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Política e Economia
Limeira
Precisamos eleger um representante de nossa cidade junto ao Go-

verno Estadual e também junto ao Governo Federal.
Limeira precisa das verbas destinadas aos setores de saúde, educa-

ção, segurança pública e muitos outros importantes.
Precisamos votar em candidatos locais. Há boas opções. Muitos se

dedicam em prol da população e não há razão para votar em candidatos
de fora do município, que via de regra, não dão importância aos votos
obtidos em Limeira.

É preciso saber votar. Não importa se o candidato a Deputado Esta-
dual é de um partido e o Federal de outro, o que é necessário, é que
sejam da nossa cidade.

Brasil e São Paulo
A campanha eleitoral para Presidente começou expondo temas liga-

dos a Economia. Os principais candidatos estão participando de saba-
tinas e fóruns em diferentes locais.

A princípio as posições de cada candidato estão um tanto vagas
e sem ordem prioridade. Infelizmente há questões que precisam
ser resolvidas o mais rápido possível, como a questão da inflação,
que está no seu limite máximo afetando previsão de negócios e a
renda das empresas e de seus trabalhadores e exige providências
imediatas; a taxa de juros deve cair porque está encarecendo os
custos de financiamentos; os preços administrados de combustí-
veis, energia elétrica e transportes urbanos exigem correção e re-
gras claras.Há também grande temor de tarifações que estão afe-
tando a economia.

O câmbio é outro problema, já que há mais de 12 anos está estacio-
nado na faixa de R$2,00 a R$2,20 por dólar. Os custos em reais aumen-
tam todos os anos e o dólar não acompanha essa variação. Se não
houver valorização há um risco iminente de paralização de fabricação
no Brasil e, consequentemente, da importação de produtos.

A reforma tributária é outro assunto citado em todas as eleições pre-
sidenciais, mas infelizmente nada é feito. As leis trabalhistas e
previdenciárias devem ser atualizadas e flexibilizadas.

A campanha para Governador está sendo também bem disputada.
Os candidatos estão sendo entrevistados em vários órgãos de im-
prensa e cada um tem suas prioridades. Muitas questões precisam
ser revisadas e replanejadas, tais como a reforma tributária estadual,
segurança pública, educação, saúde, transporte público, etc.

Talvez esse ano, em razão do recuo da economia que está afetan-
do todos os tipos de indústrias e, consequen-
temente irá também prejudicar o comércio e os
setores de serviços, o eleitor irá refletir com
mais consciência e escolher bem os seus re-
presentantes.

Precisamos ter bastante discernimento na hora
do voto. Nosso futuro depende de nossa escolha.

Reinaldo Chinelatto
Conselheiro da ACIL

Contratação de temporários pode ‘salvar’ o ano do varejoContratação de temporários pode ‘salvar’ o ano do varejoContratação de temporários pode ‘salvar’ o ano do varejoContratação de temporários pode ‘salvar’ o ano do varejoContratação de temporários pode ‘salvar’ o ano do varejo
A contratação de temporários para o fim de ano pode tirar do vermelho o

saldo da geração de postos de trabalho no comércio acumulado no 1º semes-
tre. A Confederação Nacional do Comércio (CNC) projeta que 130,6 mil tempo-
rários serão admitidos neste fim de ano, ante 129,4 mil em 2013.

Para o presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, Ricardo Patah,
o número de homologações que passam pelo sindicato atualmente só não é
maior porque os varejistas estão no limiar das contratações para o fim de ano.
Diante da queda nas vendas em julho, eles teriam argumentos para demitir mais.
Mas enxergam a possibilidade de ampliar os negócios no fim do ano por ques-
tões sazonais e acabam segurando a mão de obra, explica o sindicalista.

Fábio Bentes, da CNC, observa que as vendas no comércio estão desacelerando
ano a ano e reduzindo o grande descolamento do varejo em relação aos demais
setores da economia que existiu anos atrás. No 1º semestre deste ano, as vendas
do comércio ampliado devem ter avançado 2,3%, enquanto o crescimento no mes-
mo período de 2013 tinha sido de 3,6% e no 1º semestre de 2012, de 7,7%.

NatalNatalNatalNatalNatal
Para o Natal, Bentes espera crescimento de 4% no volume de vendas e 0,9% no

emprego temporário. Em 2012 e 2013, os números eram mais expressivos, com alta
de 8,1% e 5,1% nas vendas e de 3,2% e de 2,1% nos temporários, respectivamente.

Apesar da desaceleração do crescimento do emprego no comércio, Bentes
ressalta que o nível de atividade do setor está melhor comparativamente ao de
outros segmentos, o que permite ganho real de salário maior do que o restante
da economia. Nas suas contas, no 1º semestre deste ano, o ganho médio do
salário real do emprego com carteira assinada no comércio foi de 2,6%, ante
2,1% no mercado formal da economia como um todo.
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O Escritório Fisco Contábil MM foi
fundado em setembro de 1973, por
Marilene Aguillar, com o apoio finan-
ceiro e moral de Domingos Rossler.
Ao estabelecer sua primeira sede,
também conquistaram o primeiro cli-
ente, a empresa Rochdale que teve
grande ajuda do memorável Sr. Ivo
Rodrigues, contador de renome e
muito amigo da família.

Oferecendo serviços e soluções na
área contábil, de maneira dinâmica e
eficaz, dentro dos padrões éticos le-
gais, a MM presenciou grande cresci-
mento de seus clientes e a necessida-
de de expandir, tendo as novas sócias
Marilene Aguillar e Miriam Rossler.

Hoje, o Escritorio MM é uma em-
presa conceituada em Limeira, com 40
anos de trajetória. Trabalho e persis-

Escritório MM é destaque
na área contábil

tência marcam uma historia de dedica-
ção, empenho e comprometimento com
a prestação de serviços contábeis, bus-
cando sempre aperfeiçoamento para
melhor atender as necessidades de
seus clientes.

A MM fica locazalizada na Rua
Tatuibi, 507, Vila Paulista. Entre em
contato também pelo telefone (19)
3442-2131 ou pelo e-mail conta-
to@escritoriomm.com.br. Visite a pá-
gina do escritório na internet: www.es-
critoriomm.com.br e conheça o ótimo
trabalho realizado pelo escritório
contábil. “Faça-nos uma visita e apro-
veite a precisão de informações ofe-
recidas pela nossa equipe, que bus-
ca superar expectativas e assegurar
a satisfação dos clientes”, garantem
as sócias.

Belezaria Arte & Beleza
é sinônimo de qualidade
e dedicação

DIVULGAÇÃO

As sócias Ana Paula e
Fabiana, não estão no ramo da
beleza por acaso. As duas se-
guem os mesmos passos da
mãe que atua há mais de 40
anos no mercado, e que nes-
sas quatro décadas semeou nas
filhas sua paixão pela beleza.

Depois de alguns anos, as
irmãs resolveram ceder aos
apelos do coração, reformu-
laram o antigo salão da famí-
lia e em 2011 fundaram o
Belezaria Arte & Beleza.

O projeto nasceu da ne-
cessidade de um espaço
maior e melhor onde pudes-
sem dar continuidade ao tra-
balho da mãe e assim, rece-
ber as antigas e novas clien-
tes que desejassem atendi-
mento de qualidade, persona-
lizado, com atenção e carinho
necessários.

Para tanto, a equipe in-
veste pesado em cursos e
capacitações para que possa se man-
ter atualizada constantemente. O resul-
tado desse empenho é notado nas pro-
duções realizadas pelas profissionais
do Belezaria, que ressaltam que o ta-
lento vai além de uma herança familiar,
pois também é fruto de muito trabalho e
dedicação.

 “A beleza está onde a sua sensibili-
dade consegue chegar. É uma somatória
de vários fatores: saúde, paz de espírito
e bem estar. Aqui priorizamos a singula-
ridade de cada um e, principalmente, o

respeito por cada desejo. Esse é o nos-
so maior lema”, contam as sócias.

O Belezaria Arte & Beleza, localiza-
se na Av. Campinas, 1483, e oferece a-
tendimento personalizado para suas cli-
entes quando se trata de: cabelo,
maquiagem, produções, penteados es-
peciais, além de esmaltaria e produção
para Noivas.

Entre em contato também pelo telefo-
ne (19) 3441-0043 ou nas redes sociais:
Belezaria Arte & Beleza. “Estamos espe-
rando por vocês!”, convidam as sócias.

