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Palavra

DO PRESIDENTE

A primeira Edição da Revista Eletrônica

com a liderança da Vice-Presidência

da

da

Associação

Campo

Limpo

Comercial

Regional,

que

relações

harmoniosas

sintetizar, os três anos de gestão desta

principais governos e lideranças, graças

Diretoria, em algumas páginas, para

a

isto, buscamos reunir os principais

desempenhou o melhor para todos.

que

uma

pelas

como

missão, um tanto quanto desafiadora,

ações

uma

FACESP

zelou

e

tem

de

“Guardiã”

acontecimentos

Paulista,

(ACE)

diretoria

profícuas
com

atuante

os
que

com

muito afinco nos foi incumbido.

Somos

muito

associados,

gratos

diretores,

aos

nossos

colaboradores,

A ACE desde seu nascimento em

parceiros, Poder Público, pois é certo

meados de setembro do ano de 1.986,

que:

em seus quase 34 anos, sempre buscou

“Ninguém Faz Nada Sozinho.
Juntos, Nossa Força Pode Mais”

trazer ao comércio campolimpense
representação, devido sua capilaridade
de nível Municipal, Estadual, e Federal,
e

suas

alianças

com

grandes

expressões, como: CACB (Confederação
das Associações Comerciais do Brasil),
FACESP (Federação das Associações do
Estado de São Paulo), CBMAE (Câmara
Brasileira de Mediação e Arbitragem
Empresarial) e SEBRAE.
São centenas de eventos, parcerias,
ações,

promoções

e

iniciativas

diversas, “reconhecendo a ACE Campo
Limpo Paulista durante 12 anos como
Escritório Regional da FACESP RA-8” e
ELIZEU PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE - ACE CAMPO LIMPO PAULISTA
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DEMISSÃO
CONSENSUAL:
Você conhece?
João Paulo Ferracini
Advogado

Toda
cautela
é
necessária
em
qualquer
rescisão
contratual
e,
especialmente, no direito do trabalho
a conhecida demissão, possuindo suas
respectivas modalidades: demissão
sem justa causa, demissão por justa
causa pelo empregado ou pelo
empregador e o pedido unilateral de
demissão.O assunto é habitualmente
tratado e rotineiramente enfrentado
por
todas
empresas,
desde
os
Microempreendedores
Individuais,
conhecidos
como
MEI’s
até
as
empresas de grande porte. Ocorre
que, por se tratar de um assunto que
envolve as relações pessoais entre o
empregado e o empregador, pode
gerar desentendimentos e dissabores
para ambas as partes no que se refere
a sua forma de realização.Neste
ponto, traremos uma possibilidade
incluída pela Nova Lei Trabalhista,
disposta na Lei Federal nº 13.467/2017,
em vigor desde 11 de novembro de
2017, que garantirá uma dispensa
consensual que poderá ser justa ao
empregador
e
garantirá
o
recebimento de seus direitos ao
empregado:

a dispensa por acordo ou também
conhecida dispensa consensual.
Por muitos anos errou-se muito ao
dispensar o empregado sem justa
causa formulando com ele uma
espécie de “acordo extrajudicial” e, no
que tange a Lei vigente a época,
ilegal, fazendo que o empregado
devolvesse parte do valor recebido na
rescisão ao empregador para que
assim a empresa o dispensasse. Isso
gera um risco enorme para a empresa
de ser acionada judicialmente por
este empregado pela realização desta
simulação de dispensa sem justa
causa.
A
evolução
legislativa
regulamentou este acordo de modo a
favorecer ambos os lados e dar
segurança jurídica para que seja
realizado sem qualquer intervenção
do Poder Judiciário.
O artigo 484-A incluído na Nova Lei
Trabalhista,
que
regulamenta
o
acordo
consensual,
garante
ao
empregado
50%
(cinquenta
por
cento) do aviso prévio, se indenizado;
o saque de 80% (oitenta por cento) do
valor depositado em conta vinculada
do FGTS:
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A indenização de 20% (vinte por
cento) sobre o FGTS depositado e;
todas as demais verbas trabalhistas
rescisórias.Por
outro
lado,
ao
empregador
é
bastante
viável
proceder desta maneira, pois terá um
desembolso menor do que a dispensa
tradicional, sendo que se o aviso
prévio for indenizado pagará metade
do valor.
Outro aspecto a ser avaliado é a
inexistência da contribuição de 10%
(dez por cento) sobre o saldo do FGTS
que é recolhido na dispensa sem justa
causa, gerando um ganho de 30%
(trinta por cento) e segurança jurídica
da rescisão. Ainda há de se pensar no
ambiente de trabalho que não
contará
com
trabalhadores
desmotivados
e
com
sua
produtividade
reduzida.
dez
por
cento) sobre o saldo do FGTS que é
recolhido na dispensa sem justa
causa, gerando um ganho de 30%
(trinta por cento) e segurança jurídica

da rescisão. Ainda há de se pensar no
ambiente de trabalho que não
contará
com
trabalhadores
desmotivados
e
com
sua
produtividade reduzida. É importante
lembrar que a rescisão consensual
deve
ocorrer
quando
existir
o
interesse de ambos envolvidos, sob
pena de poder ser reconhecida
fraudulenta em processo judicial. E,
para
que
isso
seja
evitado
é
importante que tal pedido seja
manuscrito
pelo
empregado,
na
presença de 02 (duas) testemunhas,
evitando assim, quaisquer alegações
de fraude no ato. Quando ocorrer uma
situação como esta, procure o seu
contador para que ele possa lhe
oferecer orientações adequadas, em
especial com indicação de modelo a
ser seguido e orientação quantos aos
riscos, e claro que depende do
assunto não exime a consulta a um
advogado.
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motivos para você e sua
empresa começar agora a
crescer com a gente
Somos o Sicredi.

A primeira Instituição Financeira Cooperativa do Brasil. O Sicredi é uma instituição financeira
cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento
das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos mais de 4 milhões de
associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi
está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.700 agências.Ao trabalharmos juntos,
em cooperativa, conseguimos fazer com que a comunidade local cresça de maneira sustentável.
Você sabia que temos mais de 300 produtos e serviços disponíveis para auxiliar você e a sua
empresa a conquistar e estabelecer espaço no mercado? Hoje apresentaremos apenas cinco, dos

Crédito

inúmeros motivos que irão lhe surpreender sobre a nossa cooperativa.
São mais de 29 categorias de
crédito
disponíveis
para
lhe
oferecer.
Essas
opções
lhe
possibilitam fazer investimentos,
pensar no bem-estar da família a
curto e longo prazo e pagar suas
contas.
O
controle
da
vida
financeira não precisa mais ser uma
dor de cabeça.

