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PALESTROU PELA ACIMM NO
ÚLTIMO DIA 09
ELEIÇÃO NA ACIMM

Justiça anula eleição e novo
pleito será dia 11 de maio

ACCELULAR

falando mais por um
preço justo

DECLARAÇÃO PARA MEI
vai até 31 de maio

PALAVRA DO PRESIDENTE

Jorge Antonio Barbosa
Presidente ACIMM

Compromisso

Assumido
Depois de um longo período longe desse
conceituado órgão de comunicação, dirijo-me aos
leitores com uma satisfação imensa. Primeiro,
pelo fato de já ter dirigido a Associação Comercial
e Industrial de Mogi Mirim (ACIMM) e, segundo,
pelo fato de ter meu nome citado pela Justiça
da Comarca de Mogi Mirim como interventor
para dirigir, ainda que por um curto período, uma
entidade tão tradicional como a ACIMM.
Lamento os episódios registrados, mas acho
que todo acontecimento traz ensinamentos que
acabam pontuando, de uma forma ou de outra,
quem a dirige. Sempre fui defensor da tese de que
a ACIMM está acima das vaidades e sua existência
tem o propósito de ajudar tanto o comércio quanto
a indústria mogimiriana. Por isso a sua condução
deve ser pautada pelo profissionalismo.

O momento é de escrever uma nova história
e, por isso, a administração provisória estará
organizando mais um pleito.
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Meu primeiro ato como interventor da ACIMM
foi me reunir com o corpo técnico e informar
que não haverá mudança alguma no sistema.
Conheço bem o método de trabalho e acho que
a organização que ajudei a construir ao longo
de quatro anos é eficiente. Por isso, compete ao
interventor apenas administrar com muita lisura
os dias à frente da ACIMM.
Como empresário e ex-presidente da entidade,
o fato de ter sido lembrado é mostra de que tudo
o que foi realizado durante a administração Jorge
Barbosa foi eficiente e frutificou. Caso a imagem
de tal administração não fosse exemplar, jamais
teria meu nome citado por uma Juíza de direito.
Por isso, somente o fato de ter sido mencionado
já me enche de alegria e somente alicerça minha
sensação de dever cumprido ao longo dos anos
que estive à frente da ACIMM.
O momento é de escrever uma nova história
e, por isso, a administração provisória estará
organizando mais um pleito. Dessa vez, com
base no que rege o Estatuto e em conformidade
com a Justiça. É preciso ver mais além e dar
aos associados um futuro de glória, assim como
fizeram nossos antepassados. Por isso será muito
importante que tudo transcorra em harmonia e de
forma democrática.
A todos uma boa leitura.
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Gente que

FAZ

A trajetória profissional de Ibraim Andrade, diretor
administrativo da Heber Eventos, é algo tão lógico que
não surpreende ninguém. Em atividade no ramo desde
os 14 anos, ele sempre foi o fiel escudeiro do pai,
precursor da empresa. Aos 16 anos de idade, a cabeça
pensante do grupo costumava atuar em eventos como
o extinto “pau de fogo”, com o qual auxiliava o genitor
a iluminar o ambiente para as fotos perfeitas.
Logo depois o pai decidiu dar um tempo nos negócios
e ele continuou firme fotografando eventos. O fotógrafo
lembra que foram momentos difíceis, pois as fotos
analógicas estavam em declínio e o digital chegando
ao mercado. “Houve um período que ninguém queria
saber de álbum de fotografia”, disse.
A empresa ganhou corpo aos 21 anos, quando o
patriarca da família passou a empresa oficialmente
no seu nome. “Foi aí que nós começamos o projeto
que está em prática hoje e que tem dado bons frutos”,
informou. Andrade revelou que nunca achou que
chegaria ao patamar que chegou. Hoje a empresa
gera 24 postos de trabalho indiretamente e este
número chega a 40 se computados os postos gerados
indiretamente.
Dono de uma carteira de clientes considerável, o
mogimiriano atua tanto dentro quanto fora do município
e já faz planos mais audaciosos. Ele e seus irmãos, Nauí
e Gabriel, dividem-se entre eventos, venda de material
fotográfico e fotografia profissional. Tudo dentro de
um mesmo grupo. “O forte de nossa empresa na
atualidade são as formaturas. No ano passado foram
80 formaturas, mas o trabalho agressivo da empresa
já aponta mais de 100, segundo o calendário”.
Tanta dedicação já despertou no diretor geral do
grupo Heber a necessidade de se aprofundar no campo
da administração, e a meta é “quebrar as fronteiras” do
estado e tornar-se conhecido em todo Brasil. Apesar
de ser uma empresa familiar, a direção garante que
entre os irmãos e o pai o profissionalismo impera, e o
cliente pode contar com o melhor de cada um. “Para
nós da Heber, a fotografia é o registro de um momento
importante e tem um valor sentimental. Isso diz tudo”,
sentenciou.
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ACCELULAR,

A ACIMM sempre busca oferecer aos associados
o que há de melhor, para facilitar o cotidiano
das empresas, sem que para isso seja preciso
gastar mais. Um desses serviços é o ACCelular,
um serviço de telefonia móvel que possibilita aos
empresários gestão de consumo online, contrato
flexível, atendimento personalizado e redução de
custos.
Desde o primeiro instante, a direção da ACIMM
visou possibilitar aos usuários do sistema
convencional de telefonia celular, uma forma de
otimizar as ligações e gastar menos. O grande
diferencial do ACCelular é o atendimento. Com
atendente e consultor à disposição, é possível
oferecer a solução exata para um problema
específico e atendimento presencial da ACIMM.

falando mais por um
preço justo
Voltado exclusivamente aos associados, o
ACCelular pretende desmistificar a fama de mau
atendimento que vigora no ramo da telefonia. Desde
o primeiro instante, a ACIMM vem trabalhando
para que todos os associados tenham a chance de
garantir um serviço de telefonia de qualidade por
um preço menor.
O trabalho oferecido pela ACIMM possibilita ao
usuário do sistema saber exatamente com quem
está falando e onde a equipe está. Ao contrário
das grandes operadoras, é possível ter todas as
informações em tempo real e saber que todos
os seus pedidos terão retorno em tempo hábil.
O departamento comercial da ACIMM poderá
dar todas as informações sobre o ACCelular pelo
telefone (19) 3814.5763.