As irmãs e sócias, Fabiana e Ana Paula,
seguiram os passos da mãe e hoje estão à frente

do Belezaria Arte & Beleza

Trabalho e persistência marcam história de dedicação e
empenho do Escritorio MM
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Profissionais, empreendedores e
estudantes que adoram um desafio
mercadológico têm a chance de ganhar
uma bolsa 100% da IBE-FGV no cur-
so de Pós-graduação em Administra-
ção de Empresas. Basta se inscrever
no Desafio Pós FGV pelo hotsite
www.desafioposfgv.com.br, até o dia 17
de agosto.

Trata-se de um game online em
que os participantes terão que anali-
sar e responder a cinco diferentes
estudos de cases, com desafios de
gestão propostos por professores da
FGV, disponibilizados entre os dias 18
e 23 de agosto de 2014, um por dia,
tendo o encerramento do último teste
às 12h do dia 23. O prazo para reso-
lução de cada case é de 24 horas.
Após expirar, o inscrito recebe men-
sagem SMS e e-mail com aviso de
que o próximo já está disponibilizado
para ser analisado e respondido.

Os cases contam com seis alter-
nativas de resposta relacionadas a
níveis de desempenho, de 0 a 20%.
Apenas uma está totalmente errada,
as demais estão parcialmente certas
e somente uma resposta tem nível
máximo de desempenho. Assim, a
pontuação que o participante pode atin-
gir após os cinco testes é de 100%.

Os três participantes que obtiverem
maior pontuação ganharão uma bolsa
100% para estudar na Pós em Admi-
nistração de Empresas na IBE-FGV.
Uma bolsa será destinada à unidade
de Campinas, uma para unidade de
Jundiaí e outra para Piracicaba (esta

Desafio Pós FGV premia
o melhor empreendedor
com bolsa de estudos

última será disputada pelos inscritos
de Piracicaba, Americana, Vinhedo,
Limeira e Rio Claro).

Segundo o presidente da IBE-FGV,
Heliomar Quaresma, há uma boa ex-
pectativa da IBE-FGV em participar
desta iniciativa da FGV. “Este desafio
é uma forma inovadora de motivar jo-
vens profissionais a testarem seus co-
nhecimentos, buscarem novas oportu-
nidades de crescimento e capacitação,
além de promover uma competitividade
saudável. Para nós, é uma oportunida-
de de descobrirmos e investirmos em
novos talentos”, conclui Quaresma.

No Desafio Pós FGV estão par-
ticipando, além das sete unidades
IBE-FGV, outras 11 unidades das
conveniadas Capital Humano e IBS,
dos estados do Rio de Janeiro e Mi-
nas Gerais, e Grupo Conexão, tam-
bém de São Paulo.

Indicações
Cada inscrito deverá indicar outros

cinco participantes, que passam a in-
tegrar sua rede de sócios. O desem-
penho deles vale uma pontuação bô-
nus que pode ser determinante no re-
sultado final. Com essa sistemática,
destaca-se a importância de um
networking mais focado em qualidade
do que em quantidade. Além disso, a
alta complexidade dos cases torna o
mérito dos vencedores inquestionável.

Os indicados pelos vencedores
com maior pontuação também te-
rão benefícios e descontos para
estudar na instituição.

Para se inscrever no Desafio Pós FGV, os interessados devem
acessar o site www.desafioposfgv.com.br até o dia 17 de agosto

DIVULGAÇÃO
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Mais um ‘Encontro com
Empresários’ foi realizado
na ACIL, dia 11 de agosto,
em comemoração tam-
bém ao Dia do Advogado.
O evento que marca o iní-
cio da segunda semana do
mês já se tornou tradicio-
nal e seu sucesso é com-
provado a cada edição.

Encontro com
Empresários

Palestra apresentada por
Dr. Bevilacqua marca noite na ACIL

Desta vez quem com-
partilhou um pouco da sua
experiência e promoveu
uma noite muito instrutiva
para o empresariado de Li-
meira e região foi o reno-
mado Promotor de Justiça
de Defesa do Patrimônio
Público e do Consumidor
da Comarca de Limeira,

Dr. Luiz Al-
berto Bevilac-
qua, que a-
presentou a
p a l e s t r a
“Pr inc íp ios
norteadores
do direito do
fornecedor”.

O convida-
do discutiu e
esc la receu
para os pre-
sentes os prin-
cípios que ori-
entam a rela-
ção de consu-
mo, o concei-
to de fornece-
dor e de con-
sumidor, pro-
dutos e servi-

ços – aspectos legais, direi-
tos específicos dos fornece-
dores, entre outros assuntos
tão importantes quanto para
a classe. “Acredito que, de
uma maneira costumeira, o
empresariado é colocado
como vilão da relação, o que
não é o caso. Seu papel é
salutar pelo relacionamento
comercial, pois sem o em-
preendedor a economia não
vai se desenvolver, os em-
pregos não vão crescer e o
serviço não vai chegar ao
destinatário final que é o con-
sumidor”, afirmou o promo-
tor. Ele ainda ressaltou que
há necessidade de uma in-
terpretação harmônica, e-
quânime e justa, em que a
igualdade é a melhor forma
de permitir que a livre inicia-
tiva cresça, a concorrência
aumente e que ambas as
partes fiquem felizes, “um lu-
crando e outro recebendo o
produto, o qual procurou no
comércio, da melhor forma
e qualidade”.

Para Renato Maluf, con-
selheiro da ACIL e empre-
sário do ramo da constru-
ção, a palestra e participa-
ção do Dr. Bevilacqua foi de
grande valia para todos.
“Ele esclareceu uma série
de dúvidas que podem sur-
gir aos comerciantes. Creio
que esse encontro deve ser
difundido, pois trouxe as-
suntos bastante interes-
santes e de grande valia
para os empreendedores”,
enalteceu Maluf.

Quem também apreciou a
apresentação do promotor
foi a advogada do escritório
Ubirajara Gomes de Mello
Advogados Associados, Dra.

Daniela Gullo de Castro Me-
llo. “Foi muito produtivo e ele
conseguiu transmitir para os
empresários tudo que disci-
plina a legislação. A pales-
tra foi muito importante para
a classe”, falou.

O próximo ‘Encontro com
Empresários’ acontece do
dia 8 de setembro. Reserve
já a sua vaga pelo telefone

O promotor Dr. Luiz Alberto Bevilacqua ao lado
do presidente da ACIL, Valter Furlan

A palestra “Princípios norteadores do direito do fornecedor”
conquistou a atenção e a aprovação dos empresários

3404-4903, ou e-mail:
empreender@acil.org.br e
prestigie esse evento que
a cada edição supera as ex-
pectativas de todos aqueles
que o prestigiam. Vale res-
saltar que todas as palestras
apresentadas nos encon-
tros estão disponíveis no
canal da ACIL no Youtube:
ACIL Limeira. Confira!

Após a palestra, os presentes puderam
tirar dúvidas sobre o assunto abordado

durante o encontro

FOTOS: ACIL/RAFAELA SILVA
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Ao mesmo tempo em
que é ampliado o acesso
da população ao sistema
financeiro, no chamado fe-
nômeno de “bancarização”,
a maioria dos brasileiros
ainda comete erros graves
no uso dos cartões de cré-
dito. Segundo pesquisa do
Guia Bolso - site de orga-
nização de finanças pes-
soais -, as parcelas da fa-
tura representam 36% dos
gastos no cartão na popu-
lação de mais baixa renda,
porcentual considerado
alto por especialistas. Já
em relação à renda men-
sal, as parcelas equivalem
a 10% da renda.

“É um porcentual que
surpreende. Se imaginar-
mos que a pessoa já tem
outras dívidas, como o fi-
nanciamento da casa ou
do automóvel e que é indi-
cado poupar de 10% a 15%
da renda todos os meses,
vemos que sobra pouco no
orçamento”, avalia o sócio
do Guia Bolso, Thiago Al-
varez. Na classe baixa
(renda mensal de R$ 1 mil
a R$ 5 mil), as parcelas
comprometem 10% do sa-
lár io,  enquanto que na
classe média (de R$ 5 mil
a R$ 10 mil), o porcentual é
de 8% e entre aqueles que
ganham acima de R$ 10 mil,
elas representam 4%.

O limite indicado por es-
pecialistas é menor. “Para
não haver risco de se en-
dividar, o limite razoável é
comprometer até 5% da
renda em parcelas”, diz
Alvarez. “O gasto total do
cartão de crédito deveria
ser de até 10%, não so-
mente as parcelas”, afirma
o coordenador do laborató-

Consumo
Brasileiros ainda erram no uso do
cartão de crédito

rio de finanças do Insper,
Michael Viriato.

