
Os Produtores Rurais ofereceram grande variedade de pro-
dutos para a venda, inclusive frutas exóticas. As crianças 
que visitaram a barraca da Acil foram presenteadas com 
algodão-doce.

um dos diferenciais da festa foi a presença dos alunos 
do Programa mais educação, que contou com diversas apre-
sentações artísticas, além de shows de entidades e igrejas 
lemenses. Às 16h, os participantes puderam apreciar a roda 
de samba com Jorge soares e banda, outra grande atração 
para celebrar o Dia do Trabalhador.

A Acil contou com a presença de seu Presidente, Diretores, 
Conselheiros e Colaboradores que prestigiaram a festa e tra-
balharam nas barracas dos grupos do Programa empreender.

Aproveitamos o espaço para parabenizar os trabalhado-
res, pelo seu dia, e a todos responsáveis pela realização da 
festa.

Ações dos Grupos do Empreender

No dia 29 de abril, com 
o apoio da Acil, a APRuL - 
Associação dos Produtores 
Rurais de Leme participou 
de missão empresarial à 
Agrishow 2015, que está 
entre as 3 maiores feiras 
de tecnologia agrícola do 
mundo.

Os Produtores Rurais 
também prestigiaram a 
NaanDanJain, empresa 
situada em Leme, 
que participou como 
expositora. 

Emprebeauty realizou Workshop 
com as Técnicas: Mechas 3D, 
Californiana e Ombre Hair

elisangela Boriti, formada em Londres na conceituada 
academia Toni & Guy e que trabalhou por quase 10 
anos no famoso studio W Cabeleireiros do Wanderley 
Nunes, apresentou no dia 11 de maio o Workshop com as 
Técnicas: Mechas 3D, Californiana e Ombre Hair. O evento 
foi organizado pelo grupo do Programa empreender, 
emprebeauty - empreendedores da Beleza de Leme e 
contou com a presença de profissionais sócios e não sócios, 
que puderam conferir as tendências e novos produtos da 
marca TRee LIss.

Produtores Rurais 
de Leme, APRUL, 
realizam visita 
técnica à Fazenda 
Riata

A convite da empresa Ginegar 
Polisack, a APRuL participou no 
dia 14 de maio, de visita técnica 
à Fazenda Riata, 100% orgânica 
e certificada, para acompanhar e 
conhecer soluções para cultivo 
em ambiente protegido.

APRUL visita AGRISHOW - 
Uma das maiores e mais completas feiras agrícolas do mundo

Fotos / Nathália C. M. Silva / ACIL

Fotos / Nathália C. M. Silva / ACIL

mais fotos e informações no site da Acil - www.acileme.com.br
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Aconteceu Agenda de Eventos

Programação de cursos e palestras
A importância de atualizar sua empresa e se destacar no mercado
A arte de lidar com pessoas e conceitos de programação 
neurolinguística foram temas abordados nos cursos de maio.

Mês de junho começou com palestra sobre Cenários 
e Tendências Econômicas

27 e 28/04 e 05 e 06/05 – Curso – A Fina Arte de Lidar com 
Pessoas
O curso com duração de 2 dias,  teve 2 turmas preenchidas 
(respectivamente, 27 e 28/04 e 05 e 06/05). 
O Prof. Ivan Maia apresentou métodos e conceitos importantes 
para serem aplicados no trato com pessoas. saber como lidar 
com as pessoas é um dos segredos de empresários bem-
sucedidos e todos temos acesso as mesmas ferramentas, basta 
conhecê-las e aprender como utilizá-las.

20,21,25 e 26/05
Curso – Programação Neurolinguística

O que diferencia um resultado excep-
cional de um resultado mediano? 
Patrícia Rocha da mavitel Treinamen-
tos revelou a resposta aos participan-
tes do curso, que demonstrou que o 
sucesso é programável, basta desco-
brirmos e utilizarmos estratégias para 
controlar nossas emoções através de 
motivação, aprendizagem e flexibili-
dade.

Acompanhe a evolução da Reforma dos 
Salões e da Recepção em nosso site 

www.acileme.com.br/reforma2015

Agenda de Eventos

JUNHO: 
Curso - Técnicas de Conciliação e Negociação 
com os Clientes
Conheça as principais técnicas e instrumentos de concilia-
ção, negociação e comunicação com clientes. Compreenda 
os direitos do fornecedor e consumidor e saiba como, atra-
vés de ferramentas assertivas, negociar pendências com o 
devedor de maneira eficaz.
- Meios de administrar e resolver conflitos
- Métodos da negociação baseada em princípios
- estabelecimento do rapport entre os envolvidos
- Lei de defesa do consumidor e do fornecedor

Data e horário: 08,10,15,17 e 22/06 das 19h às 21h
Carga horária: 10h
Facilitadoras:
Ana maria da silva Oliveira - Funcionária Pública Estadual - Chefe 
de Seção Judiciário - Bacharel em Direito com Pós-Graduação em Educa-
ção à Distância. Instrutora e supervisora em mediação, credenciada pelo 
Conselho Nacional de Justiça (treinamento em liderança, inteligência in-
terpessoal e comunicação eficaz). Mediadora e Conciliadora do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo.
Josiane Cristina  Francisco Pietro - Funcionária Pública Municipal 
- Bacharel em Direito com Pós-Graduação em Recursos Humanos. Me-
diadora e Conciliadora credenciada pelo Conselho Nacional de Justiça.
Local: Acil
CURSO GRATUITO - VAGAS LIMITADAS
Informações e reservas: Karen - (19) 3573-7105 
ou eventos@acileme.com.br