Benefícios de ser ACIMM
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Minutos antes da palestra, Karnal recebeu o interventor, Jorge Barbosa, e o ex-presidente, Sidney Coser, em seu camarim
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LEANDRO KARNAL
“A vida não é para os fracos, mas para
quem tem garra”

A ACIMM promoveu, no último dia 9 de abril, na sede do Clube Mogiano,
mais uma palestra com uma das personalidades mais renomadas do cenário
nacional, Leandro Karnal. Durante cerca de uma hora e meia, o professor
universitário, historiador e escritor abordou, sempre com bom humor, o tema
central da “Gestão de Mudanças”, enquanto a plateia com mais de setecentas
pessoas acompanhava atenta seu ponto de vista sobre o assunto.
Após apresentar as enormes diferenças da sociedade no decorrer das
décadas, Karnal destacou a constante e cada vez mais acelerada transformação
do mundo. Para ele, o modelo econômico tradicional, baseado na repetição de
ações, está fracassado. “O mercado não reconhece o passado. Apenas olha para
o presente e busca prever e entender as novidades que serão apresentadas no
futuro”, explicou ele.
Com muito otimismo, o professor da Unicamp acredita que o período de
recessão ficou para trás, e que os próximos dez anos serão de avanço na
economia, com boas oportunidades para os empreendedores. Inteligência,
iniciativa e criatividade são os três pilares para o sucesso e devem estar muito
bem alinhados e pautados pelo esforço que, pela necessidade de ocorrer dia
após dia, deve ser comparado ao banho: “O esforço aliado à resiliência é a
chave da mudança”, disse Karnal.

O presidente da ACIMM, Jorge Barbosa,
realizou a abertura da palestra

O palestrante falou por uma hora e meia
no Clube Mogiano, no dia 9 de abril

O público lotou as dependências da sede social para assistir ao midiático Leandro Karnal
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UMA PALESTRA
de muito aprendizado

A palestra, proferida pelo filósofo e professor universitário Leandro Karnal, literalmente levantou o público
que esteve no Clube Mogiano. O evento foi muito elogiado e visitantes enalteceram o papel da ACIMM na
vinda de figura tão renomada.
Confira o que o público disse:

LUCAS FELIPE DE SOUZA

Mecânico, Mogi Guaçu - SP
“Essa iniciativa traz muita credibilidade para a ACIMM, principalmente por
ser um palestrante desse porte. É uma forma de atrair o pessoal da região”.

RAQUEL IMACULADA ALVES
Pedagoga, Mogi Mirim - SP

“Conheço o trabalho do Karnal pelas suas palestras e livros. A decisão da
Associação de trazê-lo vem ao encontro dos ensinamentos que procuro
aprender e aplicar no meu dia a dia”.

HELENA SUZUKI

Compradora, Mogi Mirim - SP
“Só tinha conhecimento de palestras dele em Campinas e São Paulo, o
que dificultava minha ida. Por isso, precisávamos mesmo de palestras como
essa na região”.

AGNALDO JOSÉ BENATTI

Comerciante, Mogi Mirim - SP
“Acho muito importante participar das palestras que a ACIMM está
realizando. É uma forma de nós, empresários, avaliarmos nosso trabalho e de
verificarmos o que precisa ser aprimorado por meio de novas perspectivas”.
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MARIANE ROGATTO

Empresária, Itapira - SP
É admirável a atitude da ACIMM, dada à dificuldade de trazer palestrantes
desse porte. Vim de Itapira para acompanhar a palestra, assim como muitas
pessoas da região”.

JULIANA GUARNIERI

Estudante, Mogi Mirim - SP
“Ver uma palestra como essa pessoalmente é uma ótima oportunidade de
absorver um conteúdo diferenciado, possibilitando mudança de atitude e
mentalidade em geral”.

EMERSON ROMERO

Advogado, Mogi Mirim - SP
“É bom que tenhamos palestras assim para enriquecer nosso conhecimento
e ponto de vista sobre os mais diversos temas. Tomara que a ACIMM
continue com esse tipo de projeto”.

EDUARDO CARVALHO

Vice-presidente da FACESP, Mococa.
“Uma Associação atuante se preocupa em trazer os melhores temas para
os associados, consolidando o objetivo de proporcionar crescimento aos
associados e ao público em geral”.

MILTON MODESTO

Padre, Santo Antônio da Posse - SP
“O que o Leandro fala é extraordinário. Abre a mente, e ajuda a pensar em
como podemos melhorar a realidade do ambiente em que vivemos”.
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CLASSE A

Locadora de Vans

Idealizada por Antônio e Paulo Rotuli, pai e filho, respectivamente,
a Classe A Locadora de Vans está no mercado desde 1996,
oferecendo segurança, conforto e qualidade. Exatamente por prezar
valores tão importantes, a empresa é uma das únicas de nosso
município a possuir certificação de diversos órgãos públicos, como
a da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestre). Com isso,
possui o aval para circular em qualquer município brasileiro, além
de países da América do Sul. Os serviços incluem turismo eventual
e cultural, como transporte para feiras, formaturas e casamentos,
além do principal foco, o transfer para os aeroportos de Viracopos,
Congonhas e Guarulhos. A frota, que conta com duas vans e
três veículos para transfer executivo, atende diversos clientes
particulares, assim como importantes organizações de nossa
região, como o Grupo Baumer e a International Paper. Telefones
para contato: 3804-5505 / 3862-2439.

FLEX

Developers

A história Flex Developers está totalmente relacionada
à trajetória de vida de seu fundador, João Luiz Rocha.
Apaixonado pela informática, em 1987, ainda com 15
anos, ele iniciava seus estudos na área. Após alguns
trabalhos realizados na cidade, investiu em aprimoramento
profissional, tornando-se bacharel em Análises de
Sistemas. Com isso, em 1995, nascia a Flex Informática,
fundada para atender à crescente demanda de softwares
personalizados para gestão de informática. Já em julho
de 2006, a empresa passou a oferecer também soluções
personalizadas para gestão de pessoas, em virtude
do casamento de João com Kátia Cristina Ferreira de
Mello, especialista em recursos humanos. Assim, o
estabelecimento aumentou o ramo de ação, passando a
chamar-se Flex Developers. A empresa está localizada na
Rua Dr. Alexandre Coelho, 75, Jardim Áurea.
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MACLEAN
Power

Fundada em 2001 com o nome de Iprel, a MacLean
Power Systems do Brasil atua na fabricação de préformados para aplicações em linhas de transmissão
e distribuição de energias e telecomunicações.
Com mais de 15 anos no mercado, a empresa está
presente no mercado nacional e em toda a América,
Europa, Ásia e Oceania, exportando produtos
fabricados para mais de 20 países. Essa vasta
clientela é comprovada pelo constante investimento
em equipamentos e em mão-de-obra especializada,
com a constante realização de ensaios químicos e
mecânicos de rotina, tanto da matéria-prima recebida
quanto de produtos acabados. A MacLean, localizada
no Distrito Industrial II, possui também a certificação
ISO 9001:2008.

