
ANO 09 | EDIÇÃO 445ANO 09 | EDIÇÃO 445ANO 09 | EDIÇÃO 445ANO 09 | EDIÇÃO 445ANO 09 | EDIÇÃO 445
17 a 23 de julho - 2014 | Limeira-SP17 a 23 de julho - 2014 | Limeira-SP17 a 23 de julho - 2014 | Limeira-SP17 a 23 de julho - 2014 | Limeira-SP17 a 23 de julho - 2014 | Limeira-SP

FOTO: ACIL/RAFAELA SILVA

PÁG 7 PÁG 5

FOTO: ACIL/LAÍS CARVALHO

‘Encontro com Empresários’
contou com a participação
ilustre de Yeda Oswaldo

Realizado na noite de
segunda-feira, 14, o ‘En-
contro com Empresários’
contou com a presença
de uma das mulheres
mais respeitadas e pres-
tigiadas de Limeira, a
Profa. Dra. Yeda Oswal-
do. Convidada pelo Con-
selho da Mulher Empre-
endedora da ACIL para
apresentar a palestra
“Competências Essenci-
ais do Empreendedoris-
mo”, Yeda compartilhou
seu conhecimento com
os presentes.

Yeda Oswaldo entre as representantes do Conselho da
Mulher Empreendedora da ACIL

Cerveja Gourmet
ganha espaço no
mercado

Marines Santos, da adega do Oba Hortifruti, acredita que as
cervejas gourmets estão conquistando o paladar do

brasileiro pelo gosto diferenciado

FOTO: ACIL/LAÍS CARVALHO
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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.

Bateria (38,3%)
Valor médio: R$ 1600,00

Imposto: R$ 612,80

Guitarra (39,06%)
Valor médio: R$ 350,00
Imposto: R$ 136,71

Francisco de Salis Gachet
1º Diretor Financeiro da ACIL

Acabou a Copa do Mundo disputada no Brasil, que foi bem organizada den-
tro dos estádios, um belo exemplo do povo brasileiro com receptividade aos
visitantes que aqui vieram.

Todo o mundo falava, desde o início da competição, que a seleção da Alema-
nha era uma das favoritas. Isto vinha se comprovando durante o torneio, até que
a equipe chegou as quartas de final e enfrentou a seleção do Brasil. Nós brasilei-
ros prevíamos que não seria um jogo fácil, eis que aquele vexame ocorreu, vitória
da seleção alemã por 7 x 1. Pensávamos: será que isto está ocorrendo?

Mas de fato era isso mesmo, venceu a seleção que estava mais bem prepa-
rada, com planejamento, disciplina tática, atletas comprometidos, equipe apli-
cada, foco, determinação, comando, respeito com o adversário. Não tinham
apenas um jogador que se destacava, e sim uma equipe coesa em que vários
jogadores se sobressaíram. Passamos a admirá-los e a maioria dos torcedo-
res brasileiros vibrou por eles no jogo final contra a Argentina. Partida aguerri-
da, disputa acirrada com vitória da Alemanha na prorrogação e conquista do
tetracampeonato para os alemães. Parabéns a eles!

Para todos nós brasileiros ficam estes exemplos: que tenhamos sempre
em nossas vidas, nossas empresas, nossos negócios, as mesmas qualidades
destes campeões para que também nos tornemos vitoriosos.

Na segunda-feira, 14, a ACIL promoveu o ‘Encontro com Empresários’ na sede
da entidade, contando com a Profª. Drª. Yeda Oswaldo, que apresentou a palestra
“Competências essenciais do empreendedor”, tema este atual no segmento dos
negócios, com ótima participação dos associados junto com a diretoria da Associ-
ação. Dessa forma, após a palestra, todos tiveram a oportunidade de integração e
network entre si. A palestra também foi transmitida novamente ao vivo pela internet,
e estará disponível no nosso canal do Youtube: ACIL Limeira.

No dia 22 de agosto a ACIL promoverá o 34º Dia da Empresa Limeirense, impor-
tante evento que acontece todos os anos com o objetivo de homenagear, através da
votação dos sócios da ACIL, os associados que se destacaram nos  mais diversos
segmentos da Indústria, Comércio, Prestação de Serviços, Instituição, Empresa

Socialmente Responsável, Personalidade, Jovem e Mulher
Empreendedora. Fiquemos atentos aos homenageados que
serão divulgados na próxima edição e vamos nos programar,
fazendo as adesões para aplaudir em noite de gala aqueles
que promovem o desenvolvimento econômico e fazem a his-
tória de Limeira.

VVVVVendas do vendas do vendas do vendas do vendas do varararararejo fejo fejo fejo fejo farararararmacêutico crmacêutico crmacêutico crmacêutico crmacêutico crescem 14,22%escem 14,22%escem 14,22%escem 14,22%escem 14,22%
As vendas do varejo farmacêutico cresceram 14,22% de janeiro a

maio de 2014 na comparação com igual período do ano anterior, se-
gundo a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias
(Abrafarma). A entidade reportou que o faturamento das grandes redes
brasileiras somou R$ 12,7 bilhões nos primeiros cinco meses de 2014.

O indicador revela que as vendas no mês de maio mantiveram o
ritmo que vinha sendo registrado até abril, quando o crescimento em
relação ao ano anterior era de 14,74%. Até então, o faturamento havia
somado R$ 10 bilhões em quatro meses.

Entre as categorias, a que mais teve elevação em vendas foi a de
produtos de higiene e cosméticos e outros não-medicamentos. Estes
itens registraram alta de 17,24% nas vendas de janeiro a maio ante
igual período de 2013, fechando os cinco primeiros meses do ano com
faturamento de R$ 4,211 bilhões.

Já as vendas de medicamentos cresceram 12,8% na comparação
anual, acumulando R$ 8,572 bilhões. Considerando-se apenas os
medicamentos genéricos, o avanço foi de 7,98% na mesma compara-
ção, chegando a R$ 1,507 bilhão.

A quantidade de lojas abertas das grandes redes associadas à
Abrafarma também subiu. As companhias saíram de 4,820 mil pon-
tos de venda em 2013 para 5,243 mil em 2014. A Abrafarma reúne
as 29 maiores redes de farmácias do País e considera que as re-
des associadas representam cerca de 40% das vendas de medi-
camentos do Brasil.
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Com a casa lotada de alto falantes que
reformava para os amigos, Luiz Carlos
Cagliari Junior, expandiu os negócios e
abriu a Eletrônica SB onde é conhecido
por seus clientes como Cabelo.

Especializada em reformas de alto
falantes, som automotivo e profissional,
a loja atende desde jovens a antigos
amantes do som. Dessa forma, a Ele-
trônica SB vende, além de produtos, so-
luções para seus clientes executando um
trabalho de qualidade a fim de conquis-
tar a confiança e satisfação do consumi-
dor. “Trabalhamos com as melhores
marcas do mercado, onde se destacam
a Pioneer, Banda, Behringer, Bravox, JBL
Selenium, Taramp’s, entre outras”, ga-
rante o proprietário que gosta de acom-
panhar as tendências do mercado para

A fim de conquistar a confiança e satisfação do consumidor, a
Eletrônica SB trabalha com o que há de melhor no mercado

Som automotivo de
qualidade é sinônimo
de Eletrônica SB

oferecer o que há de melhor no setor.
Além da mercadoria a pronta entre-

ga, preço baixo e variedade, a SB conta
com uma equipe de colaboradores capa-
citada e especializada para aprimorar o
som do seu automóvel e realizar exce-
lentes instalações.

