
O eSocial é uma versão do Sis-
tema Público de Escrituração Digi-
tal (SPED), porém voltado para a 
área trabalhista englobando infor-
mações enviadas por meio de de-
clarações como CAGED, RAIS, 
GFIP e DIRF. Em julho foi inicia-
do a implantação deste novo siste-
ma para empresas que tenham um 
faturamento anual inferior a R$78 
milhões, e isto inclui o Simples 
Nacional, MEIs e pessoas físicas 
que possuam empregados.

eSocial: Simples Nacional e MEI devem se atualizar
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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

1ª edição do Conexão ACIL é voltada 
para RHs

Os responsáveis pelo RH 
das empresas associadas são 
convidados para desfrutarem 
de um delicioso coffee, e lo-
go após conferirem os bene-
fícios e estratégias possíveis 
utilizando as ferramentas e 
serviços disponibilizados pe-
la ACIL a favor de seu cola-
borador. Além disso, have-
rá uma capacitação gratuita 
com o tema “O papel do RH 
na motivação dos colabora-
dores”, ministrada pela Josy 
Júdice da Prósper. 
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até 180 vezes, com redução de juros e multas.
O número de micro e pequenas empresas que buscaram quitar os débitos com a 

União equivale a 73,5% do total dos empreendimentos excluídos do regime em janei-
ro deste ano por estarem inadimplentes com o fisco. 40 mil microempreendedores in-
dividuais também se regularizaram. A adesão ao parcelamento especial contou ainda 
com mais de 61 mil pedidos, até a última semana, de pequenos negócios inscritos na 
Dívida Ativa na Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN). Para validar a solicitação, 
é necessário efetivar o pagamento da primeira parcela dentro do prazo.

A crise econômica foi um dos principais motivos que levaram cerca de 600 mil 
micro e pequenos empreendedores à inadimplência. Em 2017, o Congresso Nacio-
nal aprovou o refinanciamento dos débitos, mas o projeto foi vetado pela Presidên-
cia da República. Em abril passado, no entanto, o Senado e a Câmara dos Deputados 
derrubaram o veto por unanimidade, depois de negociações entre o Sebrae, Legis-
lativo e Executivo.

Pelas regras criadas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, poderiam aderir ao 
Refis os devedores com débitos vencidos até 29 de dezembro do ano passado. Para 
aderir ao programa, foram oferecidas diversas formas de pagamento e de descontos 
que chegaram a 90%, de acordo com a modalidade de adesão. Para os microempreen-
dedores individuais, o valor mínimo das mensalidades foi de R$ 50 e para os demais 
negócios de micro e pequeno porte, as parcelas foram definidas em R$ 300.

Fonte: Agência Sebrae de Notícias

EDITORIAL

VAI COMPRAR?
Acompanhe semanalmente a carga tributária embutida nos produtos consumidos pelos 

brasileiros. Os valores de referência são baseados na média das cargas dos produtos nacionais.

UNIÃO

ESTADO

MUNICÍPIO

VOCÊ SABE PARA ONDE VAI TODO O DINHEIRO DOS TRIBUTOS?

PENSE NISSO! Fonte: Ministério da Fazenda – Receita Federal

69,5%

26%
4,5%

VITRINE
Inteligência Artificial vai mudar o processo de educação

Com o avanço tecnológico foi possível o desenvolvimento da computação cog-
nitiva, que possui duas características: a linguagem natural, ou seja, o processo que 
as pessoas utilizam para se comunicar e se entender e a compreensão de dados não 
estruturados. Antes os softwares só entendiam as linguagens específicas. Você usu-
ário inseria palavras ou informações que o software era capaz de entender. Agora 
os softwares conseguem entender palavras ou informações inseridas pelos usuá-
rios e interpretar essas informações de acordo com a intenção do mesmo. 

A rapidez e a assertividade das respostas, quando o processo já está validado, 
são imensamente maiores. A capacidade e o processamento são infinitamente su-
periores com um custo muito inferior.

Hoje é possível identificarmos os traços da personalidade de cada um e a melhor 
maneira que cada indivíduo tem de aprender, ou seja, qual é a linguagem que cada 
um de nós assimila o aprendizado com maior facilidade.  