MEDFÓRMULA
Oferecer qualidade e credibilidade, por meio de uma
equipe especializada e matéria-prima de fornecedores
certificados e auditados pela vigilância sanitária. É com
esse pensamento que a Medfórmula - Farmácia de
Manipulação, atuante no mercado mogimiriano há 28
anos, prepara medicamentos alopáticos, homeopáticos
e fitoterápicos individualizados, conforme prescrição
médica. De acordo com Narciso Bianchi Junior,
farmacêutico bioquímico proprietário do estabelecimento,
esse ramo de atuação vai além de um simples comércio,
já que envolve condição primária na vida das pessoas:
saúde e qualidade de vida. “É nossa obrigação prestar
um serviço com todas as exigências da Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária). Com isso, levamos
credibilidade aos consumidores e também aos médicos
que prescrevem os medicamentos”, explica ele. A
Medfórmula está localizada na Rua Baronesa de Cintra,
106, Jardim Áurea. Contato: (19) 3862-8586.
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POMPEIA

Rural

A Pompeia Rural oferece aos clientes e parceiros as melhores
opções de manejo e nutrição na agricultura de frutíferas
perenes, como abacate, cítrus, manga, dentre outras. Com
mais de vinte e seis anos no mercado, a empresa oferece
produtos de qualidade comprovada, associados a técnicas
agronômicas confiáveis e recomendações vinculadas a
análises, inspeções e experiência. A matriz, fundada em
Mogi Mirim há oito anos, busca atender pequenos e grandes
produtores de todo o interior do estado, além de parcerias
em consultorias com centros de distribuição para mercados
nacionais e internacionais. Por isso, a instituição, localizada
na Rua Marciliano, 524, no centro, traz consigo valor como
o respeito ao meio ambiente, ética, integridade, qualidade
e responsabilidade social. Para mais informações, acesse:
www.pompeiarural.com.br

KAREKA

Supermercado

O lema “Prazer em atender sua família” tem tudo a ver com
a história do Kareka Supermercado, empresa familiar que
começou em 1993 ainda com o nome de Bar e Mercearia
Empório Centenário. Após longos anos de muito trabalho
e dedicação, o estabelecimento cresceu e assumiu um
novo posicionamento, concretizado pela construção e pelo
funcionamento do setor mais querido, o açougue, que conta
com produtos da melhor qualidade. Comandado por três
irmãs, Simone, Thais e Juliana Precinotti, o supermercado
visa sempre melhorar a qualidade de vida dos clientes e
colaboradores, por adequações e reformas, bem como de
ofertas e promoções. “Acreditamos em nosso atendimento
familiar e variedade de setores e produtos. Estamos
prontos para atender pessoas de outras áreas de nosso
município”, afirmam as sócias. O Kareka Supermercado
encontra-se na Rua Luiz Antonio da Gama e Silva, 79.
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Tapeçaria

SÃO JOSÉ

Em 1972, ainda localizado atrás da Igreja Matriz de São
José, Antonio Bartholomeu Gonçalez, o Toninho Tapeceiro,
foi o pioneiro no ramo de tapeçaria na cidade, com o
trabalho focado na reforma de móveis para particulares.
Com o tempo, esse tipo de serviço passou a decair. Por
isso, hoje em dia, a Tapeçaria São José realiza um serviço
terceirizado para cadeiras e móveis de escritório em geral,
prestando serviços para diversas empresas da cidade,
como a Vector e Cadeiras Amazonas, mas também em
âmbito nacional. Durante entrevista, na sede da empresa
desde 1985 localizada na Avenida Brasil, número 1663,
Antonio falou com amor sobre o seu trabalho: “O serviço
de tapeçaria é algo muito detalhista, que deve ser realizado
com muito cuidado, mas, ao mesmo tempo, é algo que
envolve muita força. Estou há quase cinco décadas nesse
ramo e nunca me faltou serviço”, disse ele.

TRANS

Entulho
Com quase três décadas de experiência no
ramo de remoção de entulhos, a Trans Entulho
é sinônimo de tradição no setor. O foco está na
locação de caçambas que possuem três tamanhos
distintos, além do aluguel de andaimes e escoras. A
microempresa preza por um serviço bem realizado,
por estar indiretamente ligada à aparência da cidade
de Mogi Mirim e seus arredores. Para o proprietário
Luiz Carlos Barros Manara, o bom atendimento,
tanto para o cliente residencial como para empresas,
é fator determinante para se manter em alta num
mercado cada vez mais concorrido. A Trans Entulho
está localizada na Rua Treze de Maio, número 377,
centro, e funciona em horário comercial, de segunda
a sábado. Os serviços podem ser solicitados pelos
telefones (19) 3862-1432 / (19) 3862-9388.
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JUSTIÇA ANULA ELEIÇÃO
e novo pleito será dia 11 de maio

No dia 5 de abril, o ex-presidente Sidney Coser e
seu corpo jurídico estiveram reunidos no Fórum da
Comarca de Mogi Mirim. O empresário Luiz Antonio
Guarnieri e seu advogado também participaram do
encontro.
Na ocasião, a Justiça anulou a eleição da ACIMM
realizada no dia 16 de março, sendo que um
novo pleito ocorrerá no dia 11 de maio para que
finalmente sejam conhecidos os novos dirigentes.
Em audiência com a juíza de direito, doutora
Fabiana Garcia Garibaldi, tanto a representação da
ACIMM quanto a chapa eleita aceitaram um acordo,
no qual ficou determinado que o empresário e expresidente Jorge Antonio Barbosa assumisse como
14

interventor.
O interventor tem plenos poderes para administrar
e tomar todas as medidas necessárias para gerir.
Barbosa já nomeou uma diretoria provisória
composta por Florentino Luiz Gonçalves (vicepresidente); Milton Braz Bonatti (1º tesoureiro);
Célia Danieli (2º tesoureira); Salvador Franco (1º
secretário) e Almir Ferreira (2º secretário).
A eleição marcada para o mês que vem deverá
movimentar os associados, já que na primeira
eleição o número de votantes foi bem pequeno.
As duas chapas concorrentes poderão participar
da corrida eleitoral e outras também poderão
protocolar até o dia 27/04 para concorrer.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
ACIMM - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE MOGI MIRIM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos do artigo: 15, III, XI e artigos: 39, 40 e 41, do estatuto
social aprovado pela AGO de 28/03/2008, a Diretoria Executiva da
ACIMM – Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim, convoca
os senhores associados, quites com a Tesouraria, para comparecerem
no dia 11 de maio de 2018, às 09h30, em primeira convocação, ou
às 10h00, em segunda convocação, com qualquer número de sócios
presentes, na sede social da Entidade, localizada à Av. Luiz Gonzaga
de Amoedo Campos, nº 500 - Nova Mogi - Mogi Mirim/SP, a fim de
participarem da AGO à apreciação da pauta que segue:
1.
2.

Eleições da Diretoria e Conselhos – Biênio 2018/2020
Outros assuntos de interesse dos associados.