Seguros

Pagamentos
Seguro é aquilo que a gente acha
que nunca vai precisar, não é
mesmo? Pois bem, nós poderíamos
contar aqui milhões e milhões de
histórias impactantes sobre como a
contratação de um seguro mudou a
vida de vários de nossos associados.
É sempre bom estar protegido. Não
conte com a sorte, não ache que
está ileso a qualquer tipo de
incidente, conte com a gente.
Seguro de vida, de automóvel, para
acidentes
pessoais
coletivos,
acidentes pessoais coletivo prazo
curto e o seguro patrimonial, para
sua empresa, condomínio, suas
máquinas e equipamentos.

Dispomos do que há de mais
moderno para que você possa
realizar todos os seus pagamentos
em
dia,
com
comodidade
e
tranquilidade. Automatizando os
pagamentos da sua empresa, é
possível administrar melhor o seu
tempo, podendo, por exemplo,
pensar em como prospectar novos
clientes e também em novas
estratégias e maneiras de crescer.
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Nós não queremos que você se
preocupe nem com o que precisa
pagar e nem com o que precisa
receber. Emita boletos de cobrança
aos seus clientes, tenha o controle
da
sua
carteira
de
custódia
sistematizada e receba o benefício
do INSS diretamente na sua ContaCorrente do Sicredi. Todos esses
serviços são feitos com total
segurança e pontualidade.

Procure a nossa agência mais próxima
e torne-se nosso parceiro. Estamos
ansiosos para ajudar e comemorar
todas as suas conquistas.

Investimentos

Recebimentos

Agora que você descobriu todas
essas vantagens, acho que chegou a
hora
de
falarmos
sobre
investimentos. Contamos com uma
ampla variedade de opções de
investimentos que irão suprir a sua
necessidade e a da sua empresa.
Dispomos de ótimos profissionais,
todos eles especializados e prontos
para descobrirmos juntos qual será
a melhor linha de investimento a
seguir. Faremos o que for possível
para alcançar os seus objetivos.

Minha Empresa
precisa de um Contador?
Ser dono do próprio negócio é, foi ou
será o sonho de muitos. E por que não?
Geralmente são empreendedores com
coragem,
visão,
percepção
de
possibilidades
e
bons
negociadores. Mas, com certeza, os
empreendedores precisam da parte
burocrática do seu negócio. Financeiro,
Contabilidade e Departamento Pessoal
são alguns dos setores que ficam nos
bastidores
das
operações.
Na
retaguarda, no suporte, o back office. O
empresário mantém o foco nos seus
negócios e confia na sua retaguarda.
Confia que terá o suporte para o
desempenho saudável da sua empresa.
Com certeza, é melhor que o
empresário receba as informações já
compiladas.
O
contador
apoia
estrategicamente
a
tomada
de
decisões e o crescimento do negócio.A
decisão pautada em informações reais
e fidedignas, em conjunto com uma
análise correta, garantem o sucesso da
escolha. E isso só é possível com a
contratação
de
um
contador
capacitado. O contador tem papel
fundamental na vida da empresa, pois
tem os dados necessários para avaliar
as
necessidades,
desempenho
e
resultados, não somente apuração de
impostos.No cenário em que vivemos,
onde muitas empresas são fechadas
antes de um ano de vida, é altamente
recomendável que o empreendedor
procure orientação profissional. A
Contabilidade deve ser vista como uma
ferramenta de gestão.

Alguns
detalhes
do Serviço
Financeiro
✔contas a pagar, contas a receber, cobrança, elaboração e
acompanhamento do fluxo de caixa;
✔ Plano de Negócios – abrir ou ampliar a empresa com
planejamento e definição de objetivos;
✔ Assessoria na implantação de software financeiro;
✔ Diagnóstico, análise e definição de metas do setor a
financeiro, bem como implantação de normas para um
melhor fluxo de informações internas e externas.

Contabilidade
✔Abertura, alteração e encerramento de empresas –
envolvem muitos detalhes e o empreendedor não precisa
despender tempo com legislação societária e tributária.
✔Manter o seu negócio em conformidade com a legislação,
pois de precisar de uma CND – Certidão Negativa de
Débitos, não terá problemas em obtê-la.
✔Gerar declarações e transmiti-las, dentro dos prazos
determinados. O não cumprimento dos prazos geram
multas altas;

Departamento Pessoal
✔Admissão e demissão de funcionários, com tantos
detalhes envolvidos;
✔Folha de pagamentos;
✔Conte com um contador para reduzir o passivo trabalhista.
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Imposto de Renda
Final de Ano, momento de já começar a pensar na
declaração do imposto de renda. Uma boa dica é
já irmos separando os documentos para a entrega
da Declaração do Imposto de Renda (Pessoa
Física), que se inicia em 01-março.
Algumas ações prévias evitam dores de cabeça na
hora do envio.
O melhor é organizar a papelada e evitar correrias
no momento de declarar.
Segue
abaixo
uma
lista
com
algumas
providências:
✔Reúna todos os documentos de rendimentos e
despesas,
✔Junte os comprovantes de informe de
rendimentos das fontes pagadoras
(salários,
aposentadorias, aluguéis).
✔Junte os comprovantes de informe de
rendimentos das instituições financeiras.
de todos os bancos onde possui conta corrente.
✔Separe os comprovantes de pagamentos
passíveis de deduções (despesas com clínicas
médicas,
psicólogos,
hospitais,
tratamentos
odontológicos);

✔Lembre-se de todos os documentos que
motivaram a variação de patrimônio de um ano
para outro (venda e compra de carros, imóveis,
terrenos, outros bens ou direitos);
✔Pagamentos e doações efetuadas;
✔Carnê-leão.
Fátima Smaire
Contadora com pós graduação em Controladoria e
Gestão Empresarial
Proprietária da Smaire Contabilidade Finanças

ARTE
DIGITAL

A arte digital foi
possibilitada graças
ao surgimento das formas
de arte contemporâneas.
Elas começaram a ganhar força
no período pós-guerra, rompendo
com as tradições e regras rígidas do
movimento modernista, que por sua vez
havia substituído as escolas de arte academicista.

A arte digital foi possibilitada graças ao surgimento das
formas de arte contemporâneas. Elas começaram a
ganhar força no período pós-guerra, rompendo com as
tradições e regras rígidas do movimento modernista,
que por sua vez havia substituído as escolas de arte
academicista. A evolução das técnicas e dos suportes
apontava cada vez mais para formas de arte flexíveis,
inovadoras e que cruzassem barreiras então
consolidadas. Com o aparecimento dos primeiros
computadores, de dimensões colossais e capacidade de
processamento ínfima, artistas de vanguarda viram um
novo espaço de experimentação aberto. A arte numérica
ou arte digital engloba todas as formas de criação em
linguagem digital, onde a tecnologia é predominante.
Às vezes, a mídia digital substitui a criação como tal
mas, na arte digital, trata-se mais da criação a
partir de máquinas, computadores,
tecnologias digitais do que de suportes.
Temos alguns exemplos entre os
milhares: manipulação e edição de
imagens,pintura digital e lettering,
pixel art, desenho vetorial, animação
digital, modelagem 3 D, arte fractal…
Na próxima edição daremos mais detalhes
sobre alguns desses exemplos.