Logo teremos diversas escolas, seja no mundo acadêmico ou do setor privado, 
que fornecerão avaliação de conhecimento junto com o perfil psicológico de ca-
da um. Serão extraídos os conteúdos que dominamos e proposta uma trilha de co-
nhecimento já em linguagem da qual melhor aprendemos e nos interessamos. O 
processo de conhecimento será muito mais eficaz do que tivemos até o momento.

Temos tecnologia hoje para aprendermos com os melhores professores do 
mundo e seremos estimulados por uma imensidão de imagem, informações e re-
alizaremos exercícios em um ambiente real por meio de gameficação, ou seja, 
podemos aprender brincando. Muito diferente da forma que eu aprendi, tendo 
uma apostila com meia dúzia de imagens e um caderno de exercícios; naquela 
época o professor usava giz e tinha que escrever e apagar o quadro negro para 
então escrever novamente.

Por essas razões o processo de aprendizado vai mudar. As próximas gerações se-
rão muito mais inteligentes que as atuais. As empresas criarão suas universidades 
corporativas e terão um retorno muito maior do investimento em conhecimento. O 
processo de inovação será cada vez mais rápido e colaborativo. Fico imaginando 
como será o futuro daqui a 50 anos.

Mais de 386 mil pequenos negócios aderiram ao Refis

Carne bovina (23,99%)

Valor: R$ 50,00

Imposto: R$ 11,99

DIVULGAÇÃO

Programa Especial de Regu-
larização Tributária das Micro-
empresas e Empresas de Peque-
no Porte com débitos do Simples 
Nacional (Pert-SN), conhecido 
como Refis da MPE, alcançou a 
adesão de 386.108 empresas. 09 
de julho foi a data limite para os 
pequenos negócios aderirem ao 
programa e adquirirem o benefí-
cio de parcelar suas dívidas em 

DIVULGAÇÃO

Marcelo Voigt Bianchi
Conselheiro da ACIL
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O marketing digital hoje é 
uma das ferramentas essenciais 
para o desenvolvimento e sus-
tentação de uma empresa no 
mercado. Ele oferece diversas 
possibilidades para se explorar, 
seja na captação de clientes ou 
formação de parcerias e forne-

A importância do marketing digital para
o desenvolvimento de uma empresa

cedores, porém é preciso saber 
como usar as ferramentas certas 
para se atingir o máximo de re-
sultados neste objetivo.

A Casamata nasceu da paixão 
pelo mundo digital, pela inteli-
gência dos números, pela beleza 
do design em estabelecer uma re-
lação mais valiosa entre empre-
sas e consumidores. São estas 
ideias que guiam o trabalho e o 
relacionamento da empresa com 
os clientes, que compõem uma 
carteira diversificada e trabalha-
da com abordagem orientada por 
dados e inspirada pelo design.

São desenvolvidas estratégias 
específicas para atender todas 
as necessidades de cada cliente. 
Toda empresa possui peculiari-
dades e um público específico, o 

que exige uma pesquisa e plane-
jamento exclusivo para o cliente 
ter os melhores resultados. Entre 
os diversos clientes estão Má-
quinas Furlan, Lemagi, Dierber-
ger Plantas e Mercado de Flores 
da Ceasa Campinas.

São trabalhados diversos as-
pectos dentro dos serviços ofe-
recidos como o de marketing di-
gital, social mídia, SEO, Waze e 
Linkedin ads, Native ads, fotogra-
fia, sites e hotsites, entre outros. 
Para conhecer um pouco mais da 
Casamata, além dos serviços e re-
sultados alcançados, basta acessar 
o site www.casamata.com.br. In-
formações através do e-mail eral-
do@casamata.com.br e do nú-
mero (19) 99653-2011, falar com 
Eraldo Batistella.

DIVULGAÇÃO

Eraldo Batistella, fundador e 
proprietário da Casamata

Muitos motoristas enfrentam  
penalidades no trânsito, como 
multas, pontuação, processos 
administrativos e jurídicos ou 
até mesmo a suspensão e cas-
sação de sua CNH. Na maioria 
das vezes este motorista pode 
se sentir lesado ou sofrer uma 
penalização indevida, mas não 
possui o conhecimento e orien-
tação cabível para tomar possí-
veis providências.

Fundada há mais de 25 anos, 
na E-Carta Assessoria e Con-
sultoria o motorista conta com 
36 especialistas em direito de 
trânsito com alto índice de re-
cuperação de causas, como 
cassação, bloqueio, suspensão, 

E-Carta oferece assessoria e recuperação de penalidades de trânsito 
DIVULGAÇÃO

recursos em geral, assessoria e 
consultoria em trânsito, além 
de um departamento de regula-
rização de CNH. 