Ao parcelar as compras,
muitos se esquecem que
estão na verdade transfor-
mando a dívida de 30 dias
em algo mais longo, que
pode durar meses. Se so-
mado a outros compromis-
sos de longo prazo, como o
financiamento imobiliário, o
parcelamento pode fazer
com que o consumidor com-
prometa grande parte da ren-
da em gastos fixos. Algo te-
merário, segundo os espe-
cialistas, já
que pode levar
à inadimplên-
cia. Além dis-
so, com muitas
parcelas, a fa-
tura do cartão
se torna uma
loteria, já que
nunca se sabe
o tamanho da
conta do mês
seguinte.

Atualmente,
seis em cada
dez brasileiros
têm conta em
banco, o maior porcentual da
série histórica da Fecomér-
cio-RJ. No total, são 79,1 mi-
lhões de pessoas na rede
bancária que podem ter
acesso a cartões. “O proble-
ma é que o crédito é muito
facilitado. É fácil conseguir
um cartão hoje em dia, mas
não há um controle do Ban-
co Central que estabeleça
um teto de gastos”, afirma a
coordenadora do Programa
de Apoio ao Superendividado
da Fundação Procon-SP,
Vera Lúcia Remedi Perei-
ra, ao lembrar que no finan-
ciamento imobiliário, por
exemplo, o tomador de cré-

dito não pode engessar
mais de 30% da renda na
parcela mensal.

E a falta de controle ocor-
re justamente no instrumen-
to de crédito mais caro do
mercado. Em junho, a taxa
média cobrada no cartão era
de 10,70% ao mês, o que
equivale a 238,67% ao ano,
segundo pesquisa da Asso-
ciação Nacional dos Execu-
tivos de Finanças, Adminis-
tração e Contabilidade
(Anefac). “Com um juro tão
alto, em pouquíssimo tempo

a dívida dobra”, diz a coor-
denadora do Procon-SP.
Não à toa, o cartão é o gran-
de vilão das dívidas: em
São Paulo, 49,6% das famí-
lias estão com contas atra-
sadas, sendo que o plásti-
co é responsável por 69,8%
dos endividamentos, segun-
do o Fecomércio-SP.

O que parcelar
Especialistas não conde-

nam o uso do cartão, afinal,
ele ainda é um bom instru-
mento para concentrar e con-
trolar as despesas e conse-
guir pontos para trocar por
produtos e serviços. “Costu-

mo comparar o cartão de
crédito a uma arma carrega-
da que o consumidor anda
no bolso. Não pode sair ati-
rando para todo lado” diz
Viriato, do Insper.

“Compras cujos valores
são altos, como passagens
aéreas e eletrodomésticos,
podem ser parceladas. O
que deveria ser evitado é
parcelar compras menores”,
sugere Alvarez. A pesquisa
do Guia Bolso aponta que
51% dos gastos parcelados
correspondem a compras

diversas, como
roupas. E mes-
mo gastos cor-
rentes, como
mercado e res-
taurantes, são
parcelados por
parte dos con-
sumidores. No
total, foram ou-
vidas 5.649 pes-
soas na pesqui-
sa, sendo a re-
gião de maior
concentração o
Sudeste. Nos
gastos com vi-

agens, apesar de serem mai-
ores, Viriato afirma que a por-
centagem não deveria ser
superior a 10% do salário e
que o ideal seria juntar di-
nheiro para viajar já com as
contas quitadas.

A primeira sugestão para
que os gastos não fujam ao
controle é não carregar o
cartão todos os dias na
carteira. “Ou seja, a ‘arma’
deve ser guardada em
casa para evitar compras
compulsivas. Se encontrar
algo na rua que lhe interes-
se, a pessoa deve voltar
para casa, pensar melhor
e, se for o caso, ir à loja”,

diz Viriato. A segunda su-
gestão é ter no máximo
dois cartões, caso o con-
sumidor queira dividir as
datas de pagamento.

Sobre as parcelas, espe-
cialistas afirmam que é im-
portante haver algum tipo de
controle. O cliente pode fa-
zer uma planilha de acom-
panhamento ou mesmo u-
sar ferramentas online dis-
poníveis atualmente. O
Guia Bolso, por exemplo,
atualiza automaticamente
uma planilha de gastos no
momento em que o usuá-
rio faz uma nova compra.
“Se perceber que está fa-
zendo muitas compras par-
celadas, a pessoa deverá
se esforçar para mudar
esse hábito”, afirma o pro-
fessor do Insper.

Além dessas sugestões,
sempre é indicado pagar a
fatura total e não o mínimo,
pois, nesses casos, o juro
começa a trabalhar ainda
mais contra o consumidor.
“Se o salário já não é sufici-
ente para pagar todas as dí-
vidas e ele começa a rolar o
pagamento é porque há algo
errado”, diz Vera Lúcia.

Em casos em que a pes-
soa já entrou no crédito
rotativo, o caminho é a ne-
gociação da dívida com a
operadora do cartão de cré-
dito, o que pode ser feito
sozinho ou com ajuda. O
Programa de Apoio ao Su-
perendividado do Procon-SP,
além de dar palestras gratui-
tas e informações sobre o
tema, faz a ponte entre o
devedor e o credor, sendo
ele o banco, a operadora do
cartão ou outra empresa.

Fonte: DComércio

DIVULGAÇÃO

Segundo o Fecomércio-SP, o cartão é responsável
por 69,8% dos endividamentos
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O conceito de empreende-
dorismo vem se modificando ao
longo do tempo, porém mantém
sua essência. Esse conceito
implica na ideia de susten-
tabilidade e trata de indivíduos e
também de comunidades, cida-
des, regiões e, principalmente,
países.  Além disso, o empreen-
dedor é responsável pelo cresci-
mento econômico e social em
caráter global por meio da inova-
ção e determinação.

Estudiosos dizem que o
empreendedorismo vem sendo
uma revolução silenciosa, que
terá mais impacto para o sécu-
lo XXI do que a Revolução Indus-
trial no século XX.

Quem também resolveu inves-
tir em projetos sobre empreen-
dedorismo foi o diretor comercial
e marketing do Jornal de Limeira,
Carlos Gullo, que há três sema-
nas desenvolveu o blog Juntos-
Vencer.com, que traz inúmeras
novidades e informações para as
pessoas que hoje, passaram de
funcionários para donos de seus
próprios negócios. “Depois de oito
anos trabalhando como consultor
de marketing e gestão de negóci-
os do Sebrae para as incubadoras
de empresas, visualizando a carên-

Empreendedorismo JuntosVencer.com é destaque
na internet

cia de um canal de comunicação
que não fosse jornal ou revista, per-
cebi que havia a necessidade de
algo mais abrangente e que não
ficasse só na cidade”, conta Gullo,
que acreditou no sucesso do blog
para empreendedores e trabalhou
duro para colocá-lo no ar com in-
formação e conteúdo de qualidade
e especifico para a classe.

Gullo relata que o portal nas-
ceu a partir de sua vivência e tra-
jetória como consultor, além de

estar somada ao grande sonho
e senso apurado para realização
de projetos empresarias. Ele
acredita que empreendedores
também erram, mesmo porque,
uma característica forte dessas
pessoas é a possibilidade de se
auto desafiar diariamente, pas-
sando por uma linha muito tênue
entre a derrota e a vitória.

Com grande carência de in-
formações nesse aspecto, o
JuntosVencer.com ganhou um

layout característico, uma
equipe qualificada e assuntos
de extrema importância para a
vida empreendedora, que são
retratados em forma de vídeos,
textos e podcasts. “O Blog foi
criado no momento certo, em
que muita gente está perdida
e não sabe exatamente como
encarar o empreendedorismo”,
conta Gullo.

Todo dia, o blog conta com
atualizações e mantém uma
sequência semanal. Seus co-
lunistas, que atuam em diversas
áreas do mercado, trabalham
com temas variados envolvendo
o universo empreendedor. A
grande novidade do blog são os
podcasts, que variam de 40 mi-
nutos à uma hora e são grava-
dos com vários profissionais e
disponibilizados para os in-
ternautas todas as terças-feiras.
Já os vídeos são lançados as
quartas e sextas-feiras.

Com o objetivo que trabalhar
com as emoções, as quais ca-
minham junto com a razão, os
vídeos de sexta-feira são motiva-
cionais “A gente precisa mos-
trar que os empreendedores pre-
cisam ser fortes, que eles pre-
cisam acreditar neles mesmos

e no próprio potencial”, conta o
administrador do Blog.

Além disso, O JuntosVen-
cer.com já tem inúmeros proje-
tos agendados para 2015. Gullo,
junto com seus colunistas e a
equipe responsável pretendem
levar o nome de Limeira a nível
nacional, para que consigam
transformar a cidade, através do
blog, em uma sede de empre-
endedorismo. O grupo também
tem o intuito de desenvolver pa-
lestras e cursos gratuitos para
os jovens, que desde pequenos
podem aprender sobre as ques-
tões importantes do empre-
endedorismo. “Estamos visan-
do atender as crianças que es-
tão crescendo desorientadas
nesse aspecto, preparando-as
para os desafios do futuro”.