Os Grandes Desafios e os Potenciais 
para um Futuro Melhor - Com Prof. 
Marins

Prof. Luiz Almeida marins Filho, um dos pales-
trantes mais conhecidos do Brasil, fará uma 
palestra preparada especialmente para os 
empresários de Leme e Região. O tema esco-

lhido é “Os Grandes Desafios e os Potenciais para um Futuro 
melhor”, perca o medo de vencer em tempos competitivos, co-
nheça os grandes desafios empresariais do século XXI e domi-
ne o seu potencial e o de sua empresa para um futuro melhor.

Data e horário: 23/06 às 19h30
Palestrante: Prof. Luiz Almeida marins Filho: Doutor (Ph.D.) em 
Antropologia na Austrália e pós-doutorado em Macroeconomia em Lon-
dres, o Professor Marins vem se dedicando ao estudo das empresas e 
desenvolvendo a Antropologia Empresarial. Palestrante apresentador do 
programa Motivação & Sucesso da Rede Vida de Televisão, exibido todos 
os domingos às 19h, e do quadro “Conexão Direta com Prof. Marins” no 
programa semanal de TV “Show Business” com João Dória Jr. na BAND. 
Publicou mais de 20 livros com diversos temas corporativos.

Local: Anfiteatro Anhanguera Educacional -
Rua Waldemar Silenci, 340, Cidade Jardim - Leme/SP
Investimento: sócios da Acil - R$ 20,00 / Não sócio
R$ 40,00 / Estudante (meia entrada) - R$ 20,00.

Toda a renda do evento será revertida para as Entidades de 
Leme: Abrigo São Vicente de Paulo, Apae e Lar São Francisco

Informações e reservas: Karen - (19) 3573-7105 
ou eventos@acileme.com.br

JULHO
Curso Sebrae - Marketing na Medida
Este curso foi desenvolvido com o propósito de desmitificar 
o entendimento do marketing, apresentar ferramentas para 
sua utilização nas organizações e facilitar a elaboração de 
um plano de marketing.

Conteúdo:
Compreender os principais conceitos de marketing;
Implantar as ferramentas de marketing na gestão do negócio;
Perceber a importância de colocar o cliente como centro das 
estratégias e ações organizacionais;
Refletir sobre a atuação da empresa na dinâmica do mercado;
elaborar um plano inicial de marketing.

Data: De 13 a 16/07 a partir das 18h30
Palestrante: Patrícia Lopes de Oliveira
Material físico: Apostila do participante
Duração: 16 horas (4h por dia) - Horário a definir
Valor: R$ 240,00
Forma de pagamento: O pagamento pode ser feito à vista ou 
a prazo (2x). 
Inscrições e informações: André (19) 3573-7124

CURSO DE COMUNICAÇÃO COMERCIAL 
TELEATENDIMENTO E MARKETING PESSOAL 

O curso tem como objetivo fortalecer os participantes para 
momentos desafiadores e inesperados. Desenvolver o for-
talecimento do trabalho em equipe, excelência no atendi-
mento, comunicação comercial, marketing pessoal, postura 
ética e assertividade nas relações interpessoais, com temas 
motivacionais, envolventes e dinâmicas em grupo. 
       
Funcionário bem preparado é sinal de produtividade, por 
isso o treinamento profissional é essencial e deve ser adota-
do por todo tipo de empresa.
 
Temas abordados:
 
• Teleatendimento - padrões comerciais e profissionais no 
atendimento telefônico
• Atendimento direto, comportamentos assertivos na exce-
lência no atendimento ao cliente e vendas
• Marketing pessoal - sua imagem, sua assinatura  
• Vícios de linguagem, comunicação comercial 
• Postura ética nas relações interpessoais 
• Padrões claros e objetivos na comunicação,  a diferença en-
tre  falar x comunicar 
• A importância  da  atenção no entendimento do saber  es-
cutar 
  
Data: 27 à 30/07
Palestrante: Patrícia Rocha 
Carga horária : 12h  
horário : das 19h às 22h 
Local : Acil 
Investimento : 3x de R$ 55,00 para sócios e 3x de R$ 95,00 
para não sócios
Informações e reservas : (019) 3573-7105 falar com a Karen 
na Acil ou 3542- 4158 / 9828-8121 com Roberto  na Mavitel                                   
 
Ética - respeito - comprometimento serão as ações incentiva-
das neste encontro. 

Até o fechamento desta edição a Pa-
lestra “Cenários e Tendências econô-
micas” não havia sido realizada, mas 
devido a importância do tema, convi-
damos você leitor a visitar nosso site 
e conferir a matéria completa com a 
cobertura do evento.

Visite sempre nosso site e saiba 
todas as novidades de nossos eventos 
e programação.

Confira todas as informações 
em nosso site:

www.acileme.com.br 

Fotos / Nathália C. M. Silva / ACIL
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Empresarial Empresarial

Bruno Caetano, diretor superintendente do 
Sebrae-SP.
E-mail: bcaetano@sebraesp.com.br
Twitter - @bcaetano
www.facebook.com/bcaetano1 

muitas pessoas com potencial em-
preendedor e que fizeram economias 
durante boa parte da vida nos procu-
ram no sebrae com a seguinte per-
gunta: “Tenho pensado em iniciar um 
negócio. Onde devo investir?”