Maddô Paiva
Arte Educadora e Membro da Diretoria da ACE
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CAMPO LIMPO PALISTA

ACONTECE

Natal de Luz,
com enfeites
produzidos pela
SSU

O Natal em Campo Limpo Paulista terá mais luz, em 2019!
Esse ano, a cidade terá vários pontos de decoração em LED,
como na Av. Adherbal, os dois viadutos, o Ginásio de Esportes
e uma árvore na rotatória em frente ao Terminal
Rodoferroviário com mais de 4 metros de altura.
Todas as peças foram produzidas em estrutura de ferro e
iluminação em LED, projetadas e confeccionadas por
funcionários da Secretaria
de Serviços Urbanos.
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O Papai Noel chega a Campo Limpo Paulista no dia 07 de dezembro às 17h30 e ficará
diariamente, de segunda a segunda, até o dia 23, das 19h às 22h, na Casa do Papai, que
será montada pela primeira vez, na Praça Castelo Branco. As famílias poderão visitar
gratuitamente o espaço e tirar fotos com o bom velhinho.
A iniciativa promete movimentar o comércio, por isso a Secretaria de Segurança
Integrada irá montar a Operação Natalina Comércio Seguro em conjunto com as
Polícias Militar e Civil e será atuante não apenas no centro, mas também no São José e
no Botujuru.

Confira a programação de Dezembro:
Dia 01 das 17h às 21h: Samba na Praça na Rua 11, São José
Dia 07 às 14h30: Viva Cultura com Festival dos CEAMs e Apresentações dos Núcleos do
Centro Cultural na Praça Castelo Branco
Dia 07 às 17h30: Abertura oficial do Natal com a chegada do Papai Noel, na Praça Castelo
Branco
Dia 09 a 20 das 9h às 16h: Feira de Natal no Paço Municipal
Dia 12 às 19h30: Concerto de Natal, em frente ao Paço Municipal
Dia 14 das 16h às 21h: Samba na Praça no Terminal do Botujuru
Dia 15 às 10h: Concerto de Natal com Orquestra de Metais na Rua 11 do São José (Feira Livre)
Dia 18 às 19h30: (En) Cantos de Corais, no Paço Municipal
Dia 28 das 17h às 21h: Samba na Praça na Praça Castelo Branco
Dia 29 das 17h às 21h: Samba na Praça na Rua 11 no São José

ACONTECE EDUCAÇÃO
Curso Pré Vestibular (CPV)
Cursinho preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio- ENEM e exames vestibulares. Os estudos
abrangem conteúdos das áreas exigidas nos principais exames nacionais e internacionais, com
simulados de prova.
Para inscrição: RG, CPF, comprovante de endereço e declaração escolar ou histórico. Se for menor,
certidão de nascimento e o RG do pai
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Educação de Jovens, Adultos e Idosos- EJAI
Curso de formação escolar com alfabetização ou
continuidade de estudos a todos que ainda não se
alfabetizaram ou não concluíram o Ensino Fundamental –
1º ao 9º.
Para inscrição: RG, CPF, comprovante de endereço e
declaração escolar ou histórico. Se for menor, certidão de
nascimento e o RG do pai

Local das inscrições: EMEF Dr Francisco Monlevade das 8h às 21h - R. Maria do Carmo Cardoso,
11 - Vila Cardoso

Crédito: Comunicação Prefeitura de Campo Limpo Paulista
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A T É
I N S C R I Ç Õ E S

CURSO: Língua Portuguesa para Estrangeiros- LPE
Curso de alfabetização e aprofundamento em Língua Portuguesa, com orientações sobre as
manifestações culturais presentes na cidade. O Projeto incentiva a participação social ativa, a interação
com o que lhe é apresentado de forma lúdica e sobretudo contextualizada, tanto no contexto político,
econômico, social e cultural, contribuindo para o empoderamento crítico de argumentação. - Para
inscrição: RG, CPF e comprovante de endereço

PROTETOR SOLAR COM FPS
ACIMA DE 30 É TUDO IGUAL?
Muitas pessoas pensam que filtro com fator
de proteção solar (FPS) acima de 30 são todos
iguais. É necessário usar protetor solar todos
os dias nas áreas expostas ao sol com um
filtro solar que tenha no mínimo um FPS30.
Mas e os protetores com FPS maiores de
trinta, realmente fazem diferença na proteção
da pele? Sim!!
A sigla FPS geralmente vem associada com
um número que demonstra a capacidade de
manter a pele protegida da radiação solar
UVB. O FPS é calculado comparando o tempo
que a pele com protetor solar demora
para ficar vermelha quando comparada com
o tempo da pele sem protetor solar.
Com um protetor FPS30 ficamos trinta vezes
mais protegidos do que se estivéssemos sem
protetor solar, com um FPS50, cinquenta
vezes mais protegida e assim por diante.
Quanto maior o tempo exposto ao sol, maior
deve ser o fator de proteção do protetor solar,
isso vale também em relação a intensidade
do sol, nos períodos do dia em que há maior
radiação solar, por exemplo no meio do dia,
maior deve ser a proteção.
O uso de um FPS alto mantém a boa proteção
da pele mesmo que não tenha sido aplicado a
quantidade mínima necessária do filtro solar
orientado pelo fabricante, lembrando que
durante períodos na praia e na piscina devese estar repassando o protetor solar a cada
duas horas.
Mas depois de tudo isso, qual a importância
do uso do protetor solar?
Excluindo as barreiras físicas como roupas e
chapéu o protetor é uma outra maneira de
proteger a pele da radiação solar, que é
cumulativa durante toda a vida e desencadeia
mutações nos genes, que favorecem o
surgimento de câncer de pele.