Visite e comprove a qualidade da Ele-
trônica SB, localizada na Av. Santa Bár-
bara, 1437, Vila Santa Rosália. O horário
de funcionamento é de segunda a sexta-
feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das
8h às 12h. Entre em contato também pelo
telefone (19) 3495-1530 ou pelo e-mail
sb.eletronica@hotmail.com. Visite o site
oficial da loja e confira todas as novida-
des: www.sbtemtudo.com.br. “Estamos
sempre prontos para atender a todos com
o que há de melhor no mercado.”

DIVULGAÇÃO

Com a ideia de servir aos clientes pro-
dutos frescos e com qualidade em um
ambiente tranqüilo para momentos de
lazer com a família, o Rei da Esfiha &
Gourmet se renovou e, além das delici-
osas esfihas, incluiu a novidade do self
service no horário do  almoço.

Atendendo seus clientes com funci-
onários qualificados, a esfiharia conta
com um delicioso tempero caseiro para
o self service, o molho especial que
acompanha os mais de 20 tipos de
esfihas abertas, as famosas caipirinhas
de cerveja e de vinho, além do serviço
de delivery para a esfiharia.

Com atrações musicais toda sexta-fei-
ra a partir das 20h, o cliente do Rei da
Esfiha pode encontrar também as melho-

Rei da Esfiha & Gourmet
com novo ambiente para
toda a família

Além das esfihas, o Rei da Esfiha e Gourmet, possui
em seu cardápio uma deliciosa caipirinha de cerveja

res marcas de bebidas como Brahma, Skol,
Coca-Cola, entre outras, e aguardar as pró-
ximas novidades da esfiharia. “O projeto é
abrir outro ponto na região de Limeira e
acrescentar ao cardápio dois novos produ-
tos muito bem preparados: as pizzas e
pasteizinhos”, antecipam os proprietários.

Conheça o novo espaço do Rei da
Esfiha que fica localizado na Rua Santa
Cruz, 655, no centro da cidade. Entre
em contato também pelo telefone (19)
3445-4978. O horário de almoço para
aqueles que desejarem desfrutar do self
service é das 11h às 15h. Os pedidos
de esfihas podem ser feitos a partir das
16h até as 23h. “Traga toda a sua famí-
lia e amigos e venha experimentar nos-
sa deliciosa comida”.
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Para conquistar o tão so-
nhado emprego ou ser promo-
vido, o domínio do idioma in-
glês é requisito essencial. Um
levantamento, realizado pela
Catho Online, aponta que se-
cretárias que falam a segun-
da língua recebem 68% a
mais do que a média salarial
da profissão. Para a área de
gerência, a remuneração che-
ga a ser 20% maior.

As estatísticas são bas-
tante atraentes. No entanto,
aprender o inglês de manei-
ra ágil e eficiente faz com
que muitas pessoas desistam
do curso. Para evitar essa
realidade, a I Do! Language
School, instituto de idiomas
de Limeira, desenvolveu
uma forma dinâmica e bas-
tante criativa de praticar a

O Pátio Limeira Shopping
traz com exclusividade a Li-
meira, mais um evento de
qualidade para animar as fé-
rias da criançada. Desta vez
quem chegou ao empreendi-
mento é a Turma do Chaves
com diversas atrações para
os pequenos se entreterem.

O Espaço Retrô é o local
de espera, onde o público mi-
rim pode assistir a episódios
da série mais famosa, en-
quanto espera a sua vez de
brincar nas atividades. Os
adultos também podem des-
frutar desse espaço, aguar-
dando os pequenos retorna-
rem das brincadeiras.

Lá dentro, a criançada terá
diversas atividades com brin-
cadeiras diferentes para se di-
vertirem bastante e interagir
com outras crianças.

Na área da Escola do Prof.
Girafales, a galerinha solta a
criatividade, colorindo diver-

Mctech Workshops gratuitos de inglês com
proposta inovadora de aprendizagem

Além do ambiente descontraído, os eventos contam com tecnologia
de ponta, como lousa digital, ar condicionado e sistema de som

língua, por meio de workshops
gratuitos de música, cinema,
culinária, mercado de traba-
lho e outros temas. De acor-
do com o coordenador peda-
gógico e professor da I Do!,
Leonardo Tonasso, “o objeti-
vo é aplicar a aprendizagem
real, que baseia-se no envolvi-
mento do aluno pelo conteúdo
proposto, ou seja, estimular as
pessoas, de diferentes idades
e níveis linguísticos a trabalha-
rem com itens de que gostem”.

Além do ambiente descon-
traído, os eventos contam com
tecnologia de ponta, como lou-
sa digital, ar condicionado e
sistema de som. Na oficina de
música, por exemplo, todos
são convidados a soltar a
voz e testar o conhecimen-
to na segunda língua com

desafios divertidos em equi-
pe. Quando o assunto é ci-
nema, a pipoca é item obri-
gatório. Segundo a jornalis-
ta Vilma Daniel, participante
do workshop, “a iniciativa é
o que tem de mais moderno
na região e o professor é
muito didático e carismático”.

Para conhecer a proposta
de perto, basta ir até a sede
da I Do!, na Avenida Piraci-
caba, 338, e retirar o convite
na recepção. Os próximos
workshops acontecem nos
dias 19, 22 e 30 de julho.

O instituto de idiomas está
localizado no prédio da Mctech
– Unidade Limeira, primeiro
Centro de Treinamento em
Plataforma Apple da região.
Além de atividades abertas à
comunidade, o curso da I Do!

Language School segue a
mesma proposta inovadora
de ensino, com material didá-
tico exclusivo, que inclui DVDs

com séries produzidas em Los
Angeles/EUA. Para outras in-
formações, o telefone do ins-
tituto é (19) 2114-3777.

Férias Turma do Chaves chega ao Pátio Limeira Shopping
sos desenhos da turma.

A Gincana na Casa da
Dona Clotilde é uma das par-
tes mais divertidas, onde as
crianças gastarão muita
energia, pois farão uma cor-
rida para acertar o famoso
Sanduíche de Presunto no
Barril do Chaves.

Os Jogos na Casa do Seu
Madruga está equipado com
o brinquedo Pula Chaves, no
qual os participantes vão co-
locando as espadinhas de
brinquedo no barril do Cha-
ves, tomando cuidado para
não espetá-lo e fazê-lo pu-
lar do mini barril.

Outra atividade bem di-
vertida é o Escorregador na
Casa da Dona Florinda, nes-
ta área os pequenos escor-
regam e aterrissam em uma
almofada fofinha, eles irão
se divertir para valer.

A atividade Bola Gigante
conta um campo de futebol

para a galerinha jogar uma
partida, mas ao invés de
marcar os gols com os pés,
as crianças deverão empur-
rar a bola gigante com as
mãos até o gol adversário.

O Pátio Animado recria a
área mais famosa da série
infanto-juvenil, onde as mai-
ores aventuras dos perso-
nagens, Kiko, Chaves e Chi-
quinha, aconteciam.

As atividades são total-
mente gratuitas e poderão
ser aproveitadas por crian-
ças de 4 a 12 anos, tudo
com o acompanhamento de
uma equipe de monitores
para garantir a diversão
deles. Os responsáveis de-
vem aguardar no local en-
quanto a criança participa
das atividades. As sessões
duram cerca de 25 minutos
com até 20 participantes
por sessão. A participação
no evento se dará median-

DIVULGAÇÃO

te a retirada de senhas a
partir do início das ativida-
des. As senhas só serão
distribuídas para sessões
no mesmo dia.