Em atenção ao disposto no art. 15, XI, comunica que os trabalhos
de votação serão encerrados às 19h00 e, na sequência, apurado o
resultado do escrutínio.
Mogi Mirim, 07 de abril de 2018.
A Diretoria.
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DIRETORIA PROVISÓRIA
define campanha do Dia das Mães

A diretoria provisória da ACIMM se reuniu pela
primeira vez no mês de abril para a definição da
campanha do Dia das Mães. O encontro aconteceu
a pedido do interventor Presidente Interino da
entidade, Jorge Antonio Barbosa, que mostrou
muita cautela ao definir a premiação, ao realizar
uma enquete online para ouvir os associados.
“Na minha opinião é preciso contemplar o maior
número de consumidores e pulverizar a premiação
em vez de oferecer prêmios mais caros para
poucos”, disse. Com base nisso, a diretoria decidiu
que serão distribuídos: 1 vale-compra no valor de R$
3 mil; 1 vale-compra de R$ 2 mil; 05 vales-compras
de R$ 1 mil e para finalizar, 10 vales-compras de
R$ 500. Os vendedores que realizarem as vendas

Jorge
Barbosa
Presidente
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Florentino
(Tina)

Vice-presidente

Milton Braz
Bonatti
1º Tesoureiro

contempladas ganharão, em vale-compra, R$ 300
cada. O sorteio acontecerá no dia 16 de maio e a
entrega dos prêmios será no dia 23, na ACIMM.
TIME
A diretoria provisória formada por Barbosa,
para governar durante o período de interdição
da entidade, é composta por: Florentino Luiz
Gonçalves - o Tina, do Bar do Tina; Milton Braz
Bonatti da Bonatti Serviços Contábeis, Célia
Danieli da Drogaria Danieli, Salvador Franco da
Visafran Corretora de Seguros e Almir Ferreira da
Artdata Contábil. Eles reafirmaram a disposição de
colaborar com a entidade e entregá-la ao futuro
presidente da ACIMM da melhor forma possível.

Célia
Danieli

2º Tesoureira

Salvador
Franco

1º Secretário

Almir
Ferreira

2º Secretário
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CERTIFICADO
DIGITAL
possibilita acompanhar
declaração do IR

Os Contribuintes devem estar atentos a detalhes, como o fim do
programa Receitanet, e utilizar certificados digitais para garantir mais
agilidade e segurança nas informações transmitidas. Em pleno período
de entrega das declarações de imposto de renda, os contribuintes
brasileiros devem estar atentos a algumas mudanças estabelecidas
este ano pela Receita Federal. Diante das mudanças, e do maior número
de detalhes exigidos nas declarações, especialistas recomendam que
o contribuinte utilize certificados digitais para fazer o acompanhamento
da declaração.
Márcio Nunes, diretor geral da Valid Certificadora, lembra que, este
ano, o prazo para fazer a declaração vai de 1º de março até 30 de abril.
“É sempre bom lembrar que quanto antes a declaração for feita mais
cedo o contribuinte terá acesso à restituição”. Além disso, o executivo
lembra que o contribuinte deve estar atento às mudanças realizadas
pela Receita para a declaração deste ano.
“Em relação ao ano passado, o imposto de renda deste ano traz seis
alterações relevantes às quais os contribuintes devem estar atentos”,
ressalta Nunes. Uma delas é a mudança do painel inicial, no qual todos
os itens devem ser preenchidos. No programa deste ano, o novo design
torna mais fácil localizar as abas de declaração nos campos bens,
direitos, rendimentos, etc.
Outra mudança foi realizada na declaração de bens. A partir deste
ano, o contribuinte terá que informar detalhes dos bens declarados,
tais como data de aquisição, área do imóvel e inscrição no IPTU.
“Também é obrigatória, a partir deste ano, a apresentação de CPF para
dependentes maiores de 8 anos”, informa Nunes.
Também mudou a alíquota efetiva do imposto de renda, que é área
em que o programa mostra a relação entre o imposto devido e o total
de rendimentos tributáveis. A recuperação dos nomes diretamente pelo
sistema também ficou mais fácil. Este ano o programa vai importar
automaticamente os nomes de declarações anteriores ou de outros
campos. “Além disso, este ano haverá apenas um programa para
declaração e transmissão. Acabou o Receitanet”, diz Nunes.
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Certificado digital
Para que o contribuinte não se perca em tantos
detalhes, Nunes recomenda o uso do eCPF
(Certificado Digital Pessoa Física) para o envio
da declaração. “Isso traz uma série de vantagens,
como a declaração pré-preenchida com o histórico
da última versão, preenchimento online no site
da Receita, mais rapidez na retificação dos dados
e, claro, mais segurança na transmissão”, afirma
Nunes.
Além disso, o uso do certificado digital também
possibilita o acompanhamento da declaração em
tempo real, desde o processo de entrega até a
restituição. “Outra vantagem é a possibilidade de
correção de pequenos erros no preenchimento,
mesmo após o envio da declaração. Isso reduz
as chances de que o contribuinte caia na malha
fina”, diz, lembrando ainda que o certificado
garante a agilidade e a segurança das informações
transmitidas.
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FAKE NEWS

e seus perigos

O rápido avanço da internet e a total
popularização das redes sociais tornaram
a sociedade como um todo “jornalistas do
cotidiano”. Hoje em dia, por meio de um
simples click no smartphone ou no tablet, é
possível se pronunciar sobre determinado
assunto e divulgar algo que acontece no exato
momento, pelas famosas “lives”. Isso garante
informações, literalmente, em tempo real.
Como foi alertado logo que a Internet passou
a comandar a rede mundial de computadores,
essa ferramenta deve ser utilizada da melhor
forma possível. Mas, num passado recente,
vimos surgir uma nova forma de mau jornalismo:
as fake news. Por meio de uma tradução literal,
esse termo remete a notícias falsas sobre
os mais diversos temas, divulgadas como
verdadeiras.
Estudo realizado pelo Instituto de Tecnologia
de Massachussets (MIT, na sigla em inglês),
nos Estados Unidos, publicado na conceituada
revista Science, no mês de março, concluiu
que as fake news se espalham até 70% mais
rapidamente e alcançam muito mais pessoas.
Segundo os pesquisadores, os dados são ainda
mais alarmantes já que, ao contrário do que se
pensava, essa rápida disseminação ocorre pelo
compartilhamento inadequado, e não por robôs
criados por poderosos softwares.
O relatório ainda alerta que quando
está diretamente relacionada à política, o
alastramento das notícias falsas pode ser ainda
três vezes mais rápido, algo que se encaixa
perfeitamente ao cenário brasileiro atual.
Afinal, em outubro, escolheremos através das
urnas, dentre os mais diversos cargos, o novo
presidente da República.
Para Gustavo Missura, especialista em
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marketing digital, esse tema deve ser tratado
de forma recorrente, inclusive de forma
acadêmica. “O combate a notícias falsas ocorre
pela educação digital, algo que deverá em breve
fazer parte das grades curriculares de escolas
e universidades mundo afora. Devemos sempre
verificar a procedência do que compartilhamos,
pautando por meio de veículos de credibilidade”,
explica ele.
Ele também alerta para as consequências das
fake news no âmbito comercial, especialmente
em cidades do porte de Mogi Mirim. Para ele,
esse mau jornalismo pode contribuir para que
um negócio vá a falência em casos mais graves,
quando ocorre uma exposição negativa com
alta taxa de usuários atingidos. “Empresários
e marcas são, geralmente, formadores de
opinião. Por isso, seus colaboradores e até
mesmo clientes devem ser orientados sobre o
que compartilhar nas redes sociais, para não
correr o risco de ter sua credibilidade afetada”,
finaliza Missura.