É uma dúvida, aliás, muito perti-
nente. As possibilidades são inúme-
ras: lanchonete, sorveteria, papelaria, 
açougue, floricultura, bar, e por aí vai. 
seja qual for o interesse, em todos os 
casos orientamos o candidato a em-
preendedor sobre tudo o que deve 
ser levado em conta na hora da esco-
lha: aspectos envolvendo análises de 
viabilidade, estudos de mercado, ava-
liação da concorrência, percepção de 
tendências.

No entanto, existe mais um fator que 
à primeira vista pode parecer românti-
co, mas que é fundamental e deve ser 
considerado. Trata-se da paixão. Junto 
com o sonho de ser empresário, ela 
exerce um papel muito importante. 
Está longe de ser um critério científi-
co ou racional, porém sua importância 
reside em alguns fatores.

A possibilidade de ser seu próprio 
patrão leva grande parte das pessoas 
com potencial empreendedor a inves-
tir em um negócio próprio. mas após 
um tempo descobrem que deixaram 
de trabalhar 40 horas para os outros 
e agora trabalham 80 horas para elas 
mesmas. E isso tudo sem férias, déci-
mo terceiro e sem poder reclamar com 

o chefe. se, ainda por cima, o novo 
empreendedor não gostar do que faz 
e estiver ali apenas porque a atividade 
está aquecida, complica mais ainda. 

Vale lembrar que o mercado é cíclico 
e atividades extremamente atrativas 
num dado momento podem deixar de 
sê-lo, como aconteceu com lan houses 
e locadoras de vídeo. O ambiente de 
negócios no Brasil é complexo e exige 
dedicação integral do empresário.

A maneira como o empreendedor 
se relaciona e se identifica com aquilo 
que escolheu está diretamente liga-
da ao sucesso do empreendimento. 

quanto mais entusiasmo pelo negó-
cio, maiores as chances de crescimen-
to da empresa. Transformar sua paixão 
numa fonte de renda é mais inteligen-
te, pois você vai trabalhar mais feliz, 
com brilho nos olhos, transmitindo 
isso em seu ambiente para clientes, 
funcionários e fornecedores. Ao se re-
lacionar com trabalho de forma hones-
ta você valoriza os triunfos e se prepa-
ra para novos desafios. 

O importante na vida é ter e gerar 
satisfação.

Dicas para que os clientes 
amem sua empresa

Tratar bem o 
cliente é 
fundamental 
para quem 
deseja 
desenvolver 
uma imagem 
positiva

empresas hospitaleiras são aquelas que cuidam dos seus 
clientes, buscando sempre realizar ações gentis e atenciosas. 
quem quer ganhar destaque e prestígio no mercado precisa 
mostrar preocupação especial com as pessoas.

em um mundo onde as empresas estão cada vez mais iguais, 
ser hospitaleiro é uma forma de melhorar positivamente a 
imagem da marca. Beatriz Cullen, diretora do Instituto Brasi-
leiro de hospitalidade empresarial, listou algumas dicas para 
quem deseja dar um melhor tratamento aos seus clientes.

Mostre ao cliente que ele é especial.

As pessoas gostam de ser lembradas e acabam criando um 
carinho especial por quem tem esse cuidado. mandar cartas 
desejando um feliz aniversário ou bons votos em datas espe-
ciais ajuda a criar um laço entre a marca e os clientes.  uma 
estratégia ainda melhor é ligar diretamente para a pessoa e 
assim estabelecer um diálogo mais “humano”.

segundo Cullen, apesar de serem ações trabalhosas, os custos 
são baixos e as ações podem ser facilmente implementadas em 
qualquer empresa. “Coloque-se sempre no lugar da outra pessoa.

Pense como você gostaria de ser tratado e use esse pensa-
mento nas suas estratégias”.

Entretanto, é preciso ter um cuidado redobrado para não pa-
recer que você está tentando um contato falso e forçado. mos-
tre que a hospitalidade não é uma obrigação, mas sim parte da 
filosofia da sua empresa.

Responda rápido

seja em redes sociais, e-mails ou telefone, seus clientes irão 
tentar se comunicar com sua empresa. As mensagens rece-
bidas podem não ser somente críticas, mas também elogios. 
em ambos os casos, as pessoas esperam uma resposta o mais 
breve possível.

se você demora para responder, ou simplesmente deixa a 
mensagem esquecida, pode parecer que sua empresa tem to-
tal descaso com as pessoas. Esse é um tipo de atitude que cria 
uma imagem negativa, e pode provocar uma perda de clientes 
em longo prazo.

Seja atencioso com os seus funcionários

É fundamental que o cliente se sinta bem quando está den-
tro da sua empresa. e isso pressupõe um atendimento bom e 
gentil. mas você não pode exigir boas atitudes de seus funcio-
nários se eles não são tratados de forma hospitaleira no am-
biente de trabalho.

“empresas menores que investem forte nos seus funcioná-
rios tem incríveis aumentos de hospitalidade”, afirma Cullen. 
Ambientes menores são mais propícios a darem um tratamen-
to mais personalizado ao cliente, e essa pode ser uma estra-
tégia interessante para quem ainda é um pequeno ou médio 
empreendedor.

