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2 NOVIDADES NA DIME | Clientes em destaque

A Dime é importante pra mim pela agilidade na entrega, a 
quantidade de mercadoria que tem e a flexibilidade na retirada 
de mercadoria, pois, atendo a muitas empresas e às vezes tenho 
que entregar no mesmo dia, e a Dime me dá essa oportunidade 
de atendê-los e de conquistar cada vez mais a confiança destes 
clientes assim como confio na parceria com a Dime.

Adriano de Oliveira

HIPER TUDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Itaguaí, Rio de Janeiro

A parceria com a DIME é de fundamental importância, pois nos 
fornece um excelente atendimento e uma entrega rápida, o que 
facilita em relação a estoque e diminui a ruptura de materiais, 
pois temos entregas 3 vezes por semana, podendo acompanhar 
e realizar os pedidos de acordo com a demanda.

BARDÃO TINTAS
Carmo, Rio de Janeiro

Fundada em 2003 pelo sr. Gildo Cruz Bard, a loja atua nos segmentos 
automotivo e imobiliário, e com a parceria da DIME, foi implementado 
os produtos Sherwin Williams. Em 2011, com o falecimento de seu 
fundador, a empresa passou a ser gerenciada pelas novas proprietárias 
e filhas, as empresárias Jéssica  Roque Bard e Tamiris Roque Bard.

Considero a Dime um bom parceiro com sua pontualidade nas 
entrega e diversidade de produtos que minha empresa pode 
comercializar. Sempre inovando e se adequando aos novos 
tempos.” 

Central de Tintas, uma importante loja de tintas automotivas e 
imobiliárias de Volta Redonda, situada no bairro Retiro desde 2005, 
sendo administrada pelo Srº Otavio de Assis. Ficamos honrados de 
tê-lo como nosso parceiro comercial há 7 anos.

CENTRAL DE TINTAS
Volta Redonda, Rio de Janeiro

Otávio de Assis

Elétrica Capital, Venticabos e Construmetel: localizadas em Salvador – 
Bahia e administradas por Fábio Almeida, que com sua visão comercial 
e administrativa, se transformou em um dos maiores empresários da 
Sete Portas, um local que hoje detém mais de 40 lojas de materiais de 
construção e elétrica, sendo uma referência em Salvador em preços 
baixos. 

ELÉTRICA CAPITAL
Salvador, Bahia

Solidifique seu relacionamento conosco, o cliente da próxima edição poderá ser você! (seleção realizada através de sorteio entre todos os clientes DIME).
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Con�ra as fotos da segunda edição 
do projeto “Turminha Dime Em Ação”

2014
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DIA D
teleatendimento
Con�ra as fotos da segunda edição do projeto “Turminha Dime Em Ação”

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum 
is not simply random text. It has roots in 
a piece of classical Latin literature from 
45 BC, making it over 2000 years old. 
Richard McClintock, a Latin professor 
at Hampden-Sydney College in Virginia, 
looked up one of the more obscure Latin 
words, consectetur, from a Lorem Ipsum 
passage, and going through the cites of 
the word in classical literature, discovered 
the undoubtable source. Lorem Ipsum 
comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 
of “de Finibus Bonorum et Malorum” (The 
Extremes of Good and Evil) by Cicero, 
written in 45 BC. This book is a treatise on 
the theory of ethics, very popular during 
the Renaissance. The first line of Lorem 
Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..”, 
comes from a line in section 1.10.32.

The standard chunk of Lorem Ipsum used 



6 DICA DO CONSTRUTOR PRODuTOS EM DESTAquE

Eletrodo Standard e 
Pro�ssional, qual usar?

Dicas de uso: Colorgin

Eletrodo Standard (AWS A5.1) de revestimento médio de excelente soldabilidade: 
desenvolvido para uso geral. Devido ao seu arco suave, permite soldas com menos 
respingos e excelente cordão. Tem como característica principal a possibilidade do 
uso em chapas e estruturas finas.