O evento de férias no
Pátio Limeira Shopping a-

contece até 3 de agosto,
das 14h às 22h (de segun-
da a sábado) e das 14h às
20h (domingos e feriados)
e está localizado na Praça
de Eventos, no piso térreo
do empreendimento.

DIVULGAÇÃO

Na área da Escola do Prof. Girafales, a galerinha solta a
criatividade colorindo diversos desenhos
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Com uma história de qua-
se seis mil anos, a cerveja já
faz parte da cultura mundial.
A curiosidade é que somen-
te séculos depois de sua cri-
ação, ela se tornou uma be-
bida masculina geralmente
associada a reuniões com os
amigos e comemorações ex-
travagantes. Porém o que
antes era visto como uma
simples cerveja, com marcas
tradicionais e populares, ga-
nhou status e maior desta-
que no mercado, e na ver-
são artesanal, virou bebida
gourmet brilhando em vários
estabelecimentos especia-
lizados e conquistando cada
vez mais adeptos de todos os
estilos e gostos.

A cultura de beber cerve-
ja evoluiu tanto que já exis-
te até beer sommelier espe-
cializado em harmonizá-la
com pratos do dia a dia ou
de alta gastronomia, como é
o caso do Thiago Penteado
Gullo, que participou de cur-
sos para a elaboração de
cervejas caseiras e estudos
para atender o público mas-
culino e feminino que apre-
ciam a bebida. O sommelier
conta que, nos dias atuais,
a cerveja está ganhando
mais espaço do que o vinho,
por exemplo. “É muito mais

Destaque Cerveja Gourmet é a novidade do momento
fácil combinar uma cerveja
com algum tipo de queijo, do
que o queijo com o vinho”.
Ele ainda acredita que o
grande crescimento do ramo
está nos variados tipos de
cerveja existentes e, princi-
palmente, na capacidade de
harmonizá-las com as comi-
das, ressaltando a diferen-
ça ao consumir a bebida a-
companhada ou sozinha.

O universo cervejeiro é
muito mais extenso do que a
população imagina. Existem
variados estilos e diferentes
maneiras para se servir e
consumir, o que abriu espa-
ço para a criação de mode-
los para copos destinados
especialmente para cada tipo
de cerveja, que já somam 180
opções diferentes e que são
divididas por famílias, as
quais envolvem alta, baixa e
espontânea fermentação,
tipo de malte ou lúpulo de
amargor ou aroma.

Os grupos familiares são
dividos em Lagers (de baixa
fermentação) e Ale (alta fer-
mentação). “As lagers são
cervejas cristalinas, e que se
baseiam na produção alemã.
Já as Ales são das escolas
belgas e inglesas”, explica o
beer sommelier Gullo.

A ideia de criar copos es-

pecíficos para cada bebida
foi descoberta por alguns
monges, que perceberam
que o formato influenciava na
concentração de sabor ou
aroma da cerveja. “Eles per-
ceberam que um copo mais
fechado ou aberto concen-
trava mais ou menos o sabor
e aroma e com isso foram
surgindo outros modelos de
copo”, conta.

Renato Wollmer, tecnólo-
go em sistemas, é um dos
apreciadores desse tipo de
cerveja. Ele conta que come-
çou a se interessar pelo as-
sunto a partir da indicação
de um amigo. “Acabamos
saindo um dia e resolvi ex-
perimentar com ele uma cer-
veja diferente. Tomamos a
Baden Baden de trigo, o sa-
bor me encantou”, conta
Wollmer que se apaixonou
pelo gosto diferenciado e
único de cada bebida, além
das diferentes maneiras em
que devem ser servidas.

Renato acredita que a me-
lhor maneira pra se começar
a degustar as cervejas gour-
met é estar com uma pessoa
que entenda e te ajude a har-
monizar a bebida com o acom-
panhamento certo. “Tomar cer-
veja só por tomar não é inte-
ressante. O legal é você conhe-
cer os tipos, experimentar e
encontrar a que mais gosta”.

Já Marines Santos, vende-
dora na adega do Oba Hor-
tifruti, acredita que as cerve-
jas gourmets estão cada vez
mais caindo no paladar do
brasileiro pelo gosto diferen-
ciado que elas possuem, o
que impulsionou o grande
crescimento do ramo. “São
cervejas de vários tipos, as
de trigo e, principalmente, as
aromáticas são as que cha-
mam a atenção dos clientes”.

As receitas de cerveja fo-
ram sendo modificadas: be-
bidas que usavam trigo, ar-
roz e milho no lugar da ceva-
da e algumas com toque açu-

O beer sommelier, Thiago Penteado Gullo, ao lado de Renato
Wollmer, um apreciador das cervejas gourmet

O crescente interesse dos brasileiros pela cerveja gourmet fez
com que o Oba Hortifruti abrisse espaço em sua adega para

investir nesse tipo de bebida

Para cada tipo de cerveja foi desenvolvido um tipo
específico de copo com a finalidade de concentrar

melhor o sabor e aroma da bebida

carado ou de frutas, também
começaram a ser rotuladas
como cerveja, o que chamou
a atenção do Oba, que abriu
espaço em sua adega para
investir nesse tipo de bebida.

Assim como Renato Wol-
lmer, o beer sommelier, Thia-
go Penteado Gullo, também
acredita que para quem de-
seja começar a tomar as cer-
vejas gourmets é preciso co-
meçar por uma leve, de tri-
go, por exemplo, e descobrir
a que mais se encaixa no pa-
ladar. “Depois de provar cer-

vejas leves, é possível de-
gustar uma mais amarga e
não se esquecer de combi-
nar com a comida, que aju-
da na hora da degustação”,
aconselha.

Para começar é preciso
experimentar e conhecer al-
guns tipos de cerveja para
depois degustar com calma
os mais de 180 tipos da be-
bida disponíveis no merca-
do. Assim, em boa compa-
nhia basta apenas aprovei-
tar as novidades deste mer-
cado promissor.

FOTOS: ACIL/LAÍS CARVALHO

DIVULGAÇÃO
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No dia 15 de abril, o proprie-
tário da WM Papéis, Warley
Gonzales Magri, realizou a do-
ação de 500 sacolas para se-
rem utilizadas na lojinha dos
Cirurgiões da Alegria.

Toda a equipe da entidade
ficou muito feliz com o ato de
solidariedade e Eliseu Pereira,
coordenador geral da Institui-
ção, ressaltou a importância do
belíssimo gesto, frisando a Res-
ponsabilidade Social da Empre-
sa WM Papéis e de seu propri-
etário. “A partir de agora as pes-
soas que adquirirem os produ-
tos da lojinha dos Cirurgiões da
Alegria poderão levar a sacola
que, por sinal, ficou muito boni-
ta!” comentou Pereira.