Para quem os procura, é 
oferecida uma orientação e 
breve análise de caso sem cus-
to algum. Após este proces-
so, a empresa pode elaborar 
todos os recursos necessários 
para esta pessoa, totalmente 
respaldados na lei, que garan-
te ao motorista o direito a de-
fesa. Eles atendem de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 18h, e 
aos sábados, das 9h às 12h.

Há também as pessoas que 
possuem medo de dirigir, pois 
percebem uma grande diferen-

ça entre dirigir durante as au-
las e após ter a habilitação em 
mãos. Isso acontece porque di-
rigir sozinho, sem o instrutor e 
em ruas mais movimentadas 
do que as das aulas da autoes-
cola é estressante, além de exi-
gir experiência do motorista, e 
a E-Carta também realiza o tra-
balho de perda deste medo.

A E-Carta Assessoria e 
Consultoria está a disposição 
para todos que necessitam e 
um respaldo jurídico ou orien-
tação em relação a processos 
de trânsito. Está localizada em 
Limeira na Rua Deputado Oc-
tavio Lopes, 535, no Centro. 
Para mais informações basta 

No dia 10 de julho o Con-
selho da Mulher Empreen-

CME leva arteterapia para Recanto dos Idosos Nossa Senhora do Rosário
dedora (CME) realizou mais 
uma etapa do Falando ao Co-

ração, projeto que está sendo 
realizado no Recanto dos Ido-
sos Nossa Senhora do Rosá-
rio, e que desta vez recebeu a 
arteterapeuta Flávia Daniela 
Mendes de Araújo. O centro 
acolhe 20 pessoas com mais 
de 60 anos.

Flávia é uma das integran-
tes do CME que resolveram 
desenvolver este “café com 
arte” na intenção de resgatar 
memórias e trazer um pouco 
de alegria para estes idosos. 
“Nosso objetivo também era 
proporcionar mais contato fí-
sico, dando atenção para eles. 
A atividade de arte terapia au-

Os idosos puderam utilizar lápis e giz de cera para desenharem 
e reviverem lembranças e alegrias de suas infâncias

ACIL/LEONARDO BARDINI

A Medical quer ajudar àque-
les que querem parar de fumar 
e, para isso, recebe inscrições 
para um novo grupo onde o te-
ma será abordado. A iniciativa 
é para os conveniados.

Os encontros ocorrerão nas 
seguintes datas: 7, 14, 21 e 28 
de agosto; 4 e 18 de setembro 

Medical: novo grupo auxiliará 
quem quer parar de fumar

DIVULGAÇÃO

e 2 de outubro. Aproveite es-
sa oportunidade e participe. 

Mais informações sobre os 
grupos e como se inscrever po-
dem ser obtidas por meio dos 
telefones 3446-4655 e 3446-
4646 (ramais 801 e 874), além 
do e-mail espacosaude@me-
dical.com.br.

Na E-Carta o motorista conta com 36 especialistas em direito de
trânsito com alto índice de recuperação de causas

acompanhar as redes sociais 
Facebook e Instagram: @

ecartabrasil, ou acessar o site 
www.ecartabrasil.com.br.

xilia na recuperação de diver-
sos pontos, como a autoesti-
ma, a produção de uma ‘obra’ 
concluída; e no início você 
sente certa relutância em re-
alizar a atividade por par-
te destas pessoas, pois já não 
sentem que são mais úteis”, 
explica a arteterapeuta.

O próprio toque com os 
materiais como o giz de cera 
e o lápis auxiliam no resga-
te de boas lembranças. “Es-
tas lembranças estão ligadas 
à infância e da boa época da 
escola. E isso eles relataram 
comentando sobre há quanto 
tempo eles não desenham”, 

conta a integrante do CME.
Ela acrescenta a importân-

cia da realização deste tipo 
de trabalho, levando ações e 
projetos que deêm um pou-
co de atenção para estas pes-
soas, possibilitando que elas 
contem suas histórias. “Eu 
sinto que os idosos pensam 
que não possuem mais va-
lor para a sociedade por con-
ta da idade, e que podem ser 
descartados. E isso não é 
verdade, pois eles possuem 
muitas memórias e histórias 
para compartilhar e influen-
ciarem nas nossas vidas”, fi-
naliza Flávia.
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No último dia 04 a ACIL rece-
beu o “ConPizza Delivery Bra-
sil”, trazido pelo grupo de Ali-
mentação Fora do Lar “Receita 
de Sucesso” do projeto Empreen-
der. O evento reuniu cerca de 25 
convidados, em especial pesso-
as envolvidas com o mercado de 
pizzarias, e teve a abertura realizada 
pelo presidente da Associação Jo-
sé Mario Bozza Gazetta.