Eletrodo Profissional (AWS A5.1) de revestimento médio de excelente 
soldabilidade: pode ser utilizado em todos os tipos de posições e juntas. 
Desenvolvido para uso em alto rendimento de deposição, cordão com alto 
acabamento, escoria fácil e remoção. E, podendo também ser utilizado para soldas 
de maiores responsabilidades, tais como: indústria naval, estruturas pesada e 
tubulações reforçadas.

A homogeneização do 
produto deve ser feita em 
movimentos giratórios do 
tubo durante 3 minutos.

Agite bem a lata antes e 
durante o uso. Aplique 
com movimentos 
constantes e uniformes.

Verifique se o atuador 
(bico) está bem encaixado 
no tubo.

Em caso de entupimento 
da válvula, retire o bico e 
mergulhe-o em acetona 
ou thinner.

quando necessário, limpe 
o orifício com uma agulha 
bem fina.

Observe a data de 
validade impressa na 
etiqueta para evitar 
armazenamentos além do 
período.

armazene o produto em 
local coberto, fresco, 
seco, ventilado e longe de 
fontes de calor ou raios 

Aplique primeiramente em movimentos da 
direita para esquerda e logo em seguida 
de baixo para cima, este processo é o que 
chamamos de demão cruzada.

Aplique a uma distância de 25 cm a 30 cm 
no máximo. Como essa distância pode variar 
de produto para produto, consulte o rótulo 
da tinta escolhida para certificar-se das 
recomendações específicas.

A 1ª demão do produto deve ser aplicada 
bem fina, para não ocorrer concentração do 
produto e escorrer. Entre demãos de tinta 
spray bastam 2 minutos, não é necessário 
que a 1ª demão seque totalmente para ser 
aplicada a 2ª demão. Como essas instruções 
podem variar de produto para produto, 
consulte o rótulo da tinta escolhida para 
certificar-se das recomendações específicas.

Depois de finalizar a aplicação, vire o tubo 
de cabeça para baixo e pressione o bico até 
sair somente gás, isto elimina toda a tinta 
acumulada e evita o entupimento da válvula.

qualquer que seja a superfície a ser 
pintada, sempre deverá estar limpa, seca e 
completamente livre de gordura, ferrugem, 
restos de pintura velha, pó, brilho, resina, etc. 
Empapele a parte que não será pintada ou 
proteja-a com papelão ou plástico.

não aplicar em temperaturas 
abaixo de 18ºC ou com elevada 
umidade relativa do ar.

Mantenha o ambiente ventilado 
durante a aplicação. não deve ser 
aplicado em áreas não ventiladas 
ou sobre superfícies muito 

utilize máscara protetora.

Lave sempre as mãos após o uso. 
Em caso de contato com a pele 
ou com os olhos, lave-os com 
água em abundância. Havendo 
inalação, retire a pessoa do local 
e transfira-a para ambiente com 
ventilação natural.

não fume durante a aplicação.

Pessoas alérgicas ao produto 
devem evitar seu uso. Em caso de 
ingestão, não provoque vômito, 
procure auxilio médico imediato, 
levando a embalagem. 

Suporte ao médico: CEATOX - 
Centro de Assistência Toxicológica 
- Tel.: (11) 2661-8571 ou 08000 
148110 - atendimento 24 horas.

Con�ra estas dicas de como utilizar melhor o spray Colorgin!
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 O Alcoolismo, tabagismo, hipertensão e obesidade são os quatro fatores que mais roubam 
anos de vida saudável do brasileiro. Outros grandes causadores de morte no mundo são má 
alimentação (e, o que é mais grave, falta de comida), sexo sem proteção, altas taxas de colesterol, 
má qualidade da água, carência de ferro e inalação de fumaça.
 Veja aqui uma relação de sete atitudes que salvam vidas. O que você está esperando? 
   Mudar estes sete fatores na sua rotina pode garantir a você mais sete anos de vida!