Dra Jéssica Aline Moura
Médica - CRM 177395
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Meu filhote chegou,
E agora?
Eles são fofos lindinhos pequenos pedaços

O ciclo da vermifugação consiste em, dar

de

quando

um medicamento que elimina os vermes

pegamos nossos bebes de quatro patas e

(endoparasitas), esta medicação é dada

trazemos para casa? Bom, filhotes são

aos

muito suscetíveis a diversas patologias,

repetindo com quarenta e cinco dias, ou

pois

seja,

fofura,

após

mas

o

o

que

desmame

gradativamente

os

fazer

vão

perdendo

dias

quinze

de

dias

vida

do

depois

da

filhote

e

primeira

cedidos

dose. Os protocolos variam de acordo com

pelas mães através do colostro, então é

os veterinários e necessidades, podendo

importante

cuidados

ser uma dose única repetida quinze dias

como vacinação, vermifugação, além de

depois, ou uma dose diária durante três

cuidados

gerir

dias repetindo posteriormente também.

como

Importante é fazer a vermifugação correta

tomarmos

com

fase

alguns

questões

comportamentos
filhotes

anticorpos

trinta

sejam

que

vão

ainda

e também quando estiverem na

adulta.

Mas

então

o

que

para

que

o

cão

esteja

livre

dos

fazer?

endoparasitas (parasitas internos) assim

Inicialmente temos que nos atentar ao

não correndo o risco de uma tóximia

ciclo de vermifugação e vacinação.Hoje no

verminótica que pode levar o filhotinho a

Brasil o principal protocolo usado pelos

óbito.Vermifugação feita começa o ciclo

veterinários é de três doses de vacina

de vacinação que, pode ser iniciada entre

múltipla e uma antirrábica para o ciclo de

os cinquenta e sessenta dias de idade.

vacinação. Mas antes da vacinação temos
o ciclo de vermifugação.
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Essas vacinas vão imunizar o cão contra

Sei

diversas doenças sendo elas: Cinomose,

mesmo com essas restrições de contato, não

hepatite,

parvovirose,

podemos deixar de apresentar o mundo para

leptospirose.

eles, pois isso fará uma grande diferença em

parainfuenza,

adenovirose,

coronavirose,

que

pode

uma delas em outro conteúdo.Iniciado o

enxergar

ciclo de vacinação com a primeira dose

minimizando os problemas comportamentais

repetimos

cinquenta
as

e

sessenta

dias,

mesmas

vacinas

com

intervalo de 21 a 30 dias de acordo com o
protocolo do veterinário sendo que com a
última dose podemos também já aplicar a
vacina anti-rábica (contra raiva) ou aplicála posteriormente, lembrando que, o cão
só poderá sair na rua no piso depois de
pelo menos 21 dias de ter tomado a última
dose de vacina. A importância de não
colocar seu filhote em contato com cães e
outros animais que você não conheça e
tenha certeza da saúde deles e não sair

o

irá

mundo

se

mas

como

os

pequeno

contraditório,

Iremos adentrar com mais detalhes cada

entre

seu

parecer

comportar

quando

e

adulto

nesta fase. Uma alternativa é levar ele para
sair no carro ou no colo, mostrar locais que
você saiba que são mais seguros tanto nas
questões

sanitárias

como

nas

físicas.

Enriquecimento ambiental também é muito
importante para o desenvolvimento cognitivo
dos pimpolhos.
passando

Após todos esses cuidados

pelo

período

imunização

então

ambientes

externos

fazendo

a

da

janela

podemos
aos

apresentar

filhotes,

vermifugação

de

sempre

periódica

e

vacinação anual. Importante ficar sempre
atento aos protocolos mais modernos de
imunização

para

que

seu

amigo

esteja

com eles no chão da rua é justamente

sempre saudável e protegido. Então converse

para que ele não entre em contato com

sempre com profissionais para saber se não

possíveis agentes patógenos e venha a

houve alguma alteração.

contrair algo antes que sua imunidade
esteja em uma quantidade capaz de lutar
contra esses agentes.

Diego Paredes
diegoparedesk9
Diego Paredes Cinotecnico
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Aconteceu ACE
Confiram alguns acontecimentos importantes
realizados na Ace Campo Limpo Paulista,
em 2019.

A ACE prestigiou a 15ª
Festa Alemã

No Dia 08 de março, comemoramos o Dia Internacional das Mulheres, com um
Delicioso Cafè da Manhã.

Em maio, foi o mês de comemorarmos com um maravilhoso Cafè da Manhã, O Dia
das Mães, neste dia, tivemos a presença da Pedagoga Daisy Oda, nos prestigiando
com uma Palestra sobre Filhos.

Em agosto, tivemos nosso Café & Encontros, um momento de integração entre os
Empresários da região.

Tivemos o prazer de prestigiar em 02
de setembro, um Café de Boas Vindas
para as Mulheres, da chegada à cidade
da agência da Sicredi.
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Inauguração SICREDI Campo Limpo
Paulista

ACE Campo Limpo Paulista, participou no 19 Congresso Facesp, junto a mais
de 400 Associações Comerciais do Estado de São Paulo, muito aprendizado e
conhecimento para desenvolvimento das entidades.Um sucesso, parabéns
aos organizadores! #euvalorizo

Sobre a “AR ACE
Campo Limpo Paulista”
A ACE Campo Limpo Paulista se tornou em

O

Julho de 2019, uma

AUTORIDADE DE

apresentação de documentos do solicitante e

REGISTRO para validação de Certificado

coleta das biometrias digital e facial. Nossa

Digital.

maior prioridade é ter uma excelência no

Desde

2013

a

ACE

realiza

momento

da

validação

exige

a

atendimentos de validação de Certificado

atendimento,

Digital,

de

realizada e um suporte prestativo para

Atendimento, hoje com a autorização para

qualquer dúvida. Trabalhamos com a maior

ser uma Autoridade de Registro podemos

Certificadora do País a “Certisign” que é líder

atender

no

onde

com

ainda

era

maior

um

Ponto

credibilidade

e

mercado

segurança

de

na

Identificação

validação

Digital

e

segurança todas as pessoas que precisam de

Segurança da informação. Atua há mais de 21

um Certificado Digital em nossa cidade e

anos em todo Brasil, com mais de 1.800 locais

região. Uma Autoridade de Registro é o

de atendimento e negócios na América

ambiente

os

Latina. Na “AR ACE Campo Limpo Paulista”,

clientes interessados em obter o Certificado

tanto Pessoa Física como Jurídica poderá

Digital e também, pelo processo de validação

adquirir um Cerificado Digital com descontos

presencial daqueles que já adquiriram o

especiais

Certificado por meio do site.

imediato.

responsável

por

receber

e

ainda

ter

um

atendimento

Fale conosco:
(11) 4039-3492 ou 97177-8154
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SAÚDE BUCAL
A boca desempenha importantes funções
que repercutem na saúde de todo o
organismo.
Além
de
exercer
papel
fundamental
na
fala,
mastigação
e
respiração, a boca é a maior cavidade do
corpo a ter contato direto com o meio
ambiente, sendo a porta de entrada para
bactérias
e
outros
microrganismos
prejudiciais à saúde.Mesmo estando à frente
de potências mundiais em número de
dentistas, os números do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o
assunto são alarmantes: mais de 11% da
população nunca visitou um dentista, entre
eles 2,5 milhões de adolescentes; mais de 8
milhões de brasileiros com mais de 30 anos
já usam prótese e 3 a cada 4 idosos não
possuem nenhum dente.
Neste cenário, a tecnologia vem sendo uma
importante aliada para garantir o acesso ao
consultório odontológico e afastar o medo
de
dentista.
Hoje
grande
parte
da
população tem acesso as redes sociais e
pode
se
manter
informada
sobre
tratamentos
e
escolher
qual
melhor
profissional para realizar seu atendimento.