10 passos para evitar ser enganado por
fake news

1. Cheque a fonte da fonte;
2. Aprenda sobre o site que está visualizando;
3. Evite sites conhecidos por sensacionalismo;
4. Leia a matéria completa, não apenas a
chamada;
5. Preste atenção ao nome do site;
6. Acesse outras notícias do mesmo site;
7. Confirme a confiabilidade do autor;
8. Verifique possíveis erros de formatação e/
ou ortografia;
9. Pesquise a notícia no Google;
10. Confira a data de publicação dos posts.

EMISSÃO RÁPIDA
DE ALVARÁ

beneficia o comércio

A emissão de alvarás pelo sistema online para
o comércio de Mogi Mirim foi comemorada pelo
contabilista e diretor da ACIMM, Milton Braz
Bonatti. Para ele, a iniciativa da prefeitura ajudou
bastante o cotidiano dos comerciantes que agora
não precisam esperar pela chegada do documento.
O Certificado de Licenciamento Integral (CLI)
já é emitido pelo sistema online em substituição
ao alvará convencional, utilizado atualmente e
necessário para o funcionamento das empresas
portadoras de CNPJ. A iniciativa é resultado
da adesão do município ao sistema Via Rápida
Empresa, programa estabelecido pela Jucesp
(Junta Comercial do Estado de São Paulo) e em
vigor desde o mês de janeiro.
Segundo a Secretaria de Finanças, a partir de
agora, qualquer abertura, alteração ou renovação
de dados deverá ser executada por meio do
sistema. Ele deve ser acessado pelo link www.sil.
sp.gov.br/logon.aspx.
Fases
Para a realização da nova modalidade online
é preciso seguir algumas etapas. A primeira
trata da viabilidade. Nesse estágio, é realizada a

análise da localidade para verificar se é permitido
o empreendimento naquela área específica. Caso
não seja autorizado, o processo é arquivado,
contudo, com a aprovação, segue para o registro.
Na fase seguinte (registro), a pessoa deverá
acessar o sistema da Jucesp, a fim de criar
a documentação que permitirá a abertura da
empresa. Nessa fase, é fundamental que o sistema
operacional utilizado seja o navegador Internet
Explorer até a versão 10.
A fase seguinte trata do licenciamento. Como o
sistema é integrado, nessa parte todos os órgãos
responsáveis por emitir o alvará analisarão os
dados para a concessão do documento. Caberá
ao interessado comparecer ao Poupatempo do
Empreendedor, localizado na Rua Dr. José Alves,
120, e abrir um protocolo.
Concluídas as etapas, posteriormente será
concedido o CLI e a pessoa apenas deverá
imprimir o certificado e fixá-lo em local visível no
estabelecimento.
Diversos órgãos responsáveis pela missão de
alvarás disponibilizaram funcionários para dirimir
dúvidas ou problemas no preenchimento de dados
no sistema.
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DUAIS,

mais que uma escola
de dança

Mogi Mirim acaba de ganhar a Duais Escola de
Dança. Um empreendimento que promete mudar
conceitos com uma gama bastante variada de
atividades, além da própria dança. Tudo graças ao
sonho de um ex-jogador de futebol e um bailarino
prestes a desistir da carreira.
Igor Franco e Alexandre Jordan, que hoje são
graduados em Educação Física e donos da “Duais
Escola de Dança”, antes de fundarem a escola
tiveram a ideia de criar um grupo de dança, em
que poderiam criar coreografias misturando estilos
de dança como o Hip Hop e o Jazz, com um toque
especial de humor.
A ideia foi longe. Juntos há mais de 3 anos,
conquistaram mais de 40 troféus em competições e
festivais da região, prêmios de Melhor Coreografia,
Melhor Bailarino e indicação de melhor grupo, e
há pouco tempo foram classificados e participaram
do maior festival de dança do mundo em Joinville.
Assim Duais Dance, como o grupo é conhecido,
foi crescendo e sendo integrado com mais duas
sonhadoras, Camila Magalhães e Evelyn David.
O grupo conquistou também vários troféus e
muito prestígio com seu estilo único e emocionante.
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Atualmente, possui mais sete adolescentes que
integram o Duais Dance Juvenil. Franco e Jordan
decidiram então abrir a escola para receber novos
alunos e ter um espaço melhor estruturado para
que os ensaios acontecessem.
A escola oferece aulas de jazz infantil, adulto
iniciante, intermediário e avançado; hip hop
infantil, iniciante, intermediário e avançado; ballet
intermediário para crianças de 3 a 6 anos; baby
ballet e baby jazz. Já para quem dança apenas
para se divertir, há aulas de ritmos e dança de
salão e, para quem quer coreografias para uma
data especial, a Duais também trabalha com
coreografias para eventos.
Para quem sempre quis fazer aulas de dança, mas
se acha “velho” para começar, a novidade é a aula
de jazz adulto iniciante, que melhora a flexibilidade,
equilíbrio e coordenação motora. Além de aulas de
hip hop para todas as idades de acordo com o nível
de desenvolvimento.
Além de dança, a escola também oferece a parte
de condicionamento físico, como treinamento
funcional, personal training, alongamento, circuito
de emagrecimento e aulas de teatro.

23

DECLARAÇÃO
PARA MEI

vai até 31 de maio

Vai até o dia 31 de maio o prazo para a Declaração Anual
do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual
(DASN-SIMEI), também conhecida como Declaração Anual de
Faturamento. Essa é uma das obrigações e responsabilidades
que o proprietário de MEI deve apresentar anualmente. Está
obrigado à entrega da DASN-SIMEI o empresário individual
optante pelo SIMEI.
Segundo o Sebrae/SP, o microempreendedor individual deve
informar a receita bruta total auferida no ano anterior, referente
às atividades de comércio, indústria e serviço de transporte
intermunicipal e interestadual e se teve empregado durante o
período abrangido pela declaração.
Para que não haja dúvida na hora de realizar a declaração, a
dica é fazer o cálculo mensal das receitas e guardar as notas
em local apropriado. A declaração é realizada exclusivamente
pela internet, no Portal do Empreendedor.