Fonte: Site Pequenas Empresas & Grandes Negócios

Empreender: Oportunidade de 
Negócios ou Paixão?
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Importante Nossos Sócios

Programa Acil - Primeiros Socorros: 
conhecimentos que valem uma vida A ideia surgiu e começou a ser pro-

jetada há 15 anos. Na época Rosana 
Carrera Gomes, que trabalhava com 
a contabilidade de uma fazenda, per-
cebeu que além de habilidade em 
trabalhar com números, também tinha 
muita afinidade e interesse nas ten-
dências e mercado da moda, desta for-
ma, aliando seus dois talentos e com o 
apoio de seu marido Leonardo Gomes 
Filho, peça chave para sua decisão, ela 
resolveu investir em seu próprio ne-
gócio. 

“A sansara começou em uma peque-
na sala alugada, e com muito compro-
metimento e dedicação conseguimos 
conquistar nossos primeiros clientes. 
Fomos ganhando espaço no mercado 
e após um ano constatamos que era 
necessário ampliar nossa estrutura, 
então mudamos para um prédio cons-
truído pelo meu pai, que nos ajudou 
muito, acreditando no potencial do 
empreendimento. Atualmente sou 
proprietária de duas lojas em Leme e 
uma em Pirassununga”, diz Rosana.

A boutique oferece opções para 
todos os gostos: casuais, fashions e 
roupas de festa (com sala exclusiva). 
Com peças femininas e masculinas de 
todos os tamanhos, para bebês, infan-
tojuvenil (sansarinha), público teen, 
adulto (sansara), com tamanhos espe-
ciais até a numeração 52.

“Nosso objetivo é ter uma loja com-
pleta e prática, na qual é possível ter 
acesso às diversas opções no mesmo 
lugar. Atualmente o consumidor é 
muito mais exigente e cauteloso, pes-

quisa mais, é muito bem informado e 
quer garantia de melhor preço e qua-
lidade, por isso, apostamos em nosso 
compromisso em atender as necessi-
dades de nossos clientes, buscando 
sempre oferecer as melhores opções.”

Segundo a empresária é necessário 
investir e apostar nos diferenciais da 
empresa, sempre inovar para se forta-
lecer e destacar no mercado.

 “está muito difícil estabelecer o 
seu próprio negócio, principalmente 
neste seguimento que tem uma gran-
de concorrência. Temos também um 
período mais difícil pela frente, devi-
do às incertezas em nossa economia. 
São desafios que temos que enfrentar 
através de estratégia e planejamento, 
investir em bons valores, fazer a dife-

rença. Acredito que as empresas que 
têm uma base consolidada vão se so-
bressair e espero que o consumidor 
valorize mais o comércio local, afinal 
temos lojas com grande potencial e 
conceito, e colaboramos com a gera-
ção de emprego e renda, em tempos 
como esse nós temos que prezar pela 
nossa cidade”, finaliza.

A sansara associou-se à Acil pela se-
gurança oferecida nas informações para 
liberação de crédito, além do incentivo 
com campanhas no comércio local e por 
todo o suporte oferecido tanto ao em-
presário como ao funcionário.

Contatos:
Av 29 de Agosto 465 - Centro - Leme / SP 

(19) 3554-8449
facebook: sansara Leme

Fotos / Karen Lima do Nascimento / ACIL

Arquivo Sansara

A Acil preocupada em sempre trazer 
informações valiosas aos seus Associa-
dos e Comunidade realizou uma edição 
especial do Programa Acil com o Corpo 
de Bombeiros de Leme.

O programa, apresentado por José Luís 
Cunha e silva (Lu), contou com a parti-
cipação do Comandante 1º TeN. Fábio 
henrique Giovani, 3º sGT. Washington 
Norberto da silva e sdPm Juliano mazzo 
Rodrigues, que falaram sobre a atuação 
e estrutura do Corpo de Bombeiros e ex-
plicaram através de demonstrações a im-
portância dos Primeiros Socorros.

Saiba mais:

O fundamental é saber que, em situ-
ações de emergência, deve se manter a 
calma e ter em mente que a prestação 
de primeiros socorros não exclui a im-
portância de um médico. Além disso, cer-
tifique-se de que há condições seguras 
para a prestação do socorro sem riscos 
para você. Não se esqueça de que um 
atendimento de emergência mal feito 
pode comprometer ainda mais a saúde 
da vítima.

Observação Importante: Deixar de pres-
tar socorro significa não dar nenhuma 
assistência à vítima. A pessoa que chama 
por socorro especializado, por exemplo, já 
está prestando e providenciando socorro.

A omissão de socorro e a falta de aten-
dimento de primeiros socorros eficiente 
são os principais motivos de mortes e 
danos irreversíveis nas vítimas de aci-
dentes de trânsito.

Os momentos após um acidente, principal-
mente as duas primeiras horas são os mais 
importantes para se garantir a recuperação 
ou a sobrevivência das pessoas feridas.

mas para que possamos prestar um so-
corro de emergência correto e eficiente, 
precisamos dominar as técnicas de pri-
meiros socorros.

saiba como agir, assista ao Programa 
Acil especial com os Bombeiros em nosso 
canal do Youtube e ajude a salvar vidas!