Esta é uma ação realizada pe-
lo Instituto ConPizza, que ten-
ta resgatar e perpetuar a cultura 
da pizza, promovendo a capaci-
tação,  orientação e desenvolvi-
mento de empresários e profis-
sionais, integrando fornecedores 
de produtos e serviços. “Foi um 

Evento sobre mercado de pizzarias é realizado na ACIL
dos eventos onde testemunha-
mos uma reação muito positiva e 
indícios de mudança de imediato 
pelos empresários. Ouvi depoi-
mentos em que esta foi a única 
informação com base, recebida 
em décadas de atuação no mer-
cado”, conta o diretor do Institu-
to e empresário do ramo há mais 
de 24 anos, Carlos Zoppetti. 

Na edição realizada em Li-
meira os convidados aprende-
ram sobre os processos mais 
eficazes de produção de massa, 
workshop, importância do ma-
rketing, identidade visual e mí-
dias sociais, entre outros assun-
tos. “As palestras foram para 
mostrar o quanto o mercado mu-

dou nos últimos anos, a tendên-
cia dos mercados internacionais 
pelo mundo, principalmente o 
resgate da origem na produção 
de pizza. Outra apresentação 
mostrou a importância na comu-
nicação do estabelecimento co-
mercial com o seu cliente, desde 
a criação do cardápio, passando 
pela decoração e uso da comu-
nicação nas redes sociais”, fina-
lizou Zopetti. 

Além do diretor do Instituto, 
o evento também contou com o 
designer gráfico e consultor de 
marketing e comunicação visual 
Júlio Cesar. Durante toda a ação 
os participantes puderam des-
frutar de deliciosas pizzas assa-

das que foram feitas pela chefe 
pizzaiola Karyn Souza, especia-

lista em massas italianas de bai-
xa e longa fermentação.

O evento tenta resgatar e perpetuar a cultura da pizza, promovendo a capacitação 
e desenvolvimento de empresários e profissionais da área

ACIL/RAFAELA SILVA

O Hospital Unimed Limeira 
(HUL) recebeu a certificação Selo 
Ouro de Sustentabilidade - 2018 ex-
pedido pela Unimed do Brasil, totali-
zando quase 800 pontos após análise 
de questionário e evidências envia-
das para a 3ª edição do Selo Hospital 
Unimed de Sustentabilidade. 

Composto por 53 questões – 
contendo um bloco sobre certifi-

Hospital Unimed Limeira recebe Selo Ouro de Sustentabilidade 
cações/acreditações e outro refe-
rente ao envio dos indicadores de 
gestão do hospital, o formulário 
de indicadores do Selo percorre 
os principais temas relacionados 
à gestão da Sustentabilidade em 
hospitais do Sistema Unimed.

A pontuação de cada bloco 
foi determinada conforme o Re-
gulamento da Certificação, sen-

do - Questionário de Indicadores: 
Gestão Organizacional, Corpo 
Clínico, Gestão de Pessoas, Saú-
de e Segurança, Meio Ambien-
te, Acessibilidade e Mobilidade; 
Além de Certificações e Envio de 
Indicadores de gestão hospitalar à 
área de Recursos Próprios.

A Comissão Avaliadora do 
processo de certificação 2018 foi 

composta por consultoria externa 
- visando imparcialidade nas ava-
liações. A aquisição do Selo Ou-
ro certifica que a sustentabilidade 
está inserida de forma estratégica 
na gestão do hospital, baseada em 
uma diretriz ou política geralmen-
te definida pela operadora e aten-
de às expectativas dos principais 
públicos de relacionamento. 