Priorizando o
atendimento humanitário
Priorizamos um atendimento humanitário
que
visa
atender
os
pacientes
lhes
devolvendo ou proporcionando saúde bucal
e manutenção dessa saúde, pois na maioria
das
vezes
os
pacientes
realizam
os
tratamentos e passam longos períodos sem
retornar ao odontólogo. Muitos pacientes
apresentam medos, traumas, ansiedade e
expectativas, e o profissional deve estar
habilitado a lidar com esses temores, e não
somente se preocupar com a técnica
aplicada ao tratamento. A odontologia
evoluiu para melhorar o conforto dos
pacientes e algumas dicas simples podem
ajudá-lo a ficar mais tranquilo durante as
consultas.
Ter medo de ir ao dentista é um sentimento
comum, mas é preciso lidar com ele para
cuidar da saúde da sua boca. Algumas
medidas simples podem lhe ajudar a passar
por esse momento delicado.
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1. Escolha o seu dentista: diante do
universo de profissionais próximos fica
difícil encontrar o dentista certo para você?
Peça a amigos e parentes por indicações,
acesse o site ou a página do profissional no
Facebook, verifique se o dentista está
cadastrado junto ao Conselho Regional de
Odontologia.
2. Solte o verbo: Pergunte tudo ao dentista
sobre o antes, o durante e o depois dos
procedimentos.
Compreender
o
que
acontece em todas as etapas ajuda a
diminuir a ansiedade durante a sessão.
3. Investigue qual é a origem do seu
problema bucal: Saber com clareza o que
lhe preocupa irá ajudar a direcionar o seu
dentista para um melhor diagnóstico e
tratamento.
4. Combine um código com o seu
dentista: Vale erguer a mão, piscar algumas
vezes seguidas ou qualquer outra coisa para
que você possa comunicar ao seu dentista
que precisa de uma pausa.
5. Faça sua própria trilha sonora: Se o
barulho do motorzinho é o que dá o clima
de filme de terror à sua experiência no
consultório.
6. Respire fundo – Inspire. E Expire: A
técnica da vovó ajuda sim a acalmar.
Estudos comprovam que a técnica atua no
sistema que gerencia o nível de alerta do
cérebro, nos ajudando a desacelerar.
Supere sorrindo e receio de ir ao dentista a
Goulart Odonto está a disposição para
atende-lo e tirar suas dúvidas..

C

uidados ao Realizar
Tratamentos Estéticos
Junto com a primavera/verão, vem a procura por
procedimentos estéticos corporais e faciais em busca de
resultados rápidos, visando melhorar a aparência de forma
quase que instantânea. Para não ter problemas e acabar
ocasionando um efeito rebote, é de extrema importância ter
alguns cuidados antes e depois do procedimento.O primeiro e
mais importante passo é sem dúvidas escolher um
profissional de confiança. Procure trocar experiências com
pessoas que já se consultaram na mesma clínica, traz mais
segurança antes de fechar qualquer contrato. Os produtos e
aparelhos utilizados geralmente têm valor elevado, então
também é importante desconfiar da qualidade de pacotes
com preço muito abaixo do mercado.
Conversar com a esteticista/dermatologista para tirar todas as
dúvidas e garantir que não existe restrições no procedimento
se faz necessário antes de iniciar qualquertratamento sem
riscos para a saúde, como por exemplo mulheres que utilizam
DIU de cobre não podem de forma alguma passar por
procedimentos que aumentam a temperatura corporal,
podendo ocasionar lesões no útero.Para não se frustrar e
garantir um resultado satisfatório, é importante a mudança de
hábitos quando tratamos de estética corporal. Atitudes
simples, como ingerir bastante líquido diariamente, exercícios
regulares e alimentação balanceada diminuem o “Efeito
Cinderela”.
Já quando tratamos de procedimentos de estética
facial os cuidados são ainda maiores para que
não ocorra complicações. O ideal é
realizar procedimentos como peelings, laser,
microagulhamento, no inverno, quando o Sol
acaba não sendo tão intenso, porém caso não seja
possível, a atenção deve ser redobrada.
Esses tratamentos acabam comprometendo a barreira de
proteção natural da pele, causando pequenas lesões
controladas. O tipo de cuidado deve ser orientado pelo
profissional, pois cada procedimento exige diferentes rotinas,
contudo uma coisa é fundamental: proteção solar.
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Mesmo

que

não

esteja

se

expondo

Por fim, devemos salientar que cada indivíduo

diretamente ao Sol, usar protetor solar com

responde de maneira diferente ao mesmo

no mínimo 30 FPS é o mínimo a ser feito,

tratamento, se prender a fotos de antes e

mesmo para quem não fez nenhum tipo de

depois

procedimento estético, pois até iluminação

insatisfação, sendo que o resultado não está

artificial pode causar queimaduras. Ao utilizar

apenas nas mãos da clínica estética. O

produtos com ácidos, por exemplo, e não se

importante é escolher sua esteticista de

proteger adequadamente da luz, o resultado

confiança

do procedimento pode ser comprometido

dermatologista.

de

terceiros

e

consultar

por, no mínimo, manchas indesejadas na
pele.
Thais Cazelli

thatacazelli

acaba

seu

gerando

médico

Segurança Patrimonial

A segurança Patrimonial é o
conjunto de atividades do ramo
da segurança que tem como
objetivo prevenir e reduzir
perdas patrimoniais em uma
determinada
empresa
ou
residência. A falta de segurança
nas
pequenas
cidades
brasileiras tem feito com que os
comércios,
empresas
e
residências optem por investir
em serviços que visam à
proteção do patrimônio, seja
ele material ou humano. Nesse
caso, a segurança patrimonial
privada,
que
é
oferecida
por empresas de segurança
particular,
oferece
um
importante reforço para que as
pessoas possam executar suas
funções
com
menos
vulnerabilidade, considerando
as situações de risco a que
podem estar expostas no dia a
dia.
Com
as
inovações
tecnológicas disponíveis no
mercado o investimento em
sistemas
de
segurança
eletrônica
comercial
e
residencial está bem acessível.
O dimensionamento correto de
um sistema de segurança
patrimonial (aquele que será
capaz de prevenir riscos e evitar
ocorrências) parte de uma
análise
preliminar
que
considera todos os fatores
expostos e os pontos mais
vulneráveis nas rotinas da
organização.