Magri conta que o que moti-

WM Papéis

Empresa doa sacolas
para loja dos
Cirurgiões da Alegria

vou a tornar-se parceiro da Ins-
tituição foi ter conhecido de per-
to a sede da entidade, visto o
trabalho que é desenvolvido lá
e como são feitas as interven-
ções nos hospitais que, até
então, desconhecia. “Quando o
Eliseu contou-me sobre a his-
tória do Cirurgiões, de como fi-
zeram e fazem o trabalho até
hoje, me motivou a tornar-me
um parceiro”. O empresário tam-
bém falou sobre a importância
das ações desenvolvidas pela
equipe de voluntários nos hos-
pitais.  “Nada melhor do que ter
os palhaços lá, levando alegria
àqueles que passam por um
momento de dificuldade e que
realmente precisam sorrir”,
completou o empresário.

500 sacolas foram doadas pela WM Papéis para
a lojinha dos Cirurgiões da Alegria

DIVULGAÇÃO
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Na noite de segunda-feira,
14, o Conselho da Mulher
Empreendedora da ACIL trou-
xe para o ‘Encontro com Em-
presários’ uma das mulheres
mais respeitadas e prestigia-
das de Limeira, a Profa. Dra.
Yeda Oswaldo, que com todo
o seu conhecimento e habili-
dade, apresentou a palestra
“Competências Essenciais do
Empreendedorismo”.

Yeda compartilhou sua ex-
periência com as missões, vi-
sões e valores do empreende-
dor, expondo tópicos sobre a
visão positiva do futuro, ambi-
ção, energia e entusiasmo, a
potencialização, ação, congru-
ência e ética, empatia, além de
comunicação e conexão, tra-
balho em equipe e motivação.
“Minha missão é desenvolver
pessoas e construir uma rela-
ção verdadeira, afetuosa e que
tenha um significado na vida
das pessoas, no pessoal e pro-
fissional”. Outro ponto res-
saltado pela palestrante foi a
necessidade do autoconheci-
mento dos empreendedores ao
começar seus negócios.  “Eles
precisam entender que toda
mudança começa de dentro
para fora. O empreendedor ini-

‘Encontro com
Empresários’

Palestra com Yeda Oswaldo motivou
participantes do evento

cia seu empreendimento co-
nhecendo a si mesmo, reco-
nhecendo suas emoções, le-
vando isso como expansão
para outras áreas da vida”.

Participante assídua dos
encontros, a conselheira do
CME, Marilia Gazetta Bonin,
acredita que mais uma vez o
Conselho da Mulher Empreen-
dedora, juntamente com a ACIL,
se superou na indicação de
uma ótima profissional para
transmit i r  conhecimentos

para os empresários. “A Profa.
Yeda deixou uma ótima lição
para todos que estavam pre-
sentes. Além disso, confirmou
a mensagem sobre a importân-
cia de um trabalho empreende-
dor, destacando e enaltecendo
alguns assuntos que fazem a
classe crescer e obter suces-
so”, disse a conselheira, que
acredita que a palestra também
orientou os empresários a ob-
servarem mais as atitudes do co-
tidiano para que as metas traça-
das sejam alcançadas.

O evento continua sendo
transmitido em tem tempo real
pela internet, com o número de
acessos cada vez maior a cada
edição. Para quem não pôde
acompanhar as palestras reali-
zadas no ‘Encontro com Em-
presários’, todas estão dispo-
níveis no canal oficial da Asso-
ciação no Youtube: ACIL Limei-
ra. “Assistam e participem dos
próximos encontros, pois a
cada edição nossos pales-
trantes se superam em suas
apresentações fazendo com
que o ssociado, o empresário
adquira mais conhecimento e
consiga melhorar cada vez
mais, o que beneficia muito
mais que sua empresa, promo-

ve a melhoria contínua da eco-
nomia local, regional e nacio-
nal”, afirmou o presidente da
ACIL, Valter Furlan.

Participe da
próxima edição

O próximo Encontro aconte-
ce dia 11 de agosto, segunda-fei-
ra, às 18h15, na sede da ACIL e
contará com a presença ilustre do
Promotor de Justiça Luiz Alberto
Segalla Bevilacqua, que compar-

tilhará sua experiência com a pa-
lestra “Os princípios norteadores
do direito do consumidor”.

As vagas são limitadas,
portanto garanta já a sua pelo
telefone 3404-4903, ou e-mail:
empreender@acil.org.br. Para
assistir o evento online os in-
teressados deverão acessar o
site da ACIL (www.acil.org.br),
no dia e horário marcados, e
clicar no link disponibilizado
na página principal.

Hélio Roberto Chagas, Cássio Peixoto, Yeda Oswaldo,
Ricardo Ragazzo e Marcos Ribeiro Bozza

No encontro os participantes tiveram um momento ‘network’ em
que puderam trocar cartões e se apresentarem uns aos outros

A palestrante Profa. Dra. Yeda Oswaldo, com todo o seu
conhecimento e habilidade, apresentou a palestra
“Competências essenciais do Empreendedorismo”

FOTOS: ACIL/RAFAELA SILVA

A ACIL conta com sua presença. Participe!
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Já está em vigor, desde o dia
1º de julho, a extensão do pra-
zo de contratação do trabalha-
dor temporário, que consta na
Portaria 789 publicada na edi-
ção do Diário Oficial, de 3 de
junho de 2014. A nova medida
prevê o acordo por três meses
pelo empregador, que poderá
pedir mais duas prorrogações de
três meses, até que o contrato
atinja o limite máximo de nove
meses. Antes disso, os contra-

Micro e Pequenas
Empresas

Saiba sobre as novas medidas para
contratação de trabalhador temporário

tos temporários só podiam ser
firmados por três meses, com
acréscimo de mais três, se as-
sim fosse necessário.

“A vantagem é que as empre-
sas contratantes que, muitas
vezes, precisam ficar mais tem-
po com o trabalhador temporá-
rio, não precisarão mais trocá-
lo. Ou seja, poderão contar com
um colaborador que já conhece
o esquema de trabalho da em-
presa e está adaptado àquela

função específica”, comenta
Sandra Fiorentini, consultora ju-
rídica do Sebrae-SP.

A especialista explica ainda
que, com a nova medida, aca-
barão as fraudes, já que, até
então, as empresas que preci-
savam prolongar o tempo de per-
manência do colaborador tem-
porário solicitavam que este fos-
se para outra agência seleciona-
dora, mas continuasse na mes-
ma função. “No dia a dia, as em-
presas acabam precisando de
mais do que os seis meses mes-
mo. É só pensarmos em uma li-
cença-maternidade, por exemplo,
quando a funcionária pode ficar até
sete meses fora – com seis me-
ses da licença e as férias”, diz.

Para o contratado, a princi-
pal vantagem é poder estar na
mesma empresa por um perío-
do maior, mantendo a fonte de
renda por mais tempo, onde já
está ambientado, e poderá, in-
clusive, mostrar suas qualidades
e ter a possibilidade de ser ad-
mitido no quadro de emprega-

dos por prazo indeterminado.
Os micro e pequenos empre-

sários devem saber que os tra-
balhadores temporários podem
ser contratados em duas situa-
ções: na substituição transitó-
ria de empregado regular e per-
manente e, também, em datas
em que há acréscimo de ativi-
dades, como Natal, Dia das
Mães, Dia das Crianças etc.
Mas a extensão só vale pro pri-
meiro caso.

“A extensão do contrato de
trabalho temporário, de seis me-
ses para nove meses, com rela-
ção a um mesmo empregado,
somente se aplica à substituição
transitória de empregado regular
e permanente, não valendo para
o acréscimo extraordinário de
serviços, como as datas come-
morativas”, explica Fiorentini.