O grande lema que Carlos
Gullo pretende levar para seus
espectadores é a determinação e
a paixão que os empreendedores
precisam ter naquilo que fazem, e
é através da página na internet,
que acredita ser possível esse al-
cance. “A ideia é fazer pra gente
mesmo, e fazer melhor ainda para
outras pessoas. Quero que todos
se sintam felizes acessando o
JuntosVencer.com”, finaliza.

O JuntosVencer.com ganhou um layout característico, uma
equipe qualificada e assuntos de extrema importância

 para a vida empreendedora

DIVULGAÇÃO
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A Infinity Aprendizagem
Corporativa & Profa. Dra.
Yeda Oswaldo promovem
duas capacitações imper-
díveis para este mês.

O Curso MGL - Master em
Liderança e Gestão - Líder
Coach será realizado nos
dias 16,17, 23 e 24 de agos-
to, das 8h às 18h, no Limei-
ra Othon Suítes. Um treina-
mento que fará a diferença
na vida profissional de quem
participar do intensivo.

Destinado aos líderes e
gestores de organizações
de todos os tipos, tama-
nhos e segmentos, além
de empreendedores, pro-
fissionais liberais e de re-
cursos humanos, empre-

Capacitação Infinty Aprendizagem promove
treinamentos imperdíveis este mês
sários e demais pessoas
que queiram aprimorar seu
perfil comportamental, o
treinamento tem o intuito
de formar e desenvolver li-
deranças 360°  com conhe-
cimentos voltados para o
sucesso pessoal, profissi-
onal e organizacional por
meio de incorporação e
transformações no compor-
tamento, nas habilidades e
atitudes do profissional com
utilização de técnicas de
coaching, psicologia, PNL,
neurociência e gestão.

Outro destaque deste mês
é a Formação em Analista de
Perfil Comportamental com
bi-certificação nacional e in-
ternacional que será promo-

vida nos dias 29, das 18h30
às 22h30, e 30 de agosto,

das 8h às 18h, também no
Limeira Othon Suítes.

Com o objetivo de de-
senvolver no participante a
habilidade de identificar,
analisar e potencializar os
perf is comportamentais
por meio de uma ferramen-
ta prática, estratégica e va-
lidada, o curso será funda-
mentado na metodologia
DISC, totalmente voltada
para resultados.

O treinamento é voltado

para profissionais de RH,
gestores, empresários, psi-
cólogos, coaches, analis-
tas e demais pessoas que
desejam conhecer, desen-
volver e capacitar profissi-
onais e equipes por meio de
um mapeamento compor-
tamental detalhado, asserti-
vo e preciso com dezenas
de informações.

Seja a diferença no mer-
cado, faça a inscrição para
um dos cursos promovidos
pela Infinity. O valor de inves-
timento deverá ser consulta-
do pelos telefones 3702-8750
e 3701-0729, ou pelo e-mail:
contato@infinityative.com.br.
Associados à ACIL têm des-
contos especiais.

Ninguém duvida de que o sis-
tema de cobrança de impostos
no Brasil é confuso e oneroso,
mas as propostas para destravá-
lo pareciam tão complexas
quanto o problema e nunca
avançaram. O Movimento Bra-

Impostos
Projeto prevê simplificação tributária
em quatro anos

sil Eficiente (MBE), que reúne
entidades empresariais e espe-
cialistas em contas públicas,
formulou um plano de simplifi-
cação tributária para ser cum-
prido em quatro anos. A propos-
ta já foi entregue aos candida-

tos à Presidência, que têm de-
monstrado interesse em

enfrentar o problema a
partir de 2015.

Nas palavras
de Paulo Rabello
de Castro, coor-
denador do MBE,
as medidas são
simples e objeti-
vas: “Mas são
tão transfor-
madoras que

podem ser con-
sideradas um Pla-

no Real dos Impos-
tos”, diz. A meta é
unificar 7 impos-
tos e contribui-

ções que formam a espinha
dorsal da arrecadação brasi-
leira e reagrupá-los em apenas
2 tributos.

Um deles foi batizado de
Novo Imposto de Renda. Ele
seria formado pela união de
seis contribuições e impostos:
o próprio IR, mais o IPI, a con-
tribuição sobre folha de paga-
mento, a Cofins, o PIS e a
CSLL. O segundo tributo seria
o ICMS Nacional. Ele teria uma
única alíquota, uma única re-
gra e a sua arrecadação seria
dividida entre União, Estados
e municípios. Hoje, a cobran-
ça do ICMS varia de Estado
para Estado e ele não é com-
partilhado com a União.

Solução
O ICMS sempre foi um

complicador. Sozinho, já
emperrou muitas tentativas de
reforma. Governadores e pre-

feitos, que partilham de seus
ganhos, temem que qualquer
mudança leve à perda na arre-
cadação. “O grande diferenci-
al da proposta atual é que ne-
nhum ente da federação -
União, Estados ou municípios
- ganharia ou perderia arreca-
dação”, diz Rabello. “A arreca-
dação se manteria, sem que
houvesse a necessidade de se
criar um fundo para compen-
sar eventuais perdas.”

 A “mágica”, explica Ra-
bello, estaria em redistribuir os
atuais tributos. Cada Estado e
município adotaria uma Unida-
de Real de Valor - uma espécie
de URV Fiscal - para fazer tran-
sição de um modelo para ou-
tro. Ela indicaria o porcentual
de participação no total da ar-
recadação - e a participação
seria mantida com o redirecio-
namento dos impostos. Exem-
plo: as contribuições sociais

que hoje são exclusivas do cai-
xa da União, passariam a ser
compartilhadas.

Redução de custos
Segundo Rabello, ao final

dos quatro anos, não haveria al-
teração na carga tributária - o
contribuinte continuaria pagan-
do o mesmo volume de impos-
tos. No entanto, haveria aumen-
to na eficiência e queda nos
custos com o pessoal e a ges-
tão da burocracia exigida pelo
fisco. Estima-se que, ao final,
a economia para setor privado
equivaleria a 2% do PIB. No lon-
go prazo, porém, a simplifica-
ção abriria espaço para que, efe-
tivamente, se cobrasse menos
impostos. A carga tributária,
hoje acima de 36% do PIB, po-
deria cair a 30% do PIB até
2022, diz Rabello.

Fonte: DComércio

Profa. Dra. Yeda Oswaldo
apresentará duas capacitações
que farão a diferença na vida
profissional dos participantes
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Todo ano a ACIL promove o
Dia da Empresa Limeirense, um
jantar que chega à sua 34ª edi-
ção, homenageando os desta-
ques do ano no comércio, indús-
tria, prestação de serviços, per-
sonalidade, empresa socialmen-
te responsável, instituição, mu-
lher e jovem empreendedor.
Para 2014, a entidade prepara
uma festa ainda mais especial,
pois a cada ano o objetivo é pro-
mover um evento ainda mais
glamoroso e inesquecível para
os condecorados e toda a clas-
se empresarial da cidade.

Para que o sucesso seja ab-
soluto, a ACIL traz para a noi-
te duas atrações especiais.
Uma delas é Julia Simões, can-
tora profissional há 20 anos e
que vem conquistando, com
sua voz, platéias e críticos mu-
sicais exigentes.

Em seu currículo constam
passagens por Bandas de Bai-
le; apresentações com próprio
grupo e participações, seja divi-
dindo, abrindo e/ou encerrando
shows de artistas consagrados
da música Nacional como Zeca
Baleiro, Rita Lee, Ed Motta, Leni-
ne, Renato Teixeira, Sá & Gua-

Dia da Empresa Limeirense

Julia Simões e
Quarteto Vivace são
as atrações da noite

rabira, Almir Sater, Moraes Mo-
reira, Armandinho, Ana Carolina,
Alcione, Seu Jorge, Tato (Fala-
mansa), Toninho Ferragutti, en-
tre outros.

A cantora promete animar e
descontrair a noite com um re-
pertório de excelentíssima qua-
lidade, feito com carinho para os
condecorados e todos aqueles
que prestigiarem o evento.

Quem também irá conquistar
a atenção e admiração dos pre-
sentes, pela qualidade musical
e diversidade de seu repertório
com músicas atuais e arranjos
exclusivos, é o Quarteto Vivace.

Formado por Simone Greve
e Mariana Berbet Lasinho, violi-
nos, Mitchell Assis, viola, e
Andreza Zacabi, violoncelo, eles
têm a proposta de mesclar o
repertório tradicional e popular,
de Mozart a U2, com arranjos
exclusivos, que mostram o que
um clássico quarteto de cordas
pode oferecer.