Sendo assim, a certificação re-
gistra que o Hospital Unimed Li-
meira possui boas práticas nos 
pilares saúde, segurança, econô-
mico, social e ambiental, reco-
nhecendo que ainda há espaço pa-
ra evolução; visto que em 2017 o 
HUL obtinha a classificação Pra-
ta, evoluindo após constantes me-
lhorias no processo hospitalar.

O eSocial é uma versão do 
Sistema Público de Escritu-
ração Digital (SPED), porém 
voltado para a área trabalhista, 

Optantes pelo Simples Nacional e MEI devem aderir ao eSocial
englobando informações en-
viadas por meio de declarações 
como CAGED, RAIS, GFIP e 
DIRF. Essa medida visa dimi-

nuir a burocracia e unificar as 
informações fiscais, previden-
ciárias e trabalhistas dos em-
preendedores em um só lugar.

Em julho foi iniciado a im-
plantação deste novo sistema pa-
ra empresas que tenham um fa-
turamento anual inferior a R$78 
milhões, e isto inclui o Simples 
Nacional, MEIs e pessoas físi-
cas que possuam empregados. 
“Além da folha de pagamento, 
são pelo menos 14 itens com-
preendidos dentro do eSocial. 
Antes disso, todos eles eram co-
brados individualmente e agora 
é tudo entregue de uma só vez, 
além de ficar online”, explica 
Douglas Ferreira, diretor contá-
bil e tributarista da Império As-
sessoria Contábil e Jurídica.

Dentro do sistema ficam 
imediatamente registradas to-
das as novas informações co-
mo contratação de um empre-
gado, além da integração de 
processos. Dessa forma, todos 
os dados ficam disponíveis pa-
ra os órgãos competentes, o 
que dá mais praticidade para 
o empregador. “Para o colabo-
rador a principal vantagem é a 
maior garantia em relação ao 
cumprimento de seus direitos 
trabalhistas e previdenciários, 
além de mais transparência re-
ferente às informações de seus 
contratos de trabalho”, acres-
centa o diretor contábil.

É preciso estar atento a es-
ta mudança, e se possível con-
tar com a ajuda de um profis-

sional contábil, pois ele possui 
a experiência e facilidade para 
trabalhar com o sistema. A não 
adesão, preenchimento incorre-
to das informações ou perda de 
prazos pode gerar penalidade 
para o empresário, previstas na 
CLT e até mesmo do Ministério 
do Trabalho. “O eSocial é um 
banco de dados centralizado 
e detalhado, o que permite ao 
fisco automatizar seus proces-
sos de fiscalização, agilizando a 
identificação de possíveis irre-
gularidades”, finaliza Ferreira. 

Mais informações sobre o 
eSocial são encontradas em seu 
próprio site, além do usuário po-
der realizar o cadastramento e 
teste do sistema. Para isso aces-
se www.portal.esocial.gov.br/.

O empreendedor deve estar atento, pois o não cadastramento ou 
preenchimento incorreto do eSocial pode acarretar penalidades

DIVULGAÇÃO
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Na manhã do dia 28 de ju-
nho foi realizada mais uma 
edição do Café da Manhã do 
Conhecimento, evento promo-
vido pelo Conselho da Mulher 
Empreendedora da ACIL que 
sempre promove palestras es-
peciais para a classe empresa-
rial abordando os mais diver-
sos temas.

Desta vez, o convidado foi o 
comunicador social com habili-
tação em Jornalismo e especia-
lista em Gestão da Comunica-
ção Pública e Responsabilidade 
Social, João Baxega, que atual-
mente está à frente da Dínamus 
Assessoria de Imprensa ao lado 
de sua sócia Graziela Felix.

Cerca de 90 pessoas parti-
ciparam do evento, entre eles 
vários estudantes da Etec Tra-
jano Camargo, e acompanha-
ram as orientações de João 
que apresentou a palestra “A 
arte de falar em público”. En-

“A arte de falar em público” foi o tema do Café da Manhã do Conhecimento

tre as dicas do comunicador 
estavam algumas que ele con-
sidera como essenciais para o 
sucesso de uma apresentação 
em público. “É importantíssi-
mo ensaiar antes de se apre-
sentar, escrever seu texto, ler 
em voz alta, gravar sua voz, e 
ir editando as informações que 
for considerando desnecessá-
rias. Após esse processo, apre-

sentar para algum amigo sin-
cero para que ele lhe diga se 
está bom ou não”, falou João.