Para contratação temporá-
ria superior a três meses, o em-
presário deve pedir autorização
pelo site do Ministério do Tra-
balho e Emprego, no Sirett
(Sistema de Registros de Em-

presas de Trabalho Temporário)
com antecedência mínima de
cinco dias do início do contra-
to. Já, no caso de prorrogação
deste prazo, o pedido deve ser
feito cinco dias antes do térmi-
no previsto no contrato.

Orientações e suporte
Sandra Fiorentini aconselha

aos micro e pequenos empre-
sários do comércio, que pen-
sam em contratar funcionários
extras para o fim do ano, que
não deixem de se programar.
“Aos que pretendem contratar
para o Natal, por exemplo, já é
hora de começar a se planejar,
já que os meses indicados para
a entrada deste novo funcioná-
rio são setembro e outubro,
quando ele ainda terá tempo
para se adaptar ao novo traba-
lho e, consequentemente, será
mais produtivo, trazendo os re-
sultados esperados por quem
o contratou”, afirma.

Fonte: Sebrae/SP

A nova medida amplia para nove meses o limite máximo para a
contratação de profissionais temporários

DIVULGAÇÃO

O Isca Faculdades está
com inscrições abertas para
o curso de Especialização
em Engenharia de Seguran-
ça do Trabalho. Exclusivo
em Limeira, trata-se da úni-
ca pós-graduação que dá
certificação profissional ao
aluno. O curso é modular e
têm duração de 24 meses.

As aulas serão quinzenais,
aos sábados, com início no
dia 9 de agosto. As inscrições
devem ser feitas pelo site
www.iscafaculdades.com.br

Isca Faculdades

Curso inédito de Especialização
em Engenharia de Segurança
no Trabalho

ou pessoalmente na secreta-
ria da instituição. O curso con-
ta com uma equipe de profes-
sores altamente qualificados,
com atuação destacada no
mercado de trabalho. 

A Especialização em En-
genharia de Segurança do
Trabalho tem como objetivo
capacitar profissionais para
estabelecer ações de planos
estratégicos, possibilitando
desenvolver e coordenar a
gestão das condições e dos
ambientes de trabalho, com

o foco em prevenir a ocorrên-
cia de acidentes, perdas e
danos pessoais, produtivos e
patrimoniais, assim como
agregar valor aos processos
operacionais e às caracterís-
ticas de melhoria contínua. 

Podem participar gradua-
dos em Engenharia de qual-
quer modalidade, Arquitetura
e Urbanismo e geólogos. Mais
informações pelo telefone
3404-4700 ou pelo e-mail
posgraduaçao@iscafacul-
dades.com.br.
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A gratificação natalina, popu-
larmente conhecida como décimo
terceiro salário, é um benefício ins-
tituído no Brasil que deve ser pago
ao empregado em duas parcelas
até o final do ano, entre os meses
de novembro e dezembro.

Para os trabalhadores em-
pregados em regime da Consoli-
dação das Leis do Trabalho
(CLT), a chegada do décimo ter-
ceiro salário representa uma ren-
da extra muito bem-vinda. Já para
as micro e pequenas empresas,
o salário extra desembolsado
para os colaboradores significa
mais gastos. Por isso é impor-
tante se planejar desde o primeiro
dia do ano para que a situação
não se complique mais adiante.

O ideal é criar um fundo de
reserva que deve ser montado
conforme a sua disposição, des-
de o início do ano. Essa reserva
deve ser inserida nas despesas
operacionais, ficando em um
fundo no fluxo de caixa para ser
usada em novembro e dezem-
bro. Assim, quando chegar as
datas de pagamento das duas
parcelas do benefício, a empre-
sa já terá alcançado o valor ne-
cessário e, assim, sentirá me-
nos a retirada do dinheiro. É
uma forma de pagar o 13º salá-
rio em 12 parcelas antecipadas.

Mas se esse não foi o planeja-
mento desde o início do ano, ain-

Como se planejar para
pagar o 13° salário

da dá tempo para fazer a reserva
para os pagamentos durante os
meses que faltam para o desem-
bolso do décimo terceiro salário.
O plano de ação será o mesmo.
O que mudará nesse caso são as
maiores reservas mensais que pre-
cisarão ser feitas.

Caso não haja nenhum plane-
jamento, isso será sentido no cai-
xa da empresa e os custos com
a folha de pagamento certamen-
te dobrarão. Quando isso acon-
tece muitas micro e pequenas
empresas acabam recorrendo a
empréstimos bancários para o pa-
gamento do décimo terceiro sa-
lário. Contudo, esse dinheiro tem
um custo que não foi incluso na
formação do preço de venda de
seus produtos e serviços, redu-
zindo assim o lucro da empresa.
Por isso é fundamental se plane-
jar para, assim, evitar tal prática.

A regra básica é elaborar o
planejamento desde o início de
cada ano, analisando a possibi-
lidade de usar o fundo criado a
qualquer momento para saldar
dívidas ou liquidar as prestações
dos empréstimos, mas também
pensando em repô-lo até o final
do ano, evitando assim o paga-
mento de juros no caso e recor-
rer ao empréstimo bancário.

Ivan Hussni,
Diretor Técnico do Sebrae-SP
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Interatividade

PAULO CESAR CAVAZIN

Saber ouvir, não só evita
prejuízos como também pode
trazer lucros. Há algum tem-
po perguntei a um executivo
de uma grande empresa, so-
bre qual teria sido lógica, por
ele utilizada, para obter pleno
acerto na decisão sobre uma
área que lhe era totalmente
estranha. E então, pude com-
preender sua esperteza e a
técnica que lhe fora tão deci-
siva. Pois, necessitava resol-
ver um inusitado problema.
Havia duas opções. E, por in-
tuição ele sabia que apenas
uma delas poderia ser
satisfatória. Porém, não con-
seguia distingui-la. Como não
poderia falhar, recorreu aos
pareceres de dois técnicos
especializados, mas acirrados
concorrentes. Já que eles
eram os únicos conhecedores
do assunto. Porém, fora avi-
sado que, enquanto um deles
sempre falaria a verdade, o ou-

Saber achar o ponto comum, eis o xis da questão!...
tro sempre tenderia a mentir. No
entanto, por ser um tema de alta
especificidade, precisaria des-
cobrir a opção que realmente o
atenderia. Por isso, buscou di-
alogar francamente com cada
um dos concorrentes, sem pre-
ocupar-se em distinguir o men-
tiroso daquele que falaria a ver-
dade. E assim, propôs-se a per-
guntar, sutil e indistintamente,
a ambos: “Qual das opções você
acha que seu concorrente me
ofereceria para solucionar o pro-
blema”? Explicou-me, o tal exe-
cutivo, que, pela lógica, o men-
tiroso apontaria a opção inviável
como aquela a ser recomenda-
da por seu bem intencionado
concorrente. Já que, com cer-
teza, ele mentiria sobre a ver-
dade do sincero. Por outro lado,
esse outro especialista, mais
ético, por conhecer o concorren-
te e suas habituais mentiras,
seguramente lhe afirmaria que,
por ele, seria apontada a opção

inviável. Dessa forma, pelo “pon-
to comum”, o executivo distin-
guiu a opção inviável. Ou seja,
aquela que os dois especialis-
tas atribuiriam como a eleita por
seus concorrentes.  Eis que o
sábio, apesar do peso dos pe-
sares, sabe pesar!...