Extinção
No caso de extinção, o MEI deverá entregar a
DASN-SIMEI de “Situação Especial” até o último
dia do mês de maio, quando a extinção ocorrer
no primeiro quadrimestre do ano-calendário. O
último dia do mês seguinte à extinção, nos demais
casos.
Para fazer a declaração é bem simples. Basta
acessar o Portal do Empreendedor e clicar em
“JÁ SOU MEI” e “Faça sua Declaração Anual
de Faturamento”. Informe o faturamento bruto
da empresa e se houve ou não contratação de
empregado no período.
Quando a MEI não faz sua declaração anual –
DASN-SIMEI ou a entrega com atraso, será punida.
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O valor da penalidade é de, no mínimo, R$ 50,00
ou 2% do mês-calendário ou fração, incidentes
sobre o montante dos tributos decorrentes das
informações prestadas na DASN-SIMEI, ainda
que integralmente pago, limitada a 20%.
Após o envio da declaração com atraso,
a notificação do lançamento e os dados do
DARF para pagamento da multa serão gerados
automaticamente, constando ao final do recibo de
entrega. Se o pagamento for realizado no prazo
de 45 dias, o contribuinte receberá um desconto
de 50% no valor total do boleto gerado. Caso o
pagamento não seja feito até o vencimento do
boleto, será necessário reimprimir o DARF com
nova data e valor.

A oficina “Fluxo de Caixa” foi ministrada por Benedito Albiero, do
Sebrae

Proprietários de MEI´s e ME participaram do evento
proporcionado pela parceria Sebrae-ACIMM

FLUXO DE CAIXA
é tema de oficina do Sebrae

O Sebrae/SP realizou no início do mês de
abril, na sede da ACIMM, a oficina “Fluxo de
Caixa”. O evento, destinado a proprietários e
microempreendedor individual e microempresa,
serviu para entender os fundamentos da gestão
financeira de uma empresa.
O consultor Benedito Albiero foi responsável
pela realização da oficina, que durante três horas
passou dicas importantes para o cotidiano de uma
empresa. De acordo com ele, o tema é importante
e, por isso mesmo, é necessário começar pelo
fluxo de caixa. Ao longo do evento ele mostrou, na
prática, situações que os proprietários de MEI e
ME devem adotar.
O QUE É
Fluxo de caixa é um instrumento de gestão
financeira que projeta para períodos futuros todas
as entradas e saídas de recursos financeiros da

empresa, indicando como será o saldo de caixa
para o período projetado. De fácil elaboração para
as empresas que possuem os controles financeiros
bem organizados, ele deve ser utilizado para
controle e, principalmente, como instrumento na
tomada de decisões.
De acordo com Albiero, o fluxo de caixa deve ser
considerado como uma estrutura flexível, no qual o
empresário deve inserir informações de entradas
e saídas conforme as necessidades da empresa.
Com as informações do fluxo de caixa, o empresário
pode elaborar a estrutura gerencial de resultados,
a análise de sensibilidade, calcular a rentabilidade,
a lucratividade, o ponto de equilíbrio e o prazo de
retorno do investimento. O objetivo é verificar a
saúde financeira do negócio a partir da análise e
obter uma resposta clara sobre as possibilidades
de sucesso do investimento e do estágio atual da
empresa.
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O PODER DA

AÇÃ

Uma parceria entre a ACIMM e o
Sincomerciários de Mogi Guaçu e Região
trouxe a palestra “O poder da Ação”, com
o Executivo e Coach Marcelo Pinto,
para a cidade. O evento ocorreu
no dia 3 de abril e arrecadou
alimentos não perecíveis
para doação.

“

Ótima palestra, local agradável, palestrante
com muita clareza na explicação, ótima energia.

O curso nos leva a refletir sobre vários
aspectos de nossas vidas que muitas vezes
não observamos e que fazem toda a diferença
para viver uma vida plena e cheia de sonhos e
realizações.

Um número expressivo de pessoas esteve
prestigiando o evento em parceria com o
Sincomerciários
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“
“
“

Eu gostei muito desta palestra, me mostrou
muita coisa da minha vida que eu sempre falei
mal ou dei desculpas. Esta palestra é muito
excelente.

Quebra bloqueios, realizações pessoais.

O palestrante Marcelo Pinto prega mudança
de filosofia de empresas e funcionários

A presidente do Sincomerciários abriu a
palestra e participou ativamente

Marcelo Pinto e a

SUPERAÇÃO DIÁRIA
É possível ir além. Essa foi a mensagem
principal deixada pelo executivo e master coach
Marcelo Pinto, que possui mais de 30 anos de
atuação em diversas áreas. Para ele, cada ser
humano é responsável pelas próprias escolhas.
“É a partir das escolhas que você colherá frutos.
E por que não colher frutos maduros e saborosos
que possam dar uma vida plena e abundante? Por
isso mesmo ele destacou que é preciso buscar
cada vez mais e não se contentar com aquilo que
a vida dá.
O palestrante revelou que é preciso compreender
que é possível buscar mais dentro do mundo
corporativo. O grande problema de qualquer gestor
na atualidade é a falta de pessoas qualificadas no
mercado de trabalho. “Poder mais significa investir
mais em si mesmo e sair da zona de conforto e
buscar uma especialização, ser melhor naquilo

que se faz. Se tornar um perito”, disse.
O master coach também lembra que, para quem
é perito no que faz, não há crise, mas os adeptos do
“coitadismo” não conseguirão se destacar e muito
menos ir além. No setor comercial, Pinto aponta
o ciclo vicioso que ocorre dentro do processo. “A
pessoa quer ganhar mais, mas não está disposta
a correr o risco, não quer pagar o preço para se
qualificar”, destaca.
Nas entrevistas com candidatos a vagas,
quando questionados sobre a pretensão salarial,
os valores citados estão fora da realidade, não em
virtude daquilo que a pessoa almeja, mas pelo
que pode dar em troca. Geralmente, o candidato
não tem qualificação, não conhece o mercado e
suas necessidades, mas quer ganhar. Hoje não há
escassez de emprego, mas uma escassez brutal
de vontade de trabalhar.

FILOSOFIA

O público que esteve na ACIMM deu retorno e aprovou o que foi
passado pelo Executivo e Coach

O coach revela ainda que no mundo corporativo
é preciso que as empresas mudem a própria
filosofia de trabalho. Para ele, a velha estrutura
organizacional impositiva é do passado. “Na era
do conhecimento, a interdependência é a filosofia.
O funcionário precisa aprender que ele não é
somente alguém dentro de uma organização, mas
que ele é a própria empresa. Quando isso ocorrer,
ele trabalhará com prazer e conseguirá produzir
mais e melhor.
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Interessados em participar do Empretec 2018 preencheram um
formulário e agora serão submetidos a teste psicológico

Palestra de sensibilização reúne 24 para

EMPRETEC 2018

A palestra de sensibilização realizada pelo
Sebrae/SP no mês de abril, na sede da ACIMM,
reuniu 24 empresários de toda região. Na ocasião,
os participantes tiveram uma palestra ministrada
pelo consultor Sirlandei Mariano e preencheram
um formulário vasto.
Aquela foi a primeira etapa para participar do
evento que será realizado de 4 a 9 de junho, na
ACIMM. A etapa seguinte será uma avaliação
psicológica dos que passarem pelo primeiro crivo
de avaliação.
Durante a segunda etapa são avaliados o perfil
do candidato e o seu momento para realizar ou não

o Empretec. A avaliação psicológica ocorrerá de 7 a
11 de maio. Somente então os candidatos saberão
se estão aptos a realizar o curso.
Vale lembrar que o Sebrae é o único credenciado
pela Organização das Nações Unidas (ONU) a aplicar
o Empretec. E que o curso dura uma semana e é
aplicado somente em países em desenvolvimento.
Em uma semana todo participante terá de montar
e gerir seu próprio negócio de forma bem real.
Segundo a direção do Sebrae/SP, o custo para
participar do Empretec 2018 é de R$ 1.300,00 e o
valor pode ser dividido em até dez vezes no cartão
de crédito.