Além disso, dominar o tema é 
primordial, só falar sobre o que 
realmente entende. Também é 
importante controlar o tempo, 
pois apresentações muito lon-
gas cansam o público. “Tenha 
foco e seja objetivo”, destacou.

O comunicador também falou 

sobre o que fazer nos momentos 
de “branco”. “Faça pequenas co-
linhas para lhes ajudarem quan-
do esquecerem de algum assun-
to. Nada de celular, opte por algo 
bem discreto, que não chame a 
atenção. Você pode nem precisar 
desse artifício, mas é preciso ter 
um plano B.”

O próximo Café da Manhã do 
Conhecimento acontece no dia 

26 de julho, quinta-feira, a partir 
das 8h30. A convidada especial é 
Sandra D’Addona, que apresen-
tará a palestra “O poder da nossa 
frequência vibracional”. O even-
to é gratuito e as inscrições po-
dem ser feitas pelo Sympla (bit.
ly/cafedoconhecimento). Mais 
informações pelo telefone (19) 
3404-4902 ou e-mail cursos@
acillimeira.com.br.

Como uma forma de trazer a ACIL para ainda mais 
perto do empresário e dos colaboradores, está che-
gando mais uma novidade: o Conexão ACIL. O even-
to será gratuito e acontecerá no dia 30 de julho com 
início às 7h30, realizado na própria sede da Associa-
ção, com vagas limitadas.

Nesta primeira edição, os responsáveis pelo RH 
das empresas associadas são convidados para desfru-
tarem de um delicioso coffee, e logo após conferirem 
os benefícios e estratégias possíveis utilizando as fer-
ramentas e serviços disponibilizados pela Associação 
a favor de seu colaborador. Além disso, haverá uma 
capacitação com o tema “O papel do RH na motiva-
ção dos colaboradores”, ministrada pela Josy Júdice 
da Prósper.

O coordenador comercial da ACIL, Fábio Ribeiro, 
explica que esta é uma grande oportunidade de apro-
ximar o RH com a Associação. “O objetivo é ofere-
cer uma qualificação que com toda certeza irá agregar 
mais valor aos conhecimentos que eles já possuem, 
bem como detalhar tudo o que a ACIL tem a oferecer 
de produtos e serviços para lhes beneficiar”, explica.

Para realizar a inscrição e garantir a vaga no Co-
nexão ACIL é muito fácil: basta acessar o link www.
acillimeira.com.br/agenda, onde estará disponível to-
dos os cursos e palestras realizados pela Associação, 
incluindo o evento, clicar na opção desejada e em 
seguida em “Inscrição”. Mais informações através 
do número (19) 3404-4902 ou pelo e-mail cursos@
acillimeira.com.br.

Vem aí o Conexão ACIL!

FOTOS: ACIL/RAFAELA SILVA

Cerca de 90 pessoas participaram do evento Integrantes do CME junto ao palestrante João Baxega
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AGENDA CULTURAL
Piquenique Literário

Em parceria com a Sociedade Limeirense de Literatura – SOLL -, a Bibliote-
ca Municipal realiza uma tarde cheia de histórias, música, poesia e brincadeiras 
para as crianças.

A atividade acontece no dia 18 de julho, quarta-feira, às 13h30 no Parque Cida-
de (Gramado ao lado da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural). 
A entrada é gratuita. Apenas é necessário que cada criança leve seu lanchinho 
para o piquenique.

17º Festival Nacional de MPB Canta Limeira
O Canta Limeira é um festival destinado a abrir importante espaço aos compo-

sitores e intérpretes da música popular brasileira de todos os gêneros, com tema li-
vre. Ainda mais decentralizado em 2018, o Canta Limeira promete marcar sua pró-
pria história, com 34 apresentações selecionadas, sendo 24 de músicas limeirenses 
e 10 de todo o Brasil, concorrendo aos prêmios disponibilizados pela Prefeitura.

O festival acontece no dia 20, sexta-feira, às 20h, na Praça Rosa Granzotto Ro-
sada no Bairro Boa Vista; no dia 21, sábado, às 20h, na Rua Lorival Berg, nº 119, 
no Jardim Campo Belo (em frente à Igreja Nossa Senhora do Rosário), e também 
no domingo, dia 22, às 19h no Teatro Vitória. A entrada é gratuita.