Só com essa avaliação será
possível
identificar
quais
medidas
precisam
ser
adotadas, sempre levando em
conta as normas estabelecidas,
os equipamentos que devem
ser instalados e a formação da
equipe
encarregada
da
segurança. Nesse sentido, é
preciso
considerar
basicamente
os
seguintes
princípios:
✔Prevenção: os expedientes
de segurança devem ser
capazes de prevenir contra
tudo o que pode afetar
negativamente os processos da
organização;
✔Inibição:
o
sistema
de
segurança deve possuir caráter
ostensivo de forma a inibir os
criminosos de atuarem no
local. Analisando externamente
o local o sistema de segurança
deve
demonstrar
que
quaisquer práticas criminosas
no local serão extremamente
arriscadas.
✔Capacidade de reação: Caso
a prevenção e a inibição não
seja suficiente para impedir
uma ação criminosa, o sistema
deve prever a reação para deter
os criminosos. Seja reagindo
diretamente contra eles, seja
alertando os órgãos públicos
de segurança.
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✔Treinamento:
os
procedimentos de rotina e
aqueles que precisam ser
adotados
em
casos
de
ocorrências
devem
ser
realizados
de
maneira
consciente, ágil e precisa, o que
só pode ser conquistado a partir
do treinamento adequado;
✔Investimento:
deve
ser
proporcional
aos
riscos
corridos;✔Medidas: não devem
atrapalhar os processos da
organização;
✔Eficiência:
todos
os
envolvidos da equipe devem
estar plenamente habilitados
para
cumprir
as
funções
delegadas;✔Integração:
o
departamento
encarregado
pela segurança deve estar
completamente integrado aos
demais da organização
✔Transparência:
todo
e
qualquer procedimento deve
ser compreendido, admitido e
aprovado
por
todos
os
envolvidos internamente no
processo.
✔Sigilo:
As
informações
contidas no Plano de Segurança
devem
ser
restringidas
exclusivamente
as
pessoas
envolvidas
no
processo,
limitando-se ao máximo o
acesso do mesmo a outras
pessoas.
É fato que as pessoas se
sentem mais tranquilas ao
fazer
compras
em
um
estabelecimento monitorado e
protegido por equipamentos
de segurança.
Esse
diferencial,
portanto,
pode contribuir para atrair,
aumentar e fidelizar a clientela.

Erick Dona
Especialista em Segurança Patrimonial

O QUE É MARKETING
DIGITAL
Marketing digital é o conjunto de estratégias com o objetivo de
gerar resultados online e offline para empresas, marcas e pessoas.
Atraindo mais consumidores, se comunicando com eles, criando
relacionamentos mais próximos e, principalmente, construindo
uma identidade relevante e expressiva para o mercado.

QUAIS SÃO AS VANTAGENS
DO MARKETING DIGITAL?
Comunicação e Interatividade

Empresas

que

sabem

Mensurável

como

se

O

marketing

digital

através

ferramentas,

mais chances de se engajar com o seu

desempenho de qualquer ação de marketing e

público,

ganhar

seus resultados, avaliando assim, o que funciona

ampliar

sua

sua

autoridade

confiança,
e

sua

reputação.
É possível se comunicar diretamente
com o seu público-alvo por meio das
redes, permitindo um feedback rápido
e eficaz. Lembrando que o cliente é o
maior patrimônio da empresa, nada
melhor do que saber a opinião de
quem usa o seu produto/serviço e, com
isso, aprimorar ainda mais o que está
funcionando

e

remoldar

os

feeds

medir

e

algumas

relacionar pela internet tem muito
a

permite

de

avaliar

o

ou não.
Ágil e flexível

Por ser online, é possível pensar em uma
promoção relâmpago, por exemplo, colocá-la no
ar e, se alguma coisa mudar nesse período, pode
readequar

sua

mensagem,

mudar

completamente o sentido da sua campanha e
potencializar suas ações sem perder tempo nem
dinheiro.
Segmentável

A segmentação consiste em separar os "leads" e

negativos.
Divulgação de produtos e fortalecimento
de marca

assim promover ações com foco mais assertivo.
É possível selecionar o seu público de acordo
com

características

demográficas,

como

Através de postagens relevantes sobre

localização, gênero, idade, renda, mas também

o seu assunto, sua marca/produto vira

por meio de dados sobre gostos, atuação

uma

profissional, entre outros.

espécie

segmento,

de

"autoridade"

dessa

forma,

no
a

confiabilidade na sua marca aumenta,
trazendo

mais

clientes

para

sua

Smart Marketing Digital

empresa.
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Educação
É muito comum associar o conflito a

Violência ou

indisciplina.

certo

que

a

sociedade

agressividade

têm

crescido, ameaçando a todos de forma
direta ou indiretamente. Contudo, o mais
preocupante

é

que

a

sociedade

e,

principalmente os educadores e família,
se

esquecem

de

que

esses

jovens

agressivos e violentos de hoje, serão
futuros profissionais da educação, chefes,
empresários,

autônomos,

médicos

dentre outros tipos de profissionais. Fazse necessária a parceria e contribuição
da família e todos os educadores na
formação

dessa

auxiliando-os

a

nova

geração,

compreender

preciso

O conflito, quando bem conduzido,

vivencia

infanto-juvenil

é

sinônimos.

situações difíceis, nas quais a violência e
a

entanto,

esclarecer que não são necessariamente

Conflito?
É

No

a

importância dos valores éticos e morais
na construção de seu projeto de vida.
Mas o que são conflitos? Eles são
sinônimos de violência?
O conflito é intrínseco à convivência
humana, faz parte da sociedade e
contribui para o crescimento dos
envolvidos, além de ser inevitável
nas relações. Portanto, deve ser
visto como oportunidade para a
aprendizagem dos valores morais e
éticos.

pode servir de enriquecimento mútuo
para os envolvidos, porém isso não
ocorre com a indisciplina.Entende-se
por indisciplina os comportamentos e
atitudes

que

vão

estabelecidas,

a

contra

as

regras

dificuldade

dos

envolvidos em lidar com a autoridade
ou em cumprir as regras e códigos de
conduta adotados pela família e/ou
escola para cumprir sua missão de
educar

e

instruir.