O jantar festivo de 2014 acon-
tecerá no Nosso Clube no dia
22 de agosto, a partir das 19h30.
Aproveite e reserve o seu convi-
te para essa grande festa pelo
telefone 3404-4900.

Julia Simões, uma das atrações da festa, se destaca pela
qualidade de seu repertório musical
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DE OLHO Show de Prêmios na
Quase Paróquia Santo Expedito

A Quase Paróquia Santo Expedito, no Jardim
Granja Machado, realiza no dia 16 de agosto, o seu tradicional Show de Prêmi-
os. O evento tem início às 13h30. A arrecadação será revertida para a construção
do prédio.

A Quase Paróquia está localizada na Rua Dona Geny Vargas Machado Go-
mes, 35. Mais informações pelo telefone 3451-1559.

Comida de boteco na La Chouette
O Nosso Clube está preparando, para o dia 16 de agosto, a Noite de Boteco,

que acontecerá na La Chouette, a partir das 21 horas, reunindo comida da melhor
qualidade, cerveja gelada e som ao vivo com o Quarteto Arquivo.

O cardápio foi concebido para ninguém botar defeito. Entre os acepipes, haverá
mortadela em cubos, azeitonas verdes e pretas, batatinha ao molho, picles,
cebolinhas e amendoins. Serão oferecidos ainda bolinhos de arroz com queijo
parmesão e de carne e pastéis de carne e de queijo. As variedades de porções
serão polenta frita, linguiça calabresa acebolada com torradas, isca de frango em-
panada e mandioca frita.

Haverá também escondidinho de carne seca, creme de mandioca e queijo co-
alho, sanduíche de pernil e caldinho de feijão com torresmo. Para sobremesa,
copinhos de goiabada com cream cheese, e, encerrando a noite, uma mesa de

café. As opções de bebidas serão cerveja
Brahma e Skol, Coca-Cola, guaraná
Antarctica normal e zero e água mineral
com e sem gás.

As adesões para sócios custam R$ 57
e os convites para não sócios saem por
R$ 70.

Exposição fotográfica homenageia
os pais no Pátio Limeira Shopping

A exposição fotográfica “Pai, Obrigado por tudo. Somos herdeiros de seu
grande amor” é uma homenagem ao Dia dos Pais e está exposta na Praça de
Eventos do Pátio Limeira Shopping.

O estúdio de fotografia Honorato Estúdio Fotográfico é responsável pela ex-
posição composta por 12 imagens que retratam pais em diferentes momentos
com seus filhos, revelando o carinho, afeto e amor de homens comuns, mas de
sentimentos tão nobres.

A exposição fica até o dia 18 de agosto.

Feijoada do Lar
Uma Nova Esperança

No dia 23, o Lar Uma Nova Esperança promove uma deliciosa feijoada. Os
kits são compostos por marmitex de arroz branco, feijoada, vinagrete, farofa e
duas laranjas. O kit custa R$ 40, serve duas pessoas e deve ser retirado na Rua
Limeira, nº 1065, na Vila Queiroz, das 11h às 14h.

A verba arrecadada irá auxiliar nas despesas do Lar, que é uma entidade
filatrópica, sem fins lucrativos, que se dedica a ajudar a família (mãe e criança).

Almoço beneficente na
Capela Santo Antonio

No dia 24 de agosto, domingo, acontecerá na Capela Santo Antonio, no
bairro dos Pires, um almoço beneficente com música ao vivo.

O evento acontece a partir das 12h e o valor por pessoa é de R$ 20. O
cardápio inclui ponta de peito, frango com batatas, arroz branco, feijão gordo,
salada e farofa.

Mais informações e vendas de convites com Carmen, pelo telefone
98128-1621.

O cotidiano empresarial
apresenta diversas situa-
ções nas quais é necessá-
ria a atuação de um profis-
sional do direito, haja vista
que a prevenção de litígios
e a solução daqueles que
já existem é de suma im-
portância para o sucesso
do negócio.

Existem, portanto, duas
facetas inerentes às as-
sessorias jurídicas empre-
sariais: a preventiva e a
contenciosa.

A grande vantagem da
assessoria jurídica preven-
tiva, encontra-se no fato de
se realizar um trabalho
contínuo junto à administra-
ção empresarial, com o

A Importância da Assessoria Jurídica do
Desenvolvimento das Atividades Empresariais

escopo de evitar a formação
de demandas judiciais, o que
se faz através da adoção
dos instrumentos previstos
na legislação, que garantem
o perfeito amoldamento do
fato concreto à norma.

Importante ressaltar que,
exercitando a assessoria
preventiva, existe a possibi-
lidade de elaboração e aná-
lise de uma imensa gama de
contratos empresariais, que
certamente garantem maior
efetividade e segurança aos
negócios jurídicos diaria-
mente celebrados pelos as-
sessorados.

Outro aspecto a ser anali-
sado é o trabalhista. Através
de um acompanhamento

contínuo por parte do advo-
gado, é possível evitar con-
flitos e atenuar os atritos
existentes entre empregador
e empregados.

Não podemos deixar de
mencionar, que é sempre
positivo para a empresa po-
der contar em período in-
tegral com um corpo jurí-
dico que possa assessorar
a empresa em situações
emergenciais e inespera-
das do cotidiano.

Já no âmbito da assesso-
ria judicial contenciosa, te-
mos as situações em que a
solução extrajudicial do pro-
blema se mostrou infrutífera
ou inviável.

Nesta situação, o asses-

sorado fica seguro em rela-
ção aos processos que
eventualmente possam
envolvê-lo, tendo sempre a
certeza de que o corpo pro-
fissional envolvido no traba-
lho conhece o organograma
e os aspectos administrati-
vos da empresa, razão pela
qual, os subsídios processu-
ais aplicados serão mais ro-
bustos e adequados.

Não se pode deixar de ci-
tar ainda, que despendendo
um valor mensal fixo ao es-
critório de advocacia que irá
prestar o serviço, o asses-
sorado não corre o risco de
ser surpreendido com hono-
rários que estejam fora de
seu orçamento, o que pre-

Ana Luiza Nicolosi
da Rocha e

Manuella Maria Soares
Sócias do Escritório

Soares & Rocha Advocacia

serva o equilíbrio financei-
ro da empresa.

Assim sendo, quando
realizamos a análise do
custo benefício dos servi-
ços de assessoria jurídica
empresarial, resta eviden-
te que a realização da
mesma, propicia o nasci-
mento de um laço de leal-
dade e profissionalismo
entre as partes envolvidas,
o que permite que ambas
as partes cresçam e co-
lham juntos os frutos des-
ta parceria.
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A paixão pelos jogos eletrô-
nicos e videogames e a diver-
sidade que existe nos mode-
los, não é exclusiva da famo-
sa Geração Y. Muitas gerações
já tiveram a oportunidade de
jogar e acompanhar a evolução
dos games. Pensando nisso, a
Mctech Limeira, preparou no úl-
timo sábado, 9, uma exposição
Retrô de Games para pais e fi-
lhos poderem aproveitar a pai-
xão em comum e conferir a vas-
ta coleção de jogos, acessóri-
os e revistas da época.

Para deixar o evento com
a cara dos games antigos, fo-
ram instalados cinco televiso-
res de tubo com vários tipos
de videogames para que os vi-
sitantes tivessem a oportuni-
dade de reviver a época do
Atari, por exemplo, uma das re-
líquias do evento.

A princípio, a exposição tam-
bém teve o propósito de atrair
os alunos do curso de desen-
volvimento de games que pude-
ram conferir de perto a evolução
dos aparelhos, porém os papais
também tiveram atenção espe-
cial. “Aproveitando a data, a gen-
te pode ajudar os pais a mata-
rem a saudade desse tempo,
pois eles vivenciaram a época

Mctech Exposição Retrô

de cada jogo e vão poder dizer:
eu tive esse, aquele”, conta
Daniel Gonzales, coordenador
de tecnologia da Mctech.

Além de reviver os tempos
de infância, os pais também
participaram do quis “Meu pai
é um gamer”, em que puderam
responder junto com os filhos
algumas perguntas sobre os
jogos expostos.

Em um gesto solidário, quem

de Games atrai mais de
200 pessoas

FOTOS: ACIL/LAÍS CARVALHO

Jogos de todas as épocas foram disponibilizados
para que pais e filhos pudessem interagir e trocar

experiências do mundo dos games

compareceu ao evento colabo-
rou com a Associação Casa da
Criança Santa Terezinha, rea-
lizando a doação de leite em
pó, produtos de limpeza ou
fraldas, que ainda podem ser
feitas ao longo da semana. A
exposição aconteceu das 10h
às 17h, e contou com mais de
200 pessoas que aproveitaram
para jogar e relembrar os tem-
pos de juventude.