Peça “Este Lado Para Cima - Isto Não é um Espetáculo”
A ordem e o progresso fundamentam o surgimento de mais uma cidade e 

os seus habitantes vivem em razão do trabalho e sonhando com um futuro de 
felicidade. Até que uma crise, causada pelos seus próprios dirigentes, se aba-
te sobre essa metrópole, ameaçando a ordem estabelecida e obrigando a cria-
ção do mais avançado artefato da tecnologia humana: A Bolha – que do céu 
vigiará a tudo e todos, para manter as coisas como sempre foram. O poder do 
Mercado e o Controle das relações humanas, exercido por ele, são discutidos 
com um humor anárquico neste trabalho da Brava Companhia, construído 
para apresentação em rua ou espaços alternativos.

O espetáculo acontece no dia 26 de julho, quinta-feira, às 17h, na Praça 
Toledo Barros e toda a população está convidada a prestigiar.

Bike

Francisco José Vieira Cardoso
Presidente do Conselho do

Limeira Bike Clube

A Taça São Paulo MTB XCO 
será realizada dia 15 de julho 
no Horto Florestal de Limei-
ra, na modalidade cross coun-
try, com circuitos técnicos com-
postos por single tracks (60%) e 
estradas de chão batido (40%). 
A pista de Limeira tem 7,2 km, 
com trechos simples e técnicos 
com obstáculos naturais e uma 
rampa com curva em tablado 
de madeira, que é inédita na re-
gião.  O circuito inicial foi de-
senhado pelo biker Jeff Finazzi, 
cuja apresentação para a atual 
administração pública foi rea-
lizada em 05/07/2017, no gabi-
nete do prefeito Mario Botion, 
onde um grupo de bikers de Li-
meira apresentou um projeto de 
execução ao Prefeito e Secretá-
rio de Obras Dagoberto. 

Foi uma parceria entre o Po-
der Público e os bikers de Li-

Taça São Paulo MTB XCO
meira que, somado a 440 horas 
de trabalho voluntário nos finais 
de semanas, executaram o trajeto 
do circuito inicial que tinha 4,1 
km desenhados por GPS, tendo a 
particularidade de ter no circuito 
o escrito “Limeira” entre os eu-
caliptos no trecho intermediário 
do single track. 

Com a realização da Taça São 
Paulo MTB XCO, promovido 
pela MIX Sport, o circuito ga-
nhou mais 3,1 km. Os materiais 
de madeiras utilizados foram de 
passarelas reformadas e demoli-
ções da antiga LIVAL, nenhuma 
árvore do horto foi cortada ou 
arrancada, o circuito serpenteia 
entre as árvores, tendo 60% de 
seu trajeto na sombra.

As inscrições e o regulamento 
da Taça São Paulo de MTB XCO 
estão no site www.mixsport.com.
br. São diversas categorias, ten-

do circuito aberto no sábado dia 
14/07, das 10h às 16h, e largadas 
no domingo, iniciando às 9h, no 
Horto Florestal.

A inscrição tem um custo e é 
obrigatória a doação de um quilo 
de alimento não perecível na con-
firmação da inscrição, na véspera 
ou no dia da prova (o alimento faz 
parte da inscrição), mas o atleta 
poderá substituir o alimento pelo 
pagamento de R$ 5,00, que serão 
revertidos em alimentos ou mate-
riais médicos para doação às enti-
dades do CEPROSON.

Entre as principais catego-
rias do MTB estão o Cross-Coun-
try Olímpico (XCO), a mais tra-
dicional do MTB, e o Trip Trail, 
também denominado de Marato-
na (XCM). O XCO é um circui-
to montado e alterna trechos mais 
específicos, como terrenos aci-
dentados e uma topografia com 

muitos aclives e declives. É uma 
modalidade mais radical que a 
maratona e, normalmente, as cor-
ridas são disputadas em grupo e 
individual. A dificuldade técnica é 
bem mais alta do que no XCM, e 
exige mais experiência do ciclista. 
Ele não precisa de tanta resistên-
cia física como na outra modali-
dade, mas carece de mais potên-
cia muscular para superar partes 
técnicas e mais difíceis do trajeto. 
Nas competições de XCO exis-
te sempre uma área de apoio com 
estrutura necessária para que os 
atletas não precisem andar com 
suprimentos básicos, como comi-
da ou água, e nem ferramentas e 

câmaras de ar.
Diversos atletas de Limeira e 

região estarão presentes. O cam-
peonato teve etapas em Campi-
nas e Vinhedo, e o encerramento 
será em Limeira.