Muitas pessoas usam uma
“série de xis” como forma inclu-
siva de enumerar as coisas. No
entanto, aquele executivo, de-
pois de ter ouvido os especia-
listas, ao “fazer um xis em ci-
ma” da opção inviável, não efeti-
vou apenas a sua exclusão,
mas, a eleição e a busca da op-
ção viável. Vale lembrar que,
conforme a crônica anterior, a
cruz (com traço em cruz mes-
mo); em tê (equivalente à letra
“Tau”); e, em xis (ao heráldico
“sautor”) foi a matriz de todos
os idiomas e escritas. E a “mais
antiga forma de marcar coisas
e ideias”. Aliás, o “Tau” francis-
cano, é uma variação do forma-

to da Cruz (adotada pelo Cristi-
anismo). A qual, posta na forma
de xis, é denominada de “Crux
Decussata”, mais conhecida, no
âmbito religioso, como a “Cruz
de Santo André”. Numa alusão
ao irmão de São Pedro, que,
condenado a morte, teria opta-
do por ser crucificado num xis.
Na Geometria, o xis se consti-
tui numa intersecção, ou seja,
no ponto comum (eixo, equilíbrio
e fator geral) no qual se encon-
tram duas retas concorrentes
(de sentidos divergentes). Como
símbolo, representa o Eterno, a
harmonia dos opostos, a con-
córdia e a identificação do direi-
to alheio. É ainda, o símbolo da
preferência, da escolha e da elei-
ção. Pois, muitas vezes, no dia
a dia, deparamos com formulá-
rios que nos trazem a opção:
“assinale com um xis”.

Em Álgebra, aquela letra re-
presenta a incógnita, da qual
adveio o costume de dizer-se:

“Eis o xis da questão!...” Mas,
ante a morte, essa tem sido a
dúvida crucial que todos car-
regam. Como resposta, nas
bandeiras dos piratas e nos ró-
tulos de veneno existem duas
tíbias “em xis”, com a caveira
na intersecção. Apontam a
morte, o ponto comum, iguala-
dor de todos. No entanto, o xis
é também o cruzamento dos
bastões usados pelo homem
primitivo para produzir e do-
minar o fogo causador da
nossa evolução. Pelo fogo, “a
Luz foi feita”, sob a qual flo-
resceu a Rosa, a marca do
Amor, que adveio para, na
intersecção, substituir a ca-
veira. Pois, em vez de morte,
a Luz Verdadeira do Amor traz
Vida (a opção viável!)... Ao tra-
çarmos o xis (ou uma “cru-
zinha”), vamos elegê-la?!

Informática

Por que será que a página
do seu concorrente se destaca
mais nos resultados do Google?

Quando o assunto é comér-
cio eletrônico, o monitora-
mento de acessos é um tema
que precisa de uma atenção
especial. Do total de vendas
no e-commerce 30% aconte-
cem por meio de sites de bus-
ca. Muito popular no mundo
virtual, os serviços de SEO (do
inglês, Search Engine Op-
timization) ajudam a melhorar
o posicionamento de sites nos
resultados dos principais
buscadores.

Antes de iniciar o seu ne-
gócio ou mesmo de contratar
um profissional SEO para a sua
empresa, é importante ter no-
ção de alguns detalhes como
quais as técnicas que serão
utilizadas e como será feita a
métrica de desempenho do seu
site. Abaixo algumas dicas rá-
pidas sobre o trabalho de SEO:

O que fazer para destacar sua loja virtual na Internet?
1. Faça uma pesquisa

completa sobre palavras-cha-
ve: Reserve um bom tempo para
identificar as principais palavras
usadas no seu ramo e pela con-
corrência. Esse será um dos
principais meios pelo qual o cli-
ente chegará ao seu site. Algu-
mas ferramentas de busca de
‘keywords’ (palavras-chave) faci-
litam o trabalho.

2. Você clicaria em um
site com esse nome?: Reflita
sobre o nome do seu site. O
sucesso de uma página nos
buscadores também leva em
conta se o nome aguça curiosi-
dade ou traduz com objetivida-
de o conteúdo geral do site.

3. Olho no Google Analy-
tics: Um dos principais aliados
do SEO, essa ferramenta gra-
tuita mostra o levantamento do
número de visitas da página,
bem como os sites mais po-
pulares. É um ótimo meio para
visualizar o cenário em que

seu site se situa.
4. Use imagens e vídeos:

Internautas tendem a clicar em
páginas que aparecem com ima-
gens ou vídeos nos buscadores.
Um conteúdo de qualidade mes-
cla de forma harmônica texto e
imagens. Uma boa dica é rela-
cionar as imagens de sua pági-
na à palavra-chave principal.

5. Tags são importantes:
Reserve uma atenção especial
para essas palavrinhas. As tags
têm como função avisar o bus-
cador quais os termos mais im-
portantes do texto e também
classificar tópicos dentro de um
site ou blog.

6. Quanto mais links em
outro site melhor: Ter links em
outros sites significa mais
cliques direcionados ao seu
site. Tenha em mente que o link
precisa ser inserido em locais
de relevância e precisa estar de
acordo com o assunto. Faça
propaganda ou feche parcerias

com outros sites para divulgar
seus produtos ou seu site.

7. Site sempre atualizado:
Sites de busca como Google e
Bing geralmente destacam sites
com conteúdo atualizado fre-
quentemente. Por isso sempre
renove conteúdo com qualidade
e crie novas palavras-chave. Lem-
bre-se que sua loja virtual é igual
uma loja de frente para rua, mude
sempre a vitrine e atualize os
produtos cadastrados.

8. Faça um mapa do seu
site: O seu site precisa ter um
mapa com links para todas as
páginas, dessa forma você ga-
rante seu conteúdo todo inde-
xado. Alguns sites geradores de
sistemas ajudam também na in-
dicação de quais páginas são
mais ou menos relevantes.

09. Qualidade de con-
teúdo: Não adianta fazer um
bom trabalho de SEO sem
ter conteúdo de qualidade.
Atenção para erros de por-
tuguês e de formatação nos
textos. Construa a página
com harmonia de cores e
posicionamento de itens.

Estes passos acima são
importantes para destacar a
sua loja virtual, pois sendo co-
nhecida e encontrada nos
buscadores, com certeza as
vendas aumentarão. Sucesso
e Deus te abençoe!

Lúcio de Oliveira Batista
Proprietário

Livraria Kyrios
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“Motivando a todos para a
qualidade” é o novo seminário
que Alfredo Rocha, o palestrante
mais assistido do Brasil, traz
para Limeira na segunda-feira,
21 de julho. O evento, que en-
cerra a trilogia de palestras
apresentada pelo conferencis-
ta em Limeira este ano, acon-
tece às 19h30, no Nosso Clu-
be e conta novamente com o
apoio da Associação Comerci-
al e Industrial de Limeira.

O seminário, destinado
aos colaboradores das empre-
sas, sejam eles ajudantes,
faxineiras, estoquistas, recep-
cionistas, motoristas, portei-
ros, gerentes, e até mesmo o
presidente e demais interes-
sados pelo assunto, abordará
diversos temas relacionados à
qualidade: Como lidar com as
mudanças do mundo moder-

Alfredo Rocha apresenta o seminário
“Motivando todos para a qualidade” dia 21

no; Qual é a missão de todos
para conquistar e manter clien-
tes; Como obter a melhor moti-
vação para trabalhar e viver com
qualidade; O perfil do funcioná-
rio da qualidade total, entre ou-
tros temas de grande relevância
para todos que fazem parte do
meio corporativo de empresas.