E não se esqueça, em caso de acidente 
disque 103

Texto com informações do site: http://www.bombeirosemergencia.com.br/primeirossocorros.html
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Takí Fácil Nova Rastreadores
A história da Takí Fácil começou 

em 2005, quando Paulo Fernando 
Guilherme Cristóvão trabalhava no 
Banco Bradesco de Ribeirão Preto, 
atendendo as cidades da região. Com 
o passar do tempo ele foi transferido e 
conhecendo um pouco dos arredores 
regionais simpatizou com nossa cidade 
e optou por morar em Leme.

“Fomos acolhidos com muita simpa-
tia, foi aqui que nos realizamos profis-
sionalmente, temos muito que agra-
decer a todos que colaboraram com 
esse sonho”, diz Paulo.

A ideia da empresa surgiu através 
de algumas possibilidades e do novo 
formato de negócio, crédito consigna-
do. Com base em seu conhecimento, 
por já trabalhar em banco, contou com 
a cooperação de sua esposa Cláudia 
Lúcia Clarindo Cristóvão, que também 
tinha experiência na área e juntos fun-
daram a Takí Fácil.

“Nós morávamos aqui no prédio da 
Takí, começamos com uma sala em 
nossa própria casa. Vencemos uma 
etapa por vez. Primeiro trabalhei por 
um tempo sozinha, sempre me dedi-
cando muito aos nossos clientes, com 
isso, a empresa começou a se estabe-
lecer e tivemos oportunidade de am-
pliar a estrutura. Foi nesta época que 
Paulo recebeu outro pedido de trans-
ferência, mas vendo o potencial cres-
cente de nosso negócio, optou por se 
desligar do banco e permanecer em 
Leme. Acreditamos que ele fez a esco-
lha correta”, diz Cláudia.

Atualmente a Takí Fácil, que neste 
ano completa 10 anos, possui 10 lojas 
distribuídas nas cidades de Leme, 
Pirassununga, Araras, Porto Ferreira, 
Aguaí, Descalvado, santa Rita, duas 
unidades em são Carlos e a mais nova 
em Ibaté. Do grupo também surgiu o 
Restaurante Cristóvão.

“A Takí Fácil ganhou reconhecimento 
e cresceu cada vez mais, mas nem tudo 
foi fácil, a crise de 2008 foi um divisor de 
águas para nós e para muitos. Apesar dis-
so nossa empresa se fortaleceu cada vez 
mais e conseguiu fazer deste desafio uma 
oportunidade, nós tiramos uma grande 
experiência deste acontecimento”, com-
plementa Paulo.

Os 30 funcionários que atuam nas 
lojas Takí são profissionais experien-
tes, com o perfil correto e moldado 
para atender bem os clientes, todos 
são certificados pela Febraban. “Paci-
ência, carinho, honestidade, respeito 
e atenção, é desta forma que estabele-
cemos confiança, aqui você é tratado de 
maneira especial, não deixamos lacunas, 
explicamos todos os procedimentos para 
que tudo fique bem claro e o cliente se 
sinta seguro”, acrescenta Cláudia.

A empresa trabalha com crédito 
consignado (aposentado, pensionis-
ta do INss, do estado de são Paulo 
e Federal), empréstimo pessoal sem 
consulta ao crédito (SCPC ou Serasa) 
e refinanciamento de veículo. Traba-
lha com todos os bancos, mas tem 
uma parceria mais forte com o Banco 
Bradesco, com o qual também oferece 
cartão de crédito e seguro de vida.

“Nós trabalhamos com o bem-estar 
das pessoas, essa visão de que só en-
dividados buscam o crédito consignado 
deve ser reavaliada. Através dessa op-
ção é possível comprar um carro, refor-
mar sua casa, realizar compras à vista, 
viajar, fazer bons negócios. Na verdade 
essa linha de crédito foi criada para isso, 
para facilitar a vida dos aposentados, re-
alizar sonhos”, diz Cláudia.

mesmo com expectativas para um 
ano de mudanças e adaptação em to-
dos os setores, a Takí Fácil continua se 
fortalecendo no mercado. 

“Apesar de estarmos em mais um 
momento de desafios econômicos, o 
crédito consignado continua em ascen-
são por ser uma linha de crédito com 
os menores juros do mercado e não ser 
baseada na Taxa selic. unindo este fato 
aos nossos diferenciais de atendimento 
ao cliente, é que podemos e faremos a 
diferença”, finaliza Paulo.

A Takí Fácil associou-se à Acil em 
virtude dos benefícios e preocupação 
com o fortalecimento empresarial de 
nossa cidade.

Contatos:
Av 29 de Agosto, 679 - Centro

Leme / sP - (19) 3571-1321

Nathália C. M. Silva / ACIL

Fotos / Nathália C. M. Silva / ACIL

Como boa parte das empresas nacio-
nais, a Nova Rastreadores foi um sonho 
que se tornou realidade. Criada a par-
tir da inovação de seus idealizadores, 
edson Rafael santoro Cavachiolli, mBA 
Gestão Empresarial (14 anos experi-
ência em Gestão Frotas) e Guilherme 
Henrique Granzeol – Técnico Mecatrô-
nica, especialista em sistemas Corpo-
rativos, a empresa tem como principais 
objetivos o foco na Gestão/Controle e 
segurança de ativos. 