ALJOIAS

17ª Edição espera
a visita de 8 mil
compradores

Promovida pela Associação
Limeirense de Joias – ALJ e or-
ganizada pela  Domínio Organi-
zadora acontece de 26 a 29 de
Agosto de 2014 a 17ª Edição
da ALJOIAS no Centro Munici-
pal de Eventos em Limeira.

A ALJOIAS é a maior feira
de Joias Folheadas da Améri-
ca Latina, voltada também
para o desenvolvimento do
setor de brutos, insumos, má-
quinas e serviços relacionados
ao setor e, a cada edição, re-
alizadas em março e agosto,
a feira vem se consolidando
como agente repercussivo da
cidade de Limeira em todo o
país e no exterior.

As expectativas nesse pe-
ríodo diante das conquistas
alcançadas e do planejamen-
to são de estímulo aos em-
presários do setor na geração
de negócios, novos contatos
e transações comerciais e
uma expectativa de 20 mi-
lhões de reais em negócios
gerados no setor e em toda
economia do município.

Para a gerente adminis-
trativa da 4D Folheados,

Murieus Romano, a ALJOIAS
é muito importante para o
segmento. “É a quinta vez
consecutiva que participa-
mos da feira. Mesmo não ven-
dendo produtos, pois somos
prestadores de serviço em
galvanoplastia, já fechamos
negócios e conseguimos no-
vos clientes”, afirma Murieus,
que espera que a 17ª edição
supere suas expectativas.
“Vamos para mostrar que
estamos no mercado e os
serviços de qualidade que
oferecemos. Dessa forma,
espero que tenhamos um re-
torno significativo com rela-
ção à fidelização de novos
clientes”, completa.

A cada Edição a Feira tem
demonstrado e divulgado o
belíssimo trabalho de inova-
ções desenvolvidos por expo-
sitores da cidade, de vários
estados e do exterior que
apostam na importância da
única feira realizada na Ca-
pital da Joia Folheada. Para
este ano a expectativa é que
8 mil visitantes compradores
prestigiem o evento.
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Alessandro Vieira
Consultor de Marketing Digital e
Cofundador do Idoméstica.com

Informática

A rede social que já teve
o maior número de brasi-
leiros está com seus dias
contados. O Google anun-
ciou o fim do Orkut no últi-
mo mês de junho.

O crescimento de outros
serviços como o Youtube,
Blogger e Google+ (há
controvérsias sobre este
último) é apontado como o
grande responsável pela
descontinuação da rede.

O Orkut, que foi o xo-
dó dos brasileiros por
vários anos, será desa-
tivado no próximo dia 30
de setembro.

R.I.P. Orkut (2004-2014)
O fim da rede social foi anunciado em junho. Usuários terão até 30 de setembro para acessar e fazer backup das informações.

Uma morte natural
Desde que o Facebook

caiu nas graças dos brasi-
leiros, o Orkut vem definhan-
do aos poucos, com aces-
sos irrisórios.

Desde 30 de junho não
é possível criar novas con-
tas. Atualmente, antigos
usuários somente podem
acessar para fazer backup
de fotos e outras informa-
ções. Esta etapa vai até 30
de setembro.

Haverá ainda uma última
etapa: Quem não conseguir
fazer o backup até a data de
desativação do serviço, po-

derá usar uma ferramenta
chamada “Google Takeout”
até setembro de 2016. De-
pois dessa data, bye bye...

Um pouco de história
O Orkut foi criado em ja-

neiro de 2004, pelo turco
Orkut Büyükkökten (está aí a
origem do nome da rede).

Büyükkökten era funcioná-
rio do Google e desenvolveu
a rede aproveitando o tem-
po livre oferecido pela em-
presa (cerca de 20% da jor-
nada de trabalho) para o de-
senvolvimento de novas idéi-
as, e deu certo!

Com grande adesão, prin-
cipalmente de indianos e bra-
sileiros, o Orkut ganhou o
mundo. No Brasil, foi líder
absoluto durante sete anos.

Seu reinado, no entanto,
terminou em dezembro de
2011. Foi quando o serviço
perdeu seu trono - e a prefe-
rência dos brasileiros - para
o Facebook, desembarcado
a pouco no Brasil.

O fato é que o Orkut deixou

boas recordações. E se
você, assim como eu, tem
um perfil e boas lembran-
ças guardadas no Orkut, é
bom fazer um backup o
quanto antes, ou melhor, até
30 de setembro.

Destaque
Econômico Supersimples beneficia 140 novas categorias

José Carlos Bigotto
Departamento de Economia

Começam a valer a partir
de 1º de janeiro de 2015 as
novas regras do Supersim-
ples - sistema de tributação
diferenciado para as micro e
pequenas empresas - que uni-
fica oito impostos em um úni-
co boleto e reduz, em média,
40% da carga tributária.

O texto traz inúmeros be-
nefícios, por exemplo estabe-
lecer como critério de adesão
o porte e o faturamento da
empresa, em vez da atividade
exercida. Médicos, dentistas,
corretores e diversos outros
profissionais, principalmente
do setor de serviços, podem
aderir e passar a pagar menos
tributos, com menos burocra-
cia. Além disso, disciplina o
uso da substituição tributária
para as microempresas e em-
presas de pequeno porte. A
redução da carga tributária
vai depender do número de
funcionários. Quanto mais co-
laboradores, mais vantagens
a empresa terá de entrar no
Supersimples.

A estimativa de tempo de
abertura da pequena empresa

também diminuiu. Com a nova
legislação, deverá cair para ape-
nas cinco dias, segundo o
Sebrae, o que hoje demora em
média 107 dias.  O mesmo deve
acontecer com o tempo de fe-
chamento que também ganha-
rá agilidade e assim, haverá
uma diminuição dos CNPJs ina-
tivos por excesso de burocracia.

A entrada no Supersimples
deverá ser agendada entre o pri-
meiro dia útil de novembro e o
penúltimo dia útil de dezembro
de 2014, sendo necessários o
CNPJ e o CPF do responsável
pela empresa. A nova carga tri-
butária começará a valer a par-
tir do dia 1º de janeiro de 2015.

Cadastro revela dimensão
da extrema pobreza em

Limeira
Dados divulgados pela Gaze-

ta de Limeira, com base no Ca-
dastro Único, utilizado para in-
clusão nos programas sociais do
governo, mostram a realidade
socioeconômica da população
limeirense. Limeira possui atual-
mente 8.725 famílias que vivem
em extrema pobreza, ou seja,

com renda per capita de até R$
77. Outras 13.894 famílias rece-
bem até R$ 140 por pessoa.
Esses dois grupos representam
cerca de 30% da população de
Limeira. A mesma reportagem, da
jornalista Karla Gigo, mostra
também que outras 20.360 famí-
lias se mantêm com meio salá-
rio mínimo, pouco mais de R$
360. São números que revelam
um quadro preocupante e que
devem ser objeto de reflexão.

O Brasil na comparação
com os demais países
A propósito, acaba de ser di-

vulgado pela ONU o Índice de De-
senvolvimento Humano – IDH - que
coloca o Brasil apenas no 79º lu-
gar entre 187 nações. O País
melhorou nas últimas décadas,
mas não o suficiente quando com-
parado com os demais países. En-
tre os latino-americanos, continu-
amos atrás do Chile (41º), Argen-
tina (49º), Uruguai (50º) e Vene-
zuela (67º).  Chilenos, argentinos
e uruguaios têm maior expectati-
va de vida, maior renda per capita
e maior média de anos de estudo
na comparação com os brasilei-

ros. Nossa renda per capita conti-
nua muito baixa: apenas US$
14.275. Nos Estados Unidos US$
52.038 e na Europa próximo de
US$ 40.000, na média.

Preços dos serviços e
alimentos seguram inflação

A forte queda nos preços das
passagens aéreas e hotéis, que
haviam subido por conta da
Copa, contribuiu para segurar a
inflação em julho. Os preços dos
alimentos também caíram, bem
como vestuário e transportes. O
desaquecimento da atividade
econômica vem sendo mais sen-
tido, com a queda na produção
e no consumo. Há notícias so-
bre férias coletivas e demissões
em alguns setores.

A inflação acumulada está em
6,5% a.a, com a previsão de fe-
char 2014 em 6,35%. O governo
continua segurando o reajuste
dos combustíveis, havendo no-
tícias de aumento logo após
as eleições. A Petrobrás consi-

dera o aumento imprescindível
para reduzir o endividamento
da empresa. As contas de
energia elétrica, que já tiveram
aumentos entre 5 e 35%, vol-
tarão a subir. As distribuidoras
de energia estão recebendo
um novo empréstimo de R$ 6,6
bilhões, em grande parte dos
bancos públicos. Esses em-
préstimos serão pagos pelos
consumidores a partir do que
ano que vem.