“Juntos, deixaremos a empre-
sa toda pensando em excelência,
agindo com competência, encan-
tando clientes e conquistando
mercado”, ressalta Alfredo Rocha,
que ainda afirma que a palestra é
imperdível, pois este trabalho tem
gerado um alto nível de compro-
metimento de todos os colabora-
dores para um excelente desem-
penho da qualidade.

Alfredo Rocha não tem for-
mação acadêmica, não é con-
sultor, nem graduado; é um prá-
tico. Nascido em Limeira, estu-

dou Psicologia, Filosofia e So-
ciologia, especializando-se
mais tarde em Comunicação.
Os livros tornaram-se seus gran-
des mestres. A prática de vi-
venciar diversas experiências e
presenciar fatos no dia a dia da
vida empresarial, enriquece e
atualiza a qualidade das infor-
mações que hoje são divididas
com diversos líderes empresa-
riais e seus colaboradores
através de Seminários e Trei-
namentos ministrados por ele,
que traz na força de sua co-
municação, a certeza e a con-
vicção de um prático.

Apontado pelo meio empre-
sarial como um dos melhores
conferencistas da atualidade na
área comportamental, conquis-
tando o título de palestrante
mais assistido do Brasil, Alfredo
Rocha completa 24 anos de

carreira em 2014, sendo que
cerca de 3 milhões de pessoas
já tiveram o privilégio de com-
provar a excelência dos semi-
nários que realiza.

Hoje 70% de sua agenda pro-
fissional é dedicada aos Semi-
nários “In Company”, contrata-
dos pelas maiores e melhores
empresas nacionais e multina-
cionais, e 30% às empresas
parceiras de promoção de even-
tos empresariais em várias re-
giões do País.

Para participar do seminário
“Motivando todos para a qualida-
de”, com Alfredo Rocha, basta
entrar em contato com a Ondec
Treinamento, organizadora do
evento, pelos telefones 3033-5548
e (19) 98733-9782, ou e-mail:
lais@ondec.com.br, falar com
Lais. O valor do investimento é de
R$ 80 (sócio da ACIL) e R$ 118

Alfredo Rocha promete motivar
a todos os presentes para

trabalhar e viver com qualidade

Waldez Ludwig é professor,
consultor em gestão empresa-
rial e palestrante. Formado em
Psicologia pela Universidade
de Brasília e em Teatro pela
Fundação Brasileira de Teatro,
está há mais de 12 anos de-
senvolvendo pesquisas para o
cenário e tendências da ges-
tão das organizações e edu-
cações corporativas, especial-
mente em temas ligados a es-

Videoteca
ACIL

Como criar uma empresa
de alta performance com
Waldez Ludwig

(não-sócio), além de preços
especiais para grupos. Não
perca essa oportunidade, ga-
ranta já a sua vaga e se torne
um profissional de qualidade!

tratégias competitivas, mercado
de trabalho, perfil profissional,
criatividade, inovação e melhoria
da qualidade e desenvolvimento
do capital intelectual.

Assistido por mais de 570 mil
pessoas já em mais de 1400 even-
tos abertos ao público em geral,
Ludwig foi aplaudido por mais de
1200 pessoas que estiveram no
12° Encontro dos maiores Confe-
rencistas do Brasil. Ele afirmou
que sucesso não depende de per-
feição, mais sim de originalidade.

Nesse treinamento, as pesso-
as vão descobrir o que os profis-
sionais fazem para planejar suas
carreiras e construir uma trajetó-
ria de sucesso.  Além disso,
Ludwig dá algumas receitas para
contratar e agir, e também dispa-
ra uma série de sugestões fora
do padrão da administração efici-
ente que, segundo ele, são a so-
lução para fazer as empresas na-

vegarem em mares turbulentos.
Além deste, a ACIL possui

diversos títulos em DVD e VHS
em sua Videoteca, que tem
como principal objetivo propor-
cionar aos empresários a opor-
tunidade de adquirir conheci-
mentos sobre administração,
estratégias e qualidade para se
construir um bom vendedor, mo-
tivação, gestão e finanças, além
de outras temáticas muito im-
portantes para os negócios.
Dessa forma toda a equipe pode
ficar em sintonia com as normas
direcionais que levam um em-
preendimento ao sucesso.

Para poder ter acesso ao
conteúdo disponibilizado, os
associados devem se dirigir
até a entidade e realizar a loca-
ção do DVD ou VHS, com cus-
to de R$ 5 por volume.

Mais informações pelo telefo-
ne 3404-4912, falar com Rafaela.
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José Carlos Bigotto
Departamento de Economia

DE OLHO Concessionária Báltico realiza Festa
Julina Beneficente

A 8° Festa Julina Beneficente da Conces-
sionária Báltico acontece nos dias 18 e 19 de Julho. Para as atrações, estão
programados shows da Banda Trio Só Paixão, além de Márcio & Douglas, que
tocam sexta e sábado respectivamente.

Durante o evento, também acontece uma roleta com sorteio de diversos brin-
des e a entrega da chave do carro Ford Ká 0km, que será sorteado no dia 16 de
julho pela Loteria Federal, e tem seus números vendidos por R$ 10 pela Báltico e
por todas as entidades participantes.

As crianças também vão poder se divertir muito nos diversos brinquedos dispo-
níveis no local para animar os pequenos.

O valor do convite é de R$ 30 por pessoa e mais 2 kg de alimentos não perecí-
veis (arroz, feijão, óleo, leite) ou fraldas geriátricas. Nesse valor estão inclusas
comidas como pipoca, mandiopã, cuscuz, doces típicos, canjica, cachorro quen-
te, lanches de calabresa e pernil, além de espetinhos de carne, cafta e linguiça,
milho cozido, cural e pasteis de queijo e carne. O evento terá ainda vinho quente,
quentão, água, refrigerante e chopp que serão cobrados à parte.

O estacionamento também terá uma taxa de R$ 10 que entrará nas doações
para as entidades, sendo que todo o valor arrecadado será dividido em partes iguais.

A festa, que será realizada no Centro de Eventos de Limeira, na Av. Maria
Thereza S. de Barros Camargo, 1525, Jd. Acquarius, tem início às 19h, sendo que
os shows começam às 21h.

Festival Nacional de MPB Canta Limeira
O Festival Nacional de MPB Canta Limeira começa no dia 18 de julho, sexta-

feira, com apresentação de 16 músicas, e continua no sábado, 19.
No domingo, 20, as classificadas para a etapa final realizam nova apresen-

tação e são divulgadas as vencedoras da 13ª edição do festival. O evento tem

início sempre às 20h, no Teatro Vitória.
Ao todo, 32 grupos se apresentam, dos quais 12 são de Limeira. A intenção da

iniciativa é abrir espaço aos compositores e intérpretes da música popular brasi-
leira de todos os gêneros. A entrada é gratuita.

Festival de Massas em prol do Cantinho do Vovô
O Núcleo de Jovens Empreendedores da ACIL promove o 1° Festival de Massas

em prol do Cantinho do Vovô, que será realizado no dia 27 de Julho no Carlton Plaza
Hotel Limeira, localizado na Rua Boulevard de La Loi, 601, partir do meio dia.