“Fornecemos o rastreamento de 
qualquer veículo, através da instala-
ção de módulos/bloqueadores de úl-
tima geração, nacionais e importados. 
qualquer veículo pode ser rastreado, 
seja uma moto, carro, caminhão, trator, 
máquina agrícola, avião, etc. É impor-
tante destacar que a instalação é feita 
pela Nova Rastreadores com o maior 
sigilo possível, sempre primando pela 
segurança de seus clientes”, comenta 
Guilherme – Diretor Técnico. 

O Roubo de veículos infelizmente 
está cada vez maior, tanto na Zona 
Rural como na Cidade. Para comba-
ter este cenário, a Nova Rastreado-
res busca sempre fornecer sistemas 
ágeis e fáceis de serem manuseados. 
segundo os empresários o índice de 
recuperação de veículos furtados é de 
praticamente 100%. 

“Podemos atuar tanto para cliente 
final (pessoas físicas), como para uso 
profissional (pessoas jurídicas). Nosso 
sistema pode fazer a gestão de frotas 
(controle de manutenção, combustí-
vel, rotas, entregas, etc.), de qualquer 

tamanho, tendo um custo/benefício 
muito atraente/competitivo. Acredi-
tamos que para o cliente final, que 
busca um seguro mais barato para seu 
veículo ou até mesmo não consegue 
segurá-lo pelo alto custo, a Nova Ras-
treadores pode lhe fornecer uma boa 
solução”, diz  o Diretor Adm/Comer-
cial, edson Cavachiolli. 

Com o ramo de Gestão/segurança 
em franco crescimento, as expectati-
vas da empresa são as melhores pos-
síveis. “estaremos sempre buscando 
melhorias técnicas e novos conceitos 
em Gestão/segurança, para aqueles 
que já são nossos clientes e também 
para os que poderão vir a ser, nossa 
meta é beneficiá-los sempre com o 

que há de mais atual. Agilidade, pon-
tualidade, respeito e transparência são 
nossas bandeiras, em todos setores”, 
encerra edson. 

A Nova Rastreadores associou-se a 
Acil pelo apoio empresarial e comer-
cial fornecido pela entidade. 

Contatos:
Av Juvenal Penteado, 32, 

de fronte à praça da Bíblia
horário de atendimento: 

8h às 11h30 / 13h às 17h30 
Fones (19) 3053-3180 / 3571-0319

 www.novarastreadores.com 
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Acil Responde Entidade

AVIVILSaiba mais: DIREITO CONSTITUCIONAL / DIREITO DO 
TRABALHO - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA  

SÚMULA VINCULANTE 40-STF: Co-
mentada e explicada pelo professor e 
Juiz Federal Márcio André Lopes Caval-
cante. 

O que diz a Sumula Vinculante 40-
sTF, aprovada pelo Plenário do sTF em 
11/03/2015? 

A contribuição confederativa de que 
trata o artigo 8º, IV, da Constituição 
Federal, só é exigível dos filiados ao 
sindicato respectivo. 

- Conversão da súmula 666 do sTF 
A conclusão exposta nesta SV 40 

já era prevista em uma súmula “co-
mum” do sTF, a súmula 666 do sTF 
(de 24/09/2003) e que tem a mesma 
redação. 

Por iniciativa do min. Ricardo Lewan-
dowski, atual Presidente da Corte, o 
Plenário do sTF tem convertido em 
súmulas vinculantes algumas súmulas 
“comuns” com o objetivo de agilizar 
os processos e pacificar os temas. 

essa súmula 666 foi uma das esco-
lhidas e por isso sua redação foi trans-
formada em súmula vinculante.  

- Contribuição sindical 
Com o objetivo de garantir o seu 

custeio, a CF/88 assegurou às entida-

A AssOCIAçãO VIVA A VIDA De 
Leme – AVIVIL – Grupo de Apoio no 
combate ao Câncer de Mama, foi inau-
gurada em 28 de novembro de 1998, 
e é uma entidade sem fins lucrativos 
com o objetivo de desenvolver um tra-
balho de reabilitação estética, física e 
emocional, diretamente voltada para a 
mulher com câncer de mama. 

O grupo é formado por mulheres 
que já passaram pelo tratamento do 
Câncer de Mama e por mulheres vo-
luntárias que desejam doar um pouco 
de seu tempo.

“A nossa meta principal é oferecer às 
assistidas informações práticas, orien-
tação, muito amor, carinho, compreen-
são e amizade, ajudando-as a superar 
este momento difícil em suas vidas”, 
diz Zenaide Baldin strada, Presidente 
da AVIVIL.      

Conheça mais sobre o trabalho da 
AVIVIL:  

A importância da prevenção 
e orientação: 

A Associação faz ações de esclareci-
mento e instrução sobre a prevenção 
do câncer de mama, ressaltando a im-
portância do autoexame e da neces-
sidade das visitas anuais ao médico 
especializado. Promove eventos com 
palestras de prevenção e informação 
necessária sobre o câncer de mama. 

Qual é a assistência prestada 
pela AVIVIL?

O encaminhamento e orientação 
para os exames e  o tratamento  ne-
cessário. Outro serviço é o forneci-
mento de cesta básica, verduras , rou-
pas, e se necessário remédios durante 
o tratamento oncológico, período esse 
em que a mulher deixa seu trabalho. 
(importante: o remédio só é fornecido 
enquanto a paciente espera o forneci-
mento pela rede pública). 