Leonardo Trefilho abriu o evento para 24 empresários da região
na sede da ACIMM

Sirlandei Mariano foi responsável pela palestra de sensibilização
aos visitantes

28

Carvalho mostra como construir uma

EMPRESA LUCRATIVA
O administrador de empresas e palestrante
internacional, Eduardo Carvalho, realizou no dia 11
de abril, na sede da ACIMM, a palestra “Construindo
uma empresa lucrativa”. Empresário há trinta anos
no varejo farmacêutico, ele é um estudioso do
comportamento humano.
Segundo o palestrante, o país passa uma das
maiores crises. O empresário brasileiro, que por
alguns anos aproveitou o crescimento da economia,
hoje vem sofrendo com a recessão. “Infelizmente, as
pequenas e médias empresas não se prepararam
para este momento, muitas estão sobrevivendo e
algumas correndo o risco de fechar”, disse.
A palestra “Construindo uma empresa lucrativa”
é parte do projeto Mentoria Empresarial, que
mostra como se pode trabalhar de uma forma que
o empresário passa a ter visão e comportamento
voltados para resultados. Não somente em faturar
e, sim, lucrar com a empresa, pois ela não vive de

faturamento, ela vive de lucro.
O projeto de Mentoria da K.L.A, Educação
Empresarial “Construindo uma empresa lucrativa”,
é indicado a todos empresários que queiram mudar
o rumo de sua empresa. O início da Mentoria será
em maio e tem o apoio da ACIMM. Por meio dela
será possível preparar os empresários para mudar
a mentalidade atual.
Carvalho é diretor da Escola de Vendas e
Negócios KLA, vice-presidente da FACESP
(Federação das Associações Comerciais do Estado
de São Paulo) Região Administrativa 16, possui
cursos de Especialização como Perseguindo
oportunidades empresariais no setor de varejo,
Babson College, Boston – USA, Programa de
Atualização Internacional em Varejo – FGV, Centro
de Excelência do Varejo da EAESP - Nova York
- EUA e Abordagem para inspirar a criatividade –
Disney Institute, Orlando – EUA.
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GALPÃO MIX
inova, de novo

A Comercial Galpão Mix ganha nova sede, novo
formato de negócio e mais estacionamento para
sua clientela. Perto de completar quatro anos de
atendimento no mercado de materiais hidráulicos e
elétricos em Mogi Mirim, a loja Galpão Mix decidiu
formatar o seu negócio, focando em materiais
elétricos e de iluminação para oferecer mais
soluções no segmento da construção e decoração
com materiais modernos, inovadores e um corpo
de atendimento técnico especializado.
Para torna-se mais atraente, mudou a sede para
um novo endereço à Rua do Tucura, 195, com
maior visibilidade do comércio, onde foi possível
expor mais seus produtos e proporcionar à sua
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vasta clientela uma área de estacionamento ainda
maior e de fácil acesso.
A empresa é referencial em elétrica e iluminação
e oferece milhares de itens das melhores marcas
e procedências e uma carteira de clientes que não
para de crescer. Tudo isso fruto de um trabalho
sério e voltado à satisfação da clientela de Mogi
Mirim e região.
Para Jerry Zenari e Estela Maris H C Zenari, sócios
proprietários da empresa, todas as iniciativas têm
como objetivo “Iluminar os sonhos” da clientela,
por isso eles buscaram uma nova localidade que
atendesse às necessidades da empresa e dos
consumidores.

Em edifício arrojado, empresa de
origem italiana escolheu Mogi Mirim
para fixar sua sede, na Zona Leste

Momento da inauguração da
Zucchetti, na presença de
autoridade e funcionários

A abertura oficial sob o nome Zucchetti foi motivo de
comemoração por parte dos profissionais da empresa

ITALIANA ZUCCHETTI
inaugura unidade na cidade

A Zucchetti, maior empresa de TI italiana, sediada
em Lodi, na região de Milão, acaba de inaugurar
sua unidade mogimiriana. A inauguração ocorreu
no mês de março.
A empresa conta com mais de 150 mil clientes
no mundo, mais de R$ 1,5 bilhão em faturamento
e mais de 3.800 colaboradores. Ao todo são 40
anos de mercado e presença em 16 países com
reconhecimento pela revista especializada Forbes.
No mundo, além dos números citados, a empresa
ainda oferece soluções em robótica, controle de
acesso, recursos humanos e uma gama imensa do
universo de tecnologia, sempre visando a inovar e
a otimizar os processos.
A Zucchetti no mundo todo tem alguns valores
muito arraigados, como valorização das pessoas,
inovação e respeito e prioridade aos clientes.
Há seis anos em Mogi Mirim, o papel social da
empresa estende-se além da geração de empregos
para profissionais, fomentar o desenvolvimento dos
jovens do mercado de trabalho. Possui parceria

com a Faculdade de Tecnologia “Arthur de Azevedo”
FATEC na geração de oportunidades para os que
ingressam nos trabalhos com tecnologia.
No Brasil, a empresa trabalha com soluções
ERP (sistemas de gestão), sistemas de gestão
de documentos (GED), business intelligence,
e-Commerce e rastreamento e projetos.
A Zucchetti conta com vários clientes na região
e também em outros estados da federação. Os
sistemas da Zucchetti Brasil atendem desde
pequenos comércios e prestadores de serviços
até atacadistas e indústrias. A qualidade no
atendimento é muito valorizada pelos clientes,
que sabem que suas operações estão sendo bem
gerenciadas com segurança e robustez.
Contam também com soluções para necessidades
maiores e mais densas, para fábricas que precisam
de gestão logística e produtiva, rastreamento
automático e aumento de produtividade. A equipe
é qualificada para oferecer solução voltada para os
desafios atuais do mercado.
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Cidade ganha