Para o crescimento da eco-
nomia, a previsão continua ca-
indo e está agora em 0,8%.
Mesmo assim, os brasileiros
pagam cada vez mais impos-
tos: o impostômetro acaba de
atingir R$ 1 trilhão, 15 dias an-
tes do ano passado.
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Em comemoração aos oitos
anos da Lei Maria da Penha, o
CME (Conselho da Mulher Em-
preendedora), esteve presente na
Praça Toledo de Barros na quin-
ta-feira, 7, juntamente com vári-
os colaboradores para relembrar
uma das leis mais importantes
do código brasileiro.

O “Fala Mulher: Troque o Si-
lêncio pela Liberdade” foi promo-
vido pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher (CMDM)
e contou com o apoio de várias
entidades locais, inclusive da
Associação Comercial e Indus-
trial de Limeira, que foi represen-
tada por suas conselheiras.

CME
Aniversário da Lei Maria da Penha recebe
barraca “Doa-se Abraço”

As integrantes do CME cria-
ram a barraca “Doa-se Abraços”.
A ideia surgiu pela vontade de
passar algo muito mais motiva-
cional e com sentimento para
as mulheres. “Muitas pessoas
elogiaram a atitude do CME e se
emocionaram com o abraço, um
pequeno gesto que para algumas
mulheres fez a diferença naquele
dia”, conta a representante do
Conselho, Marcela Ortolan.

“Foi fantástico, acredito que
o mundo está carente de ações
voluntárias, sem esperar nada. É
bom para quem faz e se doa e
melhor ainda para quem recebe
o gesto”, afirmou a conselheira

Karina Ghisi, que doou vários
abraços durante o evento.

Além de se emocionar com
os abraços do CME, o públi-
co feminino que passou pela
praça pôde contar com o apoio
de várias associações que
disponibil izaram estandes
para o evento, que, segundo
a presidente do CMDM, Ana
Helena Fleury Bonini, teve a
importância de esclarecer e o
encorajar a mulher para que
ela se sobressaia e enfrente
os problemas cotidianos.

No local, por exemplo, tam-
bém foram montadas barracas
da OAB Mulher para que todas
pudessem sanar suas dúvidas
sobre a lei.

Além disso, as mulheres
aproveitaram os estandes de
maquiagem, manicure e recebe-
ram cuidados para a saúde: afe-
riram a pressão, calcularam o
IMC e fizeram o teste de glicemia.

Um dos grandes sucessos
do evento foi o trabalho feito
com as mulheres para garantir
a independência financeira.

“Procuramos trabalhar a
saúde física e intelectual da
mulher. A atitude do CME de
doar abraços foi muito gratifi-
cante, pois muitas vezes um
abraço vale mais do que mui-
tas palavras”, relata a presiden-
te do CMDM.

Marilia Gazetta Bonin, conselheira do CME, também
doou seu abraço para as mulheres

A conselheira Kelli Regina Müller foi uma das integrantes do
CME que compartilhou seu abraço com as mulheres que

passaram pela barraca

O CME da ACIL montou o estande “Doa-se Abraços” e
distribuiu abraços para o público feminino presente no evento

FOTOS: ACIL/MARCELA ORTOLAN
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No dia 12 de agosto, exata-
mente às 11 horas, o Impos-
tômetro da Associação Comer-
cial de São Paulo (ACSP) regis-
trou a marca do primeiro R$ 1
trilhão do ano. Esse é o mon-
tante de impostos e contribui-
ções arrecadados pela União,
pelos Estados e municípios des-
de o dia 1º de janeiro.

A cifra entrou nos cofres pú-
blicos quinze dias antes do que
no ano passado, mostrando que
a arrecadação cresce mais do
que a economia do País.

Segundo Rogério Amato,
presidente da ACSP e da Fe-
deração das Associações Co-
merciais do Estado de São
Paulo (Facesp), a população
precisa enxergar melhor os im-
postos que paga sobre tudo o
que consome para poder co-
brar serviços públicos de me-
lhor qualidade.

O uso dos óculos na cam-
panha deste ano da entidade
tem um significado maior do
que apenas mostrar a quanti-
dade de tributos arrecadados –
é para permitir que empresas e
cidadãos vejam com maior cla-
reza o que esconde por trás de
números, registros, quantida-
des, preços.

Inflação
Para o economista da ACSP,

Marcel Solimeo, são várias as
razões que explicam o aumen-
to da arrecadação tributária
mesmo diante da queda do ní-

Impostômetro Trilhão nos cofres brasileiros
vel de atividade econômica. O
efeito inflação é um deles. “Os
impostos acompanham o au-
mento dos preços dos produ-
tos e serviços”, reforça, ao
lembrar que os tributos inci-
dentes sobre o consumo são
os mais representativos no
Brasil, comprometendo a ren-
da dos mais pobres.

 “Por uma característica
peculiar do nosso sistema tri-
butário, a arrecadação de im-
postos cresce mais que a
economia e a inflação, soma-
das”, explicou, ao lembrar
que os estudos do IBGE so-
bre o Produto Interno Bruto
(PIB) trazem de forma clara
esse fenômeno.

O Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços
(ICMS), por exemplo, incide
sobre quase tudo e, além dis-
so, é calculado por dentro
(incide sobre ele mesmo).

Além de medidas eficazes
para reduzir o custo para pa-
gar impostos no Brasil, o eco-
nomista defende a redução
das despesas do governo.
“Esses gastos também cres-
cem mais do que a economia”,
conclui.

Cada brasileiro
entrega R$ 9 mil

 É o sétimo ano consecu-
tivo que a arrecadação tribu-
tária ultrapassa a marca do
R$ 1 trilhão (em 2007, che-
gou a R$ 923 bilhões no ano

inteiro). De acordo com um
estudo do Instituto Brasileiro
de Planejamento e Tributação
(IBPT), até o final do ano o
recolhimento de impostos so-
mará cerca de R$ 1,85 trilhão,
representando um aumento
real de 2% na comparação
com 2013. Isso significa que,
até o final de 2014, cada bra-
sileiro terá desembolsado
aproximadamente R$ 9.160
em impostos.

Na divisão por tributo, o Im-
posto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) é
o mais representativo, com

20,37% do total, seguido da
contribuição previdenciária ao
Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), com 17,33%, do
Imposto de Renda, com
16,08% e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), com 9,97%.
Outros tributos completam o
restante.

O estudo também mostra
que a União fica com a maior
parte da soma de R$ 1 trilhão,
com 68,63%, seguida dos Es-
tados, com 23,97%, e dos Mu-
nicípios, com 7,4%. A fatia mai-
or em poder da União é ex-
plicada pelo fato de as contri- Fonte: DComércio

buições não serem divididas
entre os Estados e municípios.
Pelos cálculos do IBPT, a mé-
dia de arrecadação diária é de
R$ 4,46 bilhões.

Com o total arrecadado até
o dia 12 de agosto, seria pos-
sível construir 45 mil casas po-
pulares de 40 metros quadra-
dos, 10 mil quilômetros de re-
des de esgoto ou, ainda, con-
tratar mais de 80 mil professo-
res do Ensino Fundamental por
ano. As simulações fazem par-
te do estudo do IBPT.
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No período que antecedeu o
Dia dos Pais neste ano (1º a 10
de agosto), o SCPC - Limeira
registrou uma queda nas vendas
no crediário, com 15%, além de
um baixo índice nas vendas à
vista, com 11%. Como já é fato,
os brasileiros estão dando pre-
ferência para comprar e pagar
no ato, evitando a contração de
mais dívidas. Vale lembrar tam-
bém que os números de usuári-
os de cartões de crédito e débi-
to é alta e continua crescendo
consideravelmente de ano para
ano, e não são computados pelo
nosso sistema.

Numa análise dos resulta-
dos obtidos, pode-se concluir
que o consumo não atingiu as
expectativas de determinados
segmentos em relação ao mes-
mo período do ano anterior, po-
rém em comparação com outras
datas comemorativas do 1º se-

Estatística 2º semestre teve início otimista com o
Dia dos Pais
mestre de 2014, como Dia das
Mães e Dia dos Namorados, o
comércio de Limeira registrou
um número maior de vendas.