A importância do bem-estar:
Incentivamos os exercícios físicos 

com a Fisioterapeuta, atendimento 
com a Psicóloga em grupo ou indivi-
dual, atendimento com a Assistente 
social e buscamos incentivar o artesa-
nato como terapia ocupacional. 

Formação, seriedade e compromisso:

Fotos / Arquivo AVIVIL

Logo que a CF/88 foi editada, os sindicatos quiseram em-
placar a tese de que as duas espécies de contribuição seriam 
obrigatórias, ou seja, a pessoa, mesmo sem ser filiada ao sindi-
cato, deveria pagá-las. 

O STF, contudo, rechaçou essa tese e, para pacificar o as-
sunto, editou, em 2003, um enunciado: 

Súmula 666-STF: A contribuição confederativa de que tra-
ta o art. 8º, IV, da Constituição, só é exigível dos filiados ao 
sindicato respectivo. 

Por que a contribuição CONFEDERATIVA não é obrigatória 
para todos da categoria? Por que ela só é exigível dos filia-
dos ao sindicato? 

Porque não existe uma lei que obrigue seu pagamento. 
A contribuição confederativa não é instituída por lei, mas 
sim por decisão da assembleia geral. Ora, se a pessoa não é 
filiada ao sindicato, não há razão jurídica que autorize que 
ela seja obrigada a pagar uma contribuição criada pela as-
sembleia geral desse sindicato do qual não faz parte. 

O indivíduo somente pode ser obrigado a pagar algo se 
isso for determinado por meio de lei ou se ele próprio se 

sujeitou a isso. Como a contribuição confederativa não é 
prevista em lei, somente será obrigatória se o trabalhador 
se sujeitou à filiação junto àquele sindicato. 

Importante mencionar a posição do TST no 
mesmo sentido: 

Precedente normativo 119-TsT: 

Nº 119 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS - INOBSERVÂNCIA DE 
PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – (mantido) - DEJT divulga-
do em 25.08.2014 

“A Constituição da República, em seus arts. 5º, XX e 8º, 
V, assegura o direito de livre associação e sindicalização. É 
ofensiva a essa modalidade de liberdade cláusula constante 
de acordo, convenção coletiva ou sentença normativa es-
tabelecendo contribuição em favor de entidade sindical a 
título de taxa para custeio do sistema confederativo, assis-
tencial, revigoramento ou fortalecimento sindical e outras 
da mesma espécie, obrigando trabalhadores não sindicali-
zados. Sendo nulas as estipulações que inobservem tal res-
trição, tornam-se passíveis de devolução os valores irregu-
larmente descontados.” 

Fornecemos treinamentos para as 
voluntárias, para o melhor desempe-
nho do objetivo do nosso trabalho 
nesta entidade. 

Incentivo ao lazer, viver a vida!
Procuramos proporcionar momen-

tos de lazer como viagens, visitas a 
outras entidades, passeios como, por 
exemplo, exPOFLORA – hOLAmBRA, 
dentre outras localidades, com a fina-
lidade de ajudá-las a retomar às ativi-
dades sociais.

Outros eventos são realizados para 

arrecadar fundos para manutenção de 
nosso trabalho.

Como contribuir: 
ser um sócio contribuinte de acordo 

com suas possibilidades. As doações 
podem ser feitas em nossa sede atra-
vés de um carnê ou depósito em nos-
sa conta:

sANTANDeR:  Agência 0161
Conta corrente 13-001696-8
em nome da Associação Viva a Vida. 

Aceitamos também doações de cesta 
básica, ou roupas usadas e acessórios 
para o nosso Bazar. 

Local e horário de Atendimento: 
Rua Antonio mourão, 736 – Centro 

Telefone: (19) 3554.8762 
das 13 horas às 17 horas.

Se você gostaria de ser uma 
VOLUNTÁRIA – venha falar conosco.

des sindicais duas contribuições dife-
rentes. Veja: 

Art. 8º (...) 
IV - a assembleia geral fixará a con-

tribuição que, em se tratando de cate-
goria profissional, será descontada em 
folha, para custeio do sistema confe-
derativo da representação sindical res-
pectiva, independentemente da contri-
buição prevista em lei;  

Desse modo, apesar de a redação do 
inciso ser um pouco truncada, é pos-
sível perceber que ele fala em duas 
espécies de contribuição: 

1ª) Contribuição fixada pela assembleia 
geral (destacada na primeira parte); 
2ª) Contribuição prevista em lei (des-
tacada na segunda parte). 

Confira as diferenças entre elas: 

Fonte: https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2015/03/sv-40.pdf
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Clube de Vantagens Central de Avisos

A Acil conta com inúmeras vantagens e tem a meta de sempre acrescentar 
mais benefícios em seu portfólio, fique atento às novidades, pois estaremos 
sempre atualizando nosso leque de serviços. Ao associar-se à Acil, você se 
torna participante do nosso Clube de Vantagens! Aproveite! 