ZINNE DAY SPA
Mogi Mirim acaba de ganhar um espaço todo
dedicado a quem quer ficar ainda mais bela. Tratase da Zinne Day Spa, que surgiu com o intuito de
oferecer tratamentos de qualidade e direcionados
para cada pessoa, dentro de um espaço único e
confortável, com tratamentos exclusivos, aparelhos
modernos e treinamentos atuais.
Segundo a proprietária do espaço, Pamela Zinetti,
o objetivo é proporcionar um tratamento individual,
com todo apoio necessário, sendo ele para
redução de medidas, cuidados diários ou ocasiões
especiais. ”Nossa missão é proporcionar o melhor
da estética, bem-estar e saúde, tudo dentro de um
local confortável e moderno”, disse.
Apesar do pouco tempo no mercado, a direção do
Zinne Day Spa garante que a carteira de clientes já
é significativa e vem crescendo.
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O Zinne Day Spa está localizado na Rua Aziz Lian,
261, no Jardim América, em local de fácil acesso. É
possível realizar tratamento facial ou corporal com
todo conforto e com produtos e equipamentos de
última geração. O local oferece ainda tratamento
pelo método Renata França, já conhecido
internacionalmente e querido por celebridades do
Brasil.
Para se submeter aos tratamentos, a cliente
agenda uma avaliação, e o tratamento é
determinado e direcionado para a necessidade da
cliente, então inicia as sessões. De acordo com a
Pamela, a drenagem linfática pelo método Renata
França apresenta resultados imediatos e isso tem
mexido com a cabeça das mulheres mogimirianas
e região. Faça seu agendamento por telefone ou
WhatsApp: (19) 99907-4747.

Milton Braz

Bonatti

É empresário contábil em Mogi Mirim.

eSOCIAL:
acabou o “jeitinho”

“E é justamente por causa do jeitinho brasileiro, que o Brasil não tem jeito”. (Starktonny)

Desde que começou a ser desenvolvido em
2007, o eSocial tem provocado debates sobre
como as empresas teriam de adequar seus
sistemas de informática para enviar informações
por meio de um método único.
Na prática, o programa unifica o envio de
dados do empregador e do empregado. É uma
ferramenta de obrigações fiscais e trabalhistas
e de previdência social que supre a necessidade
de enviar relatórios separados a diversos órgãos
do governo.
A utilização do novo processo já é obrigatória
para as grandes empresas. A partir de julho de
2018 será obrigatória para todas as empresas.
Entre os principais objetivos, o eSocial visa a
garantir direitos trabalhistas e previdenciários,
além de simplificar o cumprimento das
obrigações pelos empregadores, aprimorando
a qualidade das informações recebidas pelo
Estado.
O eSocial reduz a burocracia e aumenta a

responsabilidade das empresas no fornecimento
de informações. O sistema está trazendo um
grande impacto no gerenciamento da empresa,
uma vez que torna as regulamentações do
trabalho mais claras e individualizadas.
É bom lembrar que o sistema não muda a
legislação; ao contrário, ajuda a cumpri-la. Isso
significa que o eSocial deve dificultar bastante,
se não tornar impossível, algumas práticas
que até aqui eram comuns nas empresas e
instituições brasileiras, algumas habituadas a
abusar da flexibilidade, do famoso “jeitinho”. Por
exemplo: funcionários que recebem as férias,
mas continuam trabalhando e as cumprem em
outro período. Não se trata de ações ilegais,
mas de flexibilizações que, com o eSocial em
funcionamento, não serão mais possíveis. Isso
porque todo o ambiente regulatório passa a
ser norteado pelo pleno funcionamento de
funções que hoje são ajustadas ou desviadas
da realidade.
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VISAFÉRTIL

A empresa mogimiriana Visafértil Fertilizantes
Orgânicos de Mogi Mirim recebeu, no último dia 20
de março, em São Paulo, no Clube Sírio Libanês, o
prêmio Chico Mendes. Na ocasião, a representação
recebeu a Certificação Selo Verde, que tem como
objetivo enaltecer e estimular as boas práticas
socioambientais pela difusão de exemplos que
tenham como princípio a sustentabilidade, a justiça
social e o respeito à vida.
A Visafértil foi agraciada com o prêmio e
o selo Chico Mendes por desenvolver ações
que contribuem com a conservação e a
proteção ambiental, por meio de seus projetos
socioambientais: Preservação Ambiental Visafértil,
Eco Escola Visafértil – Educação Ambiental e por
ser uma empresa ecologicamente correta.
O embasamento ideológico do Instituto Chico
Mendes interpreta o homem como o agente
transformador capaz de promover avanços ou
retrocessos quanto à qualidade ambiental a ser
herdada pelas futuras gerações. Por essa ideologia,
promove a premiação, enaltecendo aqueles que
são atuantes nas questões socioambientais.
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mais uma vez no topo

Antes da premiação aconteceu também o 4º Fórum
Empresarial Chico Mendes de Sustentabilidade
– Educação Ambiental: “Ferramenta base para
a Sustentabilidade Empresarial”. Ulisses Girardi
palestrou com o tema: “Empreendedorismo
Sustentável e Educação Ambiental”.
O Fórum abordou a necessidade de mudança
na postura das empresas para minimizar a crise
socioambiental que se vive atualmente, uma
reflexão sobre o desempenho e relação com a
competitividade em um mercado cada vez mais
exigente, associando melhoras ambientais a
ganhos de competitividade.
Girardi, diretor da Visafértil, foi agraciado com
a “Medalha Chico Mendes”. Ela é dedicada aos
profissionais que contribuem, de forma relevante,
para a gestão de conhecimento em sustentabilidade
empresarial. Essa não é a primeira vez que a
empresa mogimiriana recebe a honraria e divulga o
nome do município para todo o país.
“Estamos no caminho certo e acredito que nossa
empresa esteja dando uma contribuição importante
para tornar este mundo melhor”, comentou.

NOVOS ASSOCIADOS

ADriana

Comercial

R. Antonio Emanoel
Miachon, 181 - Mogi
Guaçu
Tel: (19) 99954-9886
Ramo: Bijuterias

R. Alberto Ferreira Nobre,
223 - Mogi Mirim
Tel: (19) 98102-1195
Ramo: Pneus

Elaine F. López

Mogipar

R. Áurea, 282 - Mogi Mirim
Tel: (19) 3549-4445
Ramo: Nutricionista

R. Sen. José Bonifácio, 743
Mogi Mirim
Tel: (19) 3022-1444
Ramo: Ferragens

Pop’s

Seni Web design e

Ferreira

Nutricionista

Pneus

Parafusos e Ferragens

Fantasy

Publicidade

R. Fortunato Badan, 145
Mogi Mirim
Tel: (19) 99934-6061
Ramo: Comércio de Doces

R. Maria Milani Bonaldo,
127 - Mogi Mirim
Tel: (19) 98823-4288
Ramo: Agência de
Publicidade

Team

Zinne

Av. Luiz G. de Amoedo
Campos, 427 - Mogi Mirim
Tel: (19) 3806-5367
Ramo: Academia

R. Aziz Lian, 261 - Mogi
Mirim
Tel: (19) 99907-4747
Ramo: Clínica Estética

Reis

Day Spa
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