Destaca-se uma pesquisa
feita pelo Jornal Visão Empre-
sarial da ACIL, junto a lojas lo-
cais, em que foi constatado que
as vendas que antecederam o
Dia dos Pais, este ano, tiveram
um pequeno aumento. O levan-
tamento mostrou que o cam-
peão de vendas foi o setor de
roupas e vestuário, seguido de
presentes em geral, cestas e
perfumaria.

Dos gerentes e representan-
tes das lojas que foram entre-
vistadas pela equipe de jornalis-
mo, a grande maioria confirmou
o bom movimento no sábado,
porém na sexta-feira, mesmo
com o horário estendido, mui-
tas empresas fecharam suas
portas mais cedo.

Para um comerciante do
ramo de presentes, que vende
grande maioria de seus artigos
para o público masculino, o mo-
vimento foi excelente. “Essa é
uma das datas que mais movi-
menta a minha loja, depois do
Natal”, comenta.

Na Jô Calçados, o gerente
Davis Fernando, comentou que
as vendas chegaram a ser 5%
maiores que no último Dia das
Mães e 17% superiores ao Dia
dos Pais do ano passado.

No setor de cestas, uma
comerciante ficou bem satis-
feita com o resultado. “Tivemos
um aumento de 32% nas ven-
das. As cestas que mais saí-
ram foram as mais completas
e mais caras”.

A expectativa agora é que o
consumo e movimentação nes-
te segundo semestre continue
crescente, afinal ainda falta pre-

O gerente da Jô Calçados teve bom rendimento no período e
faturou 17% a mais do que em 2013

sentear as crianças em outubro
e todos os entes queridos em

mais um Natal, data de maior
movimentação do comércio.

FOTO: ACIL/LAIS CARVALHO

Agora as apostas são para a próxima campanha “Comércio de Limeira re-
alizando seus sonhos”, para o Dia das Crianças.

É a hora de presentear os que mais alegram as nossas vidas, os peque-
nos. Seguindo os mesmos moldes das outras promoções realizadas durante
o ano, os consumidores que comprarem nas lojas participantes concorrerão
a 3 tablets Samsung Galaxy Tab e 1 Videogame Sony PS4 500GB. Os quatro
vendedores levarão como prêmio vales-compra no valor de R$ 150 cada.

Para conhecer as empresas participantes da campanha “Comércio de Li-
meira realizando seus sonhos”, do Dia das Crianças, os interessados podem
acessar a página da ACIL na internet (www.acil.org.br) e conferir a lista com-
pleta disponibilizada no site.

Não perca essa grande chance, compre nas lojas participantes da promo-
ção e garanta seu cupom!

Dia das Crianças

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
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Sheila Ulbricht Roland
de Castro Amadio

Proprietária
Sheila Turismo

FOTOS: DIVULGAÇÃOMadrid tem uma intensa vida
noturna, com muita variedade de
restaurantes, bares, baladas,
casas de shows e de dança.

Uma cidade dedicada às ar-
tes, desde a arquitetura, moda,
dança, cinema e pinturas,
Madrid possui uma vida cultural
vibrante, que une o tradicional
ao moderno de forma harmôni-
ca e criativa.

Com construções belíssimas
de diferentes épocas e estilos
de arquitetura, a cidade possui
monumentos notáveis por toda
sua extensão.

Os espetáculos de f la-
menco e as polêmicas toura-
das são atrações muito procu-
radas pelos turistas que que-
rem conhecer de perto a cultu-
ra espanhola.

Em Madrid, o clima é me-
diterrâneo e temperado, sendo
que no inverno faz muito frio e
o tempo é úmido, com queda
acentuada de temperatura du-
rante a noite, podendo ficar
abaixo de zero grau, com gea-
das frequentes, mas raras que-
das de neve. O período de chu-
va ocorre entre os meses de
março e maio e de outubro a
dezembro. No verão, o tempo
é seco e as temperaturas são
extremamente altas. A média
anual em Madri varia entre
19ºC e 25ºC, sendo que em
julho a temperatura média va-
ria entre 32ºC e 35ºC.

Madri, uma cidade dedicada às artes

Plaza Mayor
A Plaza Mayor é uma cons-

trução do século XVII, do perío-
do Barroco, e imperdível para
quem visita Madrid. Localizada
no centro da cidade, foi inaugu-
rada em 1620 e já foi palco de
muitos eventos como touradas,
procissões, teatros, festivais,
julgamentos do Tribunal da
Inquisição e até de execuções.
Hoje existe ao seu redor, uma
variedade de bares e restauran-
tes, a Câmara de la Carniceria
e a Casa de la Panaderia. 

Palácio Real
O Palácio Real é uma cons-

trução neoclássica, com influên-
cias do barroco, que possui lin-
das fachadas e diversos espa-
ços internos, como o Salão de
Alabarderos, o Salão dos Espe-
lhos e a Sala do rei Carlos III.
Outros destaques do palácio
são os jardins de Sabatini e o
Campo del Moro, que não de-
vem deixar de ser visitadas. Ain-
da é possível ver pinturas de
Velázquez, Rubens, Caravaggio
e El Greco. 

Plaza de Toros de
Las Ventas

Com capacidade para 25 mil
espectadores, a Plaza de Las
Ventas é a maior arena de tou-
radas de toda a Europa e rece-

be os mais famosos toureiros
do mundo. As corridas, como
chamam os espanhóis, são
uma tradição desde o século
XVIII e acontecem entre os me-
ses de março e outubro.

Plaza de Cibeles
Com lindos monumentos

como a Fonte e o Palácio de
Cibeles, que é a Deusa da na-
tureza e protetora do povo, esta
praça é considerada um dos lo-
cais mais conhecidos e anima-
dos de Madrid. Em seu entorno
estão prédios famosos como a
Galeria de Cristal, o Palácio de
Linares e o Banco da Espanha. 

Catedral de Almudena
Ao lado do Palácio Real está

essa importante catedral de
Madrid, que foi a primeira con-
sagrada pelo papa João Paulo
II fora da Itália. Os destaques
dessa belíssima catedral são
uma imagem de Nossa Senho-
ra de la Almudena e o túmulo
do padroeiro de Madrid, San
Isidro.

Museu Thyssen Bornemisza
Inaugurado em outubro de

1992, o museu apresenta em
seu acervo obras de renomados
mestres, como Van Gogh,
Caravaggio, Duccio, Hopper,
Rauschenberg, entre outros. O
museu tem um grande compro-
misso em garantir a igualdade,
a acessibilidade e integração
das pessoas. Além disso, ofe-
rece folhetos de informação em
diversos idiomas, inclusive em
português.

Museu Reina Sofia
O Museu Reina Sofia possui

um acervo com cerca de 600
obras de grandes nomes da pin-
tura como Dalí, Miró, Juan Gris,
e Picasso. Localizados no se-
gundo e quarto andar, o museu
possui obras do final do século
XIX até os dias atuais, misturan-
do tradição com modernidade.
Organizados em três coleções,
o local oferece a possibilidade

de conhecer o passado e o pre-
sente em um único lugar, sen-
do possível também assistir
apresentações e performances
de teatro, música e dança. 

Santiago Bernabéu
Para os amantes do espor-

te, uma visita ao Santiago Ber-
nabéu é imperdível. Além de
conhecer esse grandioso es-
tádio de perto, o visitante pode
conferir um dos melhores mu-
seus de futebol do mundo, com
uma imensa coleção de tro-
féus, bolas, uniformes antigos,
fotos e documentos históricos
do Real Madrid. 

Gastronomia
A culinária madrilenha é par-

te da cozinha mediterrânea,
com características bem própri-
as. Utiliza como base muito
azeite de oliva, especiarias e
vegetais. Um dos destaques é
a paella, um prato feito de ar-
roz, frutos do mar, galinha e
chouriço. O cozido madrileño,
composto de sopa, feijão e car-
ne, ideal para os dias frios, os
callos a la madrileña (tripas), e
os tradicionais churros com cho-

colate, que são uma tradição no
café da manhã na Espanha,
também são outra iguaria da re-
gião. Aproveite a oportunidade
para experimentar gallinejas,
potaje de garbanzos e as
rosquillas de San Isidro.

Compras
Madrid oferece infinitas

possibilidades para compras,
que vão desde antiguidades
até o mais inovador design. É
uma tentação, com inúmeros
shoppings, lojas, centros co-
merciais, mercados de rua e
mais de cem luxuosas bou-
tiques. Muitos estabeleci-
mentos abrem todos os dias
sem interrupção, é possível
encontrar todas as grandes
marcas, com preços acessí-
veis e bem abaixo dos prati-
cados no Brasil.

Para os amantes do esporte, uma visita ao Santiago Bernabéu,
estádio do Real Madrid, é imperdível

A Plaza de Cibeles é considerada um dos locais mais
conhecidos e animados de Madrid

Atrações
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