Com esse trabalho, o Moutain 
Bike (MTB) de Limeira ganha 
destaque estadual, na Capital do 
MTB, e quem sabe para 2019 fa-
zer parte do calendário do Cam-
peonato Nacional de MTB.

O circuito recebeu o nome 
do XCO Horto de Limeira e 
convidamos todos os apaixo-
nados por bicicletas e bikers de 
Limeira e da região para presti-
giarem o evento.
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No dia 26 de junho, a ACIL sediou a primeira edição do Agenda Limeira, 
que é uma realização da OA Eventos com apoio da Investe São Paulo e apoio 
Institucional da EPTV. Também é produzido pelo portal ACidade ON e apoio 
de mídia do portal G1.

O objetivo do evento é trazer luz ao momento econômico. Ou seja, dar su-
porte para o empreendedorismo, para o incentivo, para o desenvolvimento de 
nossas cidades, tendo como tema “Vamos falar de economia?”. 

Para falar sobre o tema, a edição do Agenda trouxe um dos principais jor-
nalistas de economia do país, para analisar a conjuntura econômica, o impac-
to das eleições presidenciais na economia, greve dos caminhoneiros e as pers-
pectivas para os próximos anos.

George Vidor, nascido em 1952 no Rio de Janeiro, é jornalista e colunista 
de finanças pessoais. Foi colunista do jornal O Globo, onde começou a traba-
lhar em 1972. Foi, também, comentarista de economia do canal de televisão 
Globonews.

Quem também marcou presença no evento foi o governador Marcio Fran-
ça (PSB) que participou da abertura do Agenda Limeira e destacou as compe-
tências que o interior tem para o crescimento do Estado. “São Paulo tem seu 
potencial reconhecido, e sem dúvida alguma que o interior é responsável por 
grande parte das conquistas daqui. Por isso esses eventos devem acontecer 
em diversas cidades”, afirmou.

ACIL sediou 1ª edição do Agenda Limeira

A abertura do Agenda Limeira contou com a presença do prefeito Mário Botion, 
diretor de Relações Institucionais da EPTV, Paulo Brasileiro e do 

governador do Estado de São Paulo, Márcio França

Todos os anos a ACIL promove o Dia da Empre-
sa Limeirense (DEL), um jantar que este ano chega 
à sua 38ª edição, homenageando os destaques do ano 
nas categorias Comércio, Indústria, Prestação de Ser-
viços, Personalidade, Empresa Socialmente Respon-
sável, Instituição, Mulher e Jovem Empreendedores. 

Para escolha dos homenageados, foi disponibilizado 
um formulário online para que a população indicas-
se as empresas e empresários que mais se destacaram 
em seus respectivos ramos em Limeira. Dessa forma, 
a comissão organizadora composta por diretores, con-
selheiros, funcionários e, principalmente, integrantes 
dos diversos segmentos da sociedade, se reuniram pa-
ra a apuração dos votos. 

 “São homenageadas as empresas e empresários que 
conseguiram se superar perante os desafios, que ino-
varam, buscaram a melhoria contínua de seus negó-
cios, atuando com competência e muita determinação 
para que alcançassem o sucesso”, ressalta o presiden-
te da ACIL, José Mario Bozza Gazzetta. “O DEL já é 
um evento tradicional de Limeira que celebra o em-
preendedorismo e o desenvolvimento de nossa cidade, 
e nosso objetivo é fazer com que a cada ano, essa gran-
de festa seja ainda mais glamurosa e inesquecível para 
os condecorados e toda a classe empresarial limeiren-
se”, completa.

A 38ª edição do Dia da Empresa Limeirense aconte-
cerá no Nosso Clube no dia 17 de agosto, às 19h30. As 
vendas de convite já começaram! Para saber mais in-
formações sobre o evento, valores e condições de pa-
gamento, basta entrar em contato com Ana Lídia pe-
lo telefone (19) 3404-4924 ou pelo e-mail analidia@
acillimeira.com.br.

O evento contou com a presença do prefeito Mário Botion, autoridades 
municipais, do presidente da ACIL, José Mário Bozza Gazzetta, além de con-
selheiros e diretores da entidade, e empresários em geral.

ACIL/RAFAELA SILVA

38º Dia da Empresa 
Limeirense
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