- CONVÊNIOs mÉDICOs / sAÚDe
- INsTITuIçãO FINANCeIRA
- seRVIçOs exCLusIVOs
- seRVIçOs De PROTeçãO AO CRÉDITO
- PARCeRIAs

Confira todas as vantagens em 
nosso site:

www.acileme.com.br 

NOVOs sóCIOs sejam Bem-vindos

empyreo Caixas D’água ............................. (19) 3571-5565
Depósito Primavera  .....................................(19) 3555-2471
Amadeu & santos soc. de Advogados  ....(19) 3555-1884
Rodrigo Volpe marchete.......................... (19) 99699-9284
Loja Carpri  ........................................................ (19) 3571-0559
Picanha Grill  .................................................... (19) 3571-7850
Le Pizzas  ............................................................ (19) 3571-7713
ssm montagens  .............................................(19) 3571-2545
sampa Lanches  ..............................................(19) 9554-4917
Icaro Gaino Corretora de seguros  ........ (19) 3571-5699
Ashby Cervejaria  ........................................... (19) 3053-2077
Auto Peças e Freios moscardi  .................(19) 3571-4178
O.A.e.x2 eletricidade  .................................. (19) 3555-1033
Esffera Lan House  ........................................ (19) 3831-7361
magno & Perin serviços Administrativos (19) 3053-3090
Tamires Roberta Pinto meI  .................... (19) 99887-3494
Tania molinaro Cabeleireira  ....................(19) 3571-7543
ACFORT  .............................................................. (19) 3571-5100

Animaluca Locação de Brinquedos  ..... (19) 3571-6650
Jordão som e Acessórios  .......................... (19) 3053-3150
Carlos Antonio schranck – me  ...............(19) 3554-3848
mGm Transportes  .......................................... (19) 3571-5523
mariza Teixeira de Camargo Lopes me (19) 3555-3357
Le Estética  ........................................................ (19) 3053-1109
Giassi & Giassi Transportadora me  ......(19) 3554-6497
Amigasleme  .................................................. (19) 98867-3633
Newton Vidros  ............................................... (19) 3571-6097
Sicredi – Cooperativa de Crédito  .........(19) 3554-7802
Aparecido Piassi meI  ................................ (19) 98163-1345
Imporium Country  ........................................ (19) 3572-7122
Tiago José Justo MEI  ................................... (19) 3571-7122
Drilix marcenaria  ...........................................(19) 3554-5146
Gesso Lemense  ............................................. (19) 3571-8971
Varejão das Fábricas  ................................... (19) 3572-7292
Bloks Indústria Cerâmica  .......................... (19) 3567-9900
sG usinagem  ...................................................(19) 3571-0534

Convênios com as Faculdades
Associados, Colaboradores e familiares da Acil tem descontos especiais nas faculdades abaixo:

Anhanguera educacional – unidade Leme
(19) 3573-8600

Fatece – Pirassununga
(19) 3561-1543 / 3561-8486

uNAR
(19) 3321-8000

uniararas
(19) 3543-1400

Para mais informações entre em contato com a faculdade desejada

Cuidados com a Senha e Informações 
do SCPC

• Guarde seu código e senha em local se-
guro;
• Habitue-se a trocar sua senha periodica-
mente;
• Troque de senha sempre que ocorrer 
mudança de funcionários;
• Selecione os funcionários que realiza-
rão consultas e somente estes devem ter 
acesso ao código e senha da sua empresa. 
Não realize suas consultas em locais em 

que terceiros escutem (quando consultas por telefone) ou visualizem a di-
gitação (quando via internet). Tenha um espaço próprio para consultas que 
não permita acesso ou a proximidade de terceiros.
A responsabilidade pela utilização e sigilo do código e senha de consultas 
ao SCPC é da empresa associada e as consultas realizadas com esses dados 
não podem ser canceladas, gerando a obrigação do pagamento das consul-
tas no boleto mensal à Acil.

Mais informações (19) 3573-7102

Mais facilidade e praticidade!
Você pode fazer suas consultas SCPC via smartphone 
ou tablet. Informação na palma da mão.

sempre em busca de oferecer as 
melhores tecnologias, a sophus, par-
ceira da Acil a mais de 10 anos, desen-
volveu um aplicativo para que seus 
usuários tenham acesso às consultas 
de análise de crédito com mais prati-
cidade, na palma da mão.

Com uma interface bem amigável, 
além de acesso via dispositivos mó-
veis, o aplicativo abrange consultas 
físicas, jurídicas, cheque e veículos. 

Contando também com serviços de 
ajuda ao usuário, como o help Consul-
tas e emissão de número de resposta.

O Acil mobile, sophus APP, estará 
disponível aos Associados da Acil, para 
plataformas Android, iOs e Windows 
Phone.

mais informações (19) 3573-7102 
com o Departamento de sCPC.

em nosso site você encon-
trará comunicados, agenda de 
eventos, dicas empresariais, 

informações sobre o clube de 
vantagens, notícias da Associa-
ção, fotos e matérias de todos 
eventos realizados, e tudo isso, 

sempre atualizado. 

Outra alternativa é curtir a 
nossa página no facebook ou 
nos seguir no twitter, linkedIn 
e youtube, mídias que tam-

bém contam com informações 
rápidas, avisos importantes e 

orientações empresariais, além 
de remeterem e reforçarem o 

conteúdo de nosso site. 

Para se manter atualizado, 
cadastre o seu email em nosso 

sistema para receber nossas 
notícias, você pode solicitar via 

site ou enviar um email para: 
eventos@acileme.com.br

pedindo a inclusão.

Aproveite a praticidade da 
internet e fique sempre por 
dentro dos eventos da Acil!

Fique informado e 
participe de nossa 
Agenda de Eventos

Se inscreva em nosso mailing, 
acesse periodicamente 

o nosso site e nos siga nas 
mídias sociais.