01. Alimente-se bem: Abuse de frutas, verduras e legumes, evite a gordura. Cuidando bem da alimentação, você combate 
tanto a desnutrição quanto a obesidade. Uma dieta equilibrada também diminui o colesterol, ajuda no combate à 
hipertensão e evita a carência de ferro.

02. Combata o estresse: Passeie mais pelo parque, desfrute de bons momentos com os familiares e amigos, não dê tanta 
importância a fatos irrelevantes. Melhorando sua qualidade de vida, você fica menos ansioso. E, você sabe, a ansiedade é um 
dos grande motivos para as pessoas começarem a fumar, beber e comer compulsivamente. Sua pressão arterial também vai 
agradecer o cuidado.

03. Mexa-se!: Não precisa se matricular correndo em uma academia. Mesmo mudanças pequenas no dia-a-dia já ajudam a 
adquirir, aos poucos, o bom hábito dos exercícios. Eles são capazes de evitar a hipertensão e a obesidade.

04. Não beba: O álcool é o principal ladrão da saúde dos brasileiros. Precisa dizer mais? Um ou dois drinques no final de 
semana não vão matar ninguém, mas não abuse! Além de não pegar o costume, é importante evitar bebedeiras, mesmo que 
eventuais: numa dessas, você pode tirar a sua vida e a de outros - em um acidente de carro, por exemplo.

05. Não fume: O cigarro causa cerca de 50 doenças, mas, ainda assim, o número de fumantes continua crescendo. Nesse 
ritmo, ele tem chances de se tornar o maior causador de morte em todo o mundo! Você não quer ser mais um número nas 
estatísticas, quer? Use a cabeça e viva mais!

06. Proteja-se: Esta é uma tecla em que não dá para parar de bater. Este hábito precisa tornar-se tão natural quanto tomar 
banho ou escovar os dentes. A camisinha é sua única arma contra as doenças sexualmente transmissíveis, entre elas a Aids: 
quarta causa de morte no mundo. Não se arrisque!

07. Vacine-se, faça exames, visite o médico: Ir com freqüência ao médico ajuda a manter sua saúde em dia. Converse com 
ele, tire suas dúvidas, faça os exames e tome as vacinas necessárias. Com isso, você evita doenças, pode diagnosticá-las 
ainda no início e receber conselhos que ninguém melhor que ele para dar.

Fonte: Programa Nacional de DST e AIDS

Acesso em: www.aids.gov.br

7 atitudes para garantir 
mais 7 anos de vida...
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Obrigatoriedade de 
preenchimento de código 
na NCM/SH
A legislação determina que, a partir de 1º de julho de 2014, 
passa a ser obrigatório no preenchimento da nFe, além da 
identificação das mercadorias comercializadas, informar o 
seu correspondente código estabelecido na nomenclatura 
Comum do Mercosul/Sistema Harmonizado (nCM/SH). Esta 
obrigatoriedade já existe para as operações realizadas por 
estabelecimentos industriais, ou a ele equiparados, nos 
termos da legislação federal, e nas de comércio exterior.

Mas a  partir de 1º de julho de 2014 passa a ser obrigatória 
essa informação para todos os estabelecimentos conforme  
Inciso VI e §1º do Art. 7º do Anexo I do Livro VI do RICMS.

VI - relativamente ao seu preenchimento, sem prejuízo das demais exigências 
impostas pela legislação, deverão ser observados os procedimentos abaixo:

a) nas operações realizadas por estabelecimento industrial, ou a ele equi-
parado, nos termos da legislação federal, e nas de comércio exterior, a nF-e 
deverá conter, além da identificação das mercadorias comercializadas, seu 
correspondente código estabelecido na nomenclatura Comum do Mercosul/
Sistema Harmonizado (nCM/SH);

b) nas operações não alcançadas pelo disposto na alínea “a” deste inciso, 
será obrigatória a indicação do código da nCM/SH a partir de 1.º de julho de 
2014, observado o disposto no § 1.º deste artigo.