É

importante

esclarecer que a família e a escola
exercem

autoridade

quando

estabelecem regras justas, explicáveis e
compreensíveis e que sirvam ao bem
comum,

auxiliando

o

indivíduo

na

conquista da sua autonomia moral e
intelectual.Pesquisas demonstram que
a comunicação auxilia na resolução de
conflitos, na medida em que significa ir
ao encontro do outro, dando chance
para uma troca de informações. Nada
intensifica

os

conflitos

mais

rapidamente do que a ausência de
comunicação e relacionamento entre os
envolvidos. É possível observar que, por
meio

do

diálogo,

alteradas,

as

posturas

chegando

a

são
ser

transformadas. O diálogo é minimizador
da violência. A prática do diálogo e
participação

progride

com

o

uso,

DAISY ODA portanto, o mais difícil é começar, pois
PEDAGOGA
JUMPER! PROFISSÕES E IDIOMAS ela não tem limite.
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ROCAMBOLE
DE GOIABA

CULINÁRIA

POR BIA BOLOS
Me chamo Beatriz, mas tenho aquele apelido
carinhoso que todos chamam de Bia.. Bom,
tudo começou logo quando casei, sempre que
ia ao mercado com meu esposo comprava
massa pronta de bolos, pra fazer em casa rsrs,
mas não gostava do resultado final do bolo,
achava muito seco e sem sabor, até que
comecei a ver algumas receitas em casa e
recriar, comecei a pegar gosto e amar fazer
bolo e doces, nesse tempo eu trabalhava em
casa prestando serviço pra uma empresa, e
aproveitava pra fazer bolos, me inscrevi em
alguns cursinhos , fui fazendo bolos pra família
quando tinha algum aniversário, até que um
dia decidi parar de trabalhar e começar a
trabalhar por conta, pois não conseguia fazer
as duas coisas, decidi me dedicar nessa área, e
foi a melhor coisa que fiz, pois é algo que eu
amo muito que me da prazer, e não tem coisa
melhor na vida do que você trabalhar na área
que você gosta e se identifica, eu faço meus
bolos e doces com muito carinho e dedicação
para meus clientes... estou nesse caminho
imenso que se chama confeitaria, cada dia
aprendendo
e
procurando
mais
conhecimentos nessa área tão grande e
deliciosa.

MASSA
- 5 OVOS
- 118 GRAMAS DE AÇÚCAR ou 3/4 XÍCARA
(chá)
- 117 GRAMAS DE FARINHA DE TRIGO ou 3/4
DE XÍCARA (chá)
- 2 GRAMAS ESSÊNCIA DE BAUNILHA
RECHEIO
- 300 GRAMAS DE GOIABADA
- ÁGUA ATÉ DAR O PONTO
MODO DE PREPARO
BATER OVOS E AÇÚCAR COM A ESSÊNCIA EM
VELOCIDADE MÁXIMA NA BATEDEIRA POR
EXATAMENTE 10 MINUTOS APÓS ,JUNTAR A
FARINHA (PENEIRADA) AO CREME MEXENDO
LEVEMENTE
COLOCAR
EM
ASSADEIRA
FORRADA COM PAPEL MANTEIGA.
ASSAR A 200°C POR APROXIMADAMENTE 10
MINUTOS.
COLOCAR A GOIABADA NA PANELA COM A
ÁGUA E DERRETER.
RETIRAR DO FORNO ACRESCENTAR O
RECHEIO E ENROLAR O ROCAMBOLE COM O
PRÓPRIO PAPEL MANTEIGA.
DEIXAR NA GELADEIRA POR 1 HORA,
POLVILHAR GLAÇUCAR POR CIMA, SERVIR
GELADINHO!
@BIABOLOSD

BIA BOLOS & DOCES

ENTRE EM CONTATO
CONOSCO, A PRÓXIMA
RECEITA PODERÁ SER A SUA!
contato@smartmarketingdigital.com.br
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LGPD – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE
DADOS:
SOMOS TODOS GUARDIÕES DE DADOS
Nos últimos tempos, temos
conversado muito sobre a Lei
Geral de Proteção de Dados
(LGPD).Realmente o tema é
relevante, não só para a Boa
Vista e para o nosso mercado,
mas principalmente para toda
a sociedade brasileira, daí a
recorrência do assunto nas
conversas do meu dia a dia.A lei
13.709/2018, que foi sancionada
em agosto do ano passado e
que entra em vigor em 2020,
regulamenta o tratamento de
dados no País, para proteger a
autodeterminação informativa,
o direito dos brasileiros à
privacidade
de
suas
informações pessoais.A partir
da entrada em vigor da LGPD, o
tratamento de dados pessoais –
o que compreende desde a
coleta até a destruição ou
eliminação do dado – somente
será permitido se obedecer a
uma das 10 bases legais:
1. Proteção ao Crédito: A oferta
de crédito é crucial para ao
desenvolvimento da economia
do País e só é sustentável
mediante a análise de dados
que determinem riscos de
inadimplência e fraude.
2. Cumprimento de obrigação
legal:
Quando
houver
necessidade do controlador em
cumprir um dever contido na
legislação
ou
em
ato
regulatório.
3.
Execução
de
políticas
públicas: Previstas em leis e
regulamentos, ou que tenham
respaldado
em
contratos,
convênios
ou
outros
instrumentos.

4. Estudos por órgãos de
pesquisa:
Determinadas
instituições
podem
tratar
dados, garantindo, sempre que
possível, a anonimização dos
dados pessoais, ou seja, a
utilização de meios técnicos
que façam com que o dado
perca a possibilidade de ser
associado
direta
ou
indiretamente a uma pessoa.
5.
Contratos:
Em
procedimentos
jurídicos
relacionados a contrato do qual
o titular seja parte ou a pedido
dele.
6. Exercício regular dos direitos:
Em
processo
judicial,
administrativo e arbitral.
7. Proteção da vida: Quando o
tratamento dos dados for
necessário para proteger a vida
de uma pessoa.
8. Tutela da saúde: Quando há
a necessidade do tratamento
de
dados
pessoais
para
identificar riscos à saúde
pública,
em
procedimento
realizado, exclusivamente, por
profissionais de saúde, serviços
de
saúde
ou
autoridade
sanitária.
9. Consentimento: É exigido,
exceto quando há alguma das
hipóteses mencionadas acima.
Nesta base legal o titular deve
dar
seu
consentimento
inequívoco (que não deixa
dúvidas com relação à sua
anuência) para a realização do
tratamento dos dados.
10.
Interesse
legítimo
do
controlador ou terceiros: Neste
caso não é necessário o
consentimento do titular,
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e sim identificar dentre as
hipóteses previstas na lei
aquelas que permitam o
tratamento com base no
legítimo interesse. Esta base
legal possibilitará a promoção
do direito à livre iniciativa nas
empresas. Entendemos que a
LGPD do Brasil reflete uma
tendência
global
contemporânea, a exemplo
da recém estabelecida GDPR
(General
Data
Protection
Regulation) na Europa e do
que vem sendo discutido
amplamente no Congresso
dos
Estados
Unidos.
A
preocupação se justifica: cada
vez mais, o mundo gira em
torno dos dados. Eles são, hoje,
um ativo valioso. É preciso que
se definam parâmetros legais
para proteger os proprietários,
os chamados “titulares”, desses
dados.
A Boa Vista usa a inteligência
analítica
para
transformar
dados em soluções vitais para
avaliar riscos de crédito e
maximizar os resultados dos
clientes. Por isso, nós sempre
tivemos total respeito pela
privacidade e pela segurança
desses dados.
Sabemos
da
importância
deste
tema
para
o
desenvolvimento do Brasil e
valorizamos
o
comprometimento de todos
os nossos colaboradores. A
atitude de cada um dos
envolvidos é o que faz a
diferença. Aqui na Boa Vista,
somos todos guardiões dos
dados. Todos os dias, a cada
segundo.

DICAS PARA O COMÉRCIO
“Os consumidores estão mudando. E a sua empresa está? Não fique esperando que a venda
ocorra, seja mais ativo. Envie e-mails, utilize das Redes Sociais para divulgar ofertas e convidar o
cliente para ir até a sua loja.

1- Compre bem para vender
melhor
Para o comércio ter sucesso, um dos
segredos é comprar muito bem dos
fornecedores, negociar ao extremo e
se possível pagar à vista. No entanto,
nos dias de hoje você não pode
comprar apenas pelo lucro. Escolha
mercadorias que atendam às
necessidades das pessoas. Encher
sua loja de mercadorias sem esta
seleção estratégica pode resultar
em futuras remarcações, que só
tiram o lucro e atrapalham os
resultados do seu negócio.

Quer ir mais longe, e vender pela
internet? Procure um consultor
especializado em e-commerce e
conheça bem as ferramentas de
vendas online antes de investir!

3 – Expanda seu negócio
Muitos empresários acreditam que
para expandir seu negócio, é
preciso aumentar o número de
lojas. Mas a expansão também
pode ser feita por meio da
diversificação
dos
canais
de
atendimento, criação de nichos
diferentes para pessoa jurídica e
física, separação das vendas por
2 - Esteja presente no mundo volume, participação em licitações
e
oferta
ou
atendimento
digital
diferenciando
para
clientes
Você utiliza o seu smartphone para
pesquisar produtos, comprar e se especiais. Lembre-se: crescer uma
relacionar com marcas e pessoas, empresa é aumentar lucros e não
não é? Então, por que ainda tem os problemas!
tanta resistência em investir de
verdade em uma presença digital 4 - Venda mais que produtos
adianta
apenas
vender
para o seu negócio?! O consumidor Não
produtos,
os
clientes
querem
ser
está
online
e
temos
muita
bem
atendidos.Tente
agregar
tecnologia disponível.
embre-se: por meio da Internet, serviços a seu negócio, como
você pode vender para qualquer entregas com hora marcada,
para
produtos
lugar
do
mundo!
Comece treinamento
especiais
e
demonstração
de
cadastrando seu negócio no Google:
ele sempre
privilegia empresas produtos em domicílio!
locais em buscas. As redes sociais
Personalize
o
seu
também são ótimas para os 5
negócios: use-as para conversar, se atendimento
relacionar com seu consumidor, Procure conhecer melhor seu
levar novidades e convidar para cliente: saiba o que ele gosta e o
que o interessa.
lançamentos.
CRÉDITO SEBRAE

As pessoas não gostam de receber
mensagens sobre produtos que
não lhes interessam ou que não
tenham nada a haver com elas.
Crie uma lista com o nome do
consumidor, dados básicos para
entrar em contato com ele e seu
gosto.
Não
se
esqueça
de
demonstrar interesse por ele. Se
você se interessa pelo seu cliente,
naturalmente ele se interessará por
você. Treinamento constante da
equipe de vendas é essencial para
que possa receber o cliente com
sorriso no rosto, com educação,
mostrando-se
preparado
para
atendê-lo de forma à auxiliá-lo na
sua compra. Para que possam
efetuar vendas correlatas, assim,
aumentando o faturamento do
seu negócio.

MAIS
DICAS NA
PRÓXIMA
EDIÇÃO

%
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OQUE É O CERTIFICADO
DIGITAL?
O certificado digital é documento de
identificação no meio eletrônico, que permite
realizar diversos serviços e assinar documentos
com validade jurídica e agilidade.
Conheça os principais:

CPF

CERTIFICADO
DIGITAL
PORQUE COMPRAR O
CERTIFICADO DIGITAL
CONOSCO?

O CPF é Identidade Digital da Pessoa Física no
meio eletrônico.Também conhecido como CPF
digital,
pode
ser
usado
para
assinar
documentos com validade jurídica, dar
andamento aos serviços oferecidos pela Receita
Federal do Brasil, acessar os programas eSocial e Conectividade Social, enviar declaração
de Imposto de Renda com mais facilidade,
entre outras aplicações.

Custo-benefício

CNPJ

Associado
tem
desconto
especial
para comprar e renovar o Certificado Digital.

O e-CNPJ é a Identidade Digital da Pessoa
Jurídica no meio eletrônico, que viabiliza a
autenticação em sistemas públicos e privados
em nome de uma empresa. Com o e-CNPJ é
possível assinar documentos com validade
jurídica, dar andamento aos serviços oferecidos
pela Receita, acessar o programa Conectividade
Social, emitir Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e
a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e),
entre outras aplicações.

NOTAS FISCAIS E O CNPJ
A emissão de Notas Fiscais por meio do e-CNPJ
é aconselhável somente se o próprio titular do
Certificado for o emissor das notas. Se mais de
uma pessoa for responsável por essa parte do
negócio
é
mais
indicado
a
compra
do Certificado Digital Emissor de Notas
Fiscais, que é emitido vinculado ao e-CNPJ da
empresa, mas com o CPF do funcionário.

As Associações Comerciais fazem parte da
Rede FACESP (Federação das Associações
Comerciais do Estado de São Paulo)
credenciada autorizada pela Certisign, a maior
autoridade Certificadora do Brasil, e por isso,
garante:

Presença
Atendimento na Associação Comercial de sua
cidade ou onde você desejar.

Experiência
Nossos Certificados Digitais contam com o
respaldo tecnológico e suporte da Certisign.

Portal de assinaturas
Para você assinar documentos com validade
jurídica sem papel e caneta.

Clube de vantagens
Para você comprar nas maiores lojas virtuais do
Brasil com descontos exclusivos.