O 1° Festival de Massas contará com um cardápio variado com três tipos de
massas e 11 ingredientes para compor os pratos, além das sobremesas prepara-
das por Felipe Alta Confeitaria. Outro destaque é a presença da banda Kalú in
Trâmite, que promete animar os presentes e proporcionar um evento imperdível.
Água e refrigerante serão inclusos e a cerveja será vendida a parte.

Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 50 - crianças de até cinco anos não
pagam e até 10 anos pagam meia (R$ 25) – e podem ser adquiridos na Vivane
Lustres, Gráfica Telle e Zoofarma.

Show do Monster High no Shopping Nações Limeira
O Shopping Nações Limeira recebe no sábado, 19, às 16h, um pocket show

das personagens do Monster High. O espetáculo conta com canções interpreta-
das pela artista Alisson Hiraheta, performances inusitadas, animação, efeitos es-
peciais e muita interação dos personagens com o público.

O show é baseado na primeira temporada da série, em que filhos de persona-
lidades e monstros como Frankstein, Drácula, Lobisomem, Cleópatra, Monstro do
Lago Ness e Medusa precisam enfrentar os dilemas do Ensino Médio. No espetá-
culo, as peripécias dos personagens, que se tornaram sucesso em todo o mundo,
são trazidas para o palco.

A apresentação acontecerá na Praça de Eventos, com entrada gratuita.

Esta semana estamos ou-
vindo muito sobre o Brics, com
a realização da reunião dos
países membros no Brasil.
Brics é uma sigla que se refe-
re a Brasil, Rússia, Índia, Chi-
na e África do Sul, criada pela
economista britânico Jim
O’Neill, do banco americano
Goldman Sachs, em 2001 (ini-
cialmente não existia a letra
“S” na sigla, ela foi acrescen-
tada em 2009 com a inclusão
da Africa do Sul). O economis-
ta assim identificou países em
desenvolvimento com índices
de crescimento promissores e
poucos riscos de interesse
para os investidores. Os cinco
países representam mais de
um quarto da área terrestre do
planeta e mais de 40% da po-
pulação mundial. As previsões
do  economista vem se confir-
mando apenas parcialmente,
com o crescimento da China.

Os governos dos cinco pa-

Países do Brics buscam maior influência
íses-membros decidiram se
aproveitar do marketing gerado
pela criação da sigla com a ten-
tativa de formação de um blo-
co, para aprofundar o conheci-
mento entre eles e desenvolver
suas relações comerciais e fi-
nanceiras, a partir de 2006, e
mais recentemente para au-
mentar a sua influência sobre
os outros emergentes. Como
parte dessa estratégia, no en-
contro desta semana em For-
taleza foi formalizada a criação
de um banco de desenvolvimen-
to, com sede em Xangai. O Bra-
sil queria a presidência, que
acabou ficando com a Índia.

Segundo a Confederação
Nacional da Indústria, há interes-
ses brasileiros nas áreas de
agronegócios, infraestrutura,
logística e equipamentos de
transporte, mineração, máqui-
nas e equipamentos, tecnologia
da informação, farmacêutico e
equipamentos médicos, energia

e economia verde.
Em 2013, as transações bra-

sileiras com as demais econo-
mias do grupo alcançaram US$
101 bilhões, representando 21%
do comércio exterior brasileiro.

A avaliação da Copa pelos
turistas estrangeiros

A Copa do Brasil foi uma
grande festa, com pontos posi-
tivos e negativos e a participa-
ção melancólica da seleção bra-
sileira. Doze estádios foram cons-
truídos, dos quais pelo menos
quatro poderão se transformar
em elefantes-brancos. Das o-
bras de infraestrutura em mobi-
lidade urbana  prometidas, hou-
ve cancelamentos, adiamentos
e algumas estão ainda em exe-
cução. Ocorreram grandes a-
vanços nos aeroportos, em espe-
cial o de São Paulo, através da
concessão à iniciativa privada.

Os turistas estrangeiros que
vieram ao Brasil para os jogos

avaliaram positivamente a orga-
nização do evento e deram no-
tas altas para quesitos como
segurança nos estádios, trans-
porte e hospitalidade, de acor-
do com pesquisa Datafolha.

O ponto alto foi a hospitali-
dade dos brasileiros, classifica-
da como ótima/boa por 95%
dos consultados. A organização
teve também nota elevada: 83%
disseram ter sido ótima/boa.

A segurança, um dos grandes
problemas brasileiros, esteve
bem na Copa: nos estádios foi
aprovada por 92% dos turistas e
a segurança dos turistas por 82%.
O transporte aéreo foi considera-
do ótimo ou bom por 76%.

Os preços nos hotéis e o
custo de vida no Brasil foram
os pontos mais criticados: ape-
nas 32% deram a nota máxima

para o custo do setor hotelei-
ro Quanto ao custo de vida,
somente 29% consideraram
ótimo/bom.

De acordo com dados ofi-
ciais, o Brasil recebeu 700 mil
visitantes apenas no mês de
junho. Boa parte desses torce-
dores veio ao Brasil de carro a
partir de países sul-america-
nos, especialmente da Argen-
tina. Apesar disso, também
houve recordes no número de
passageiros nos aeroportos.
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Na cultura brasileira, o fute-
bol cativa seus torcedores mais
do que em qualquer lugar do
mundo. Desde cedo os peque-
nos aprendem a amar e torcer
pelos times ao serem incentiva-
dos com presentes dados pe-
los pais, tios, primos, enfim, todo
mundo quer trazer a criança
para sua torcida, fazendo-a car-
regar a bandeira do seu time por
toda a vida.

Para celebrar o Dia do Fute-
bol, comemorado no dia 19 de
julho, torcedores deram seu de-
poimento e contaram um pouco
sobre a emoção de vibrar pelo
seu time do coração. Como
Eduardo Gonçalves, do escritó-
rio de contabilidade Ortec, que
desde pequeno compartilha com
o pai e o avô a paixão pelo São
Paulo Futebol Clube. “Desde
criança meu pai já colocava o
uniforme do São Paulo em mim
e hoje eu não perco um jogo”.

A paixão começou com o
avô, que na época da constru-
ção do Morumbi, criou uma co-
mitiva para arrecadar sacos de
cimento e ajudar nas obras,
passando essa paixão de ge-
ração para geração. Mesmo já
cativado desde muito novo, o
são paulino se lembra da pri-
meira vez que foi ao estádio do
time do seu coração, e também
da oportunidade que teve poder
conhecer as dependências do

Dia do Futebol Torcer é paixão nacional!

Roberto Di Salvi relembra os tempos em que
atuou como jogador de futebol

local, como os vestiários, por
exemplo. “Esse foi o primeiro
contato que tive com o meu
time, e assim minha paixão
aumentou com certeza”, con-
ta Gonçalves.

Cativar as crianças contan-
do a história do futebol, das equi-
pes e dos grandes jogadores faz
com que uma vontade de co-
nhecer e participar dos jogos
seja despertada. “Eu pretendo
cativar meus filhos do mesmo
jeito que a minha família me ca-
tivou”. E se engana quem pen-
sa que a vibração é restrita ape-
nas aos garotos, pois a cada
dia mais mulheres estão presen-
tes nos estádios e entendem re-
almente de futebol.

“Rivais sempre, inimigos
nunca”, é a principal frase que o
são paulino leva quando se tra-
ta dos jogos, pois é preciso sa-
ber separar e diferenciar os 90
minutos de disputa. “Existem al-
gumas brincadeiras, mas para
que isso não se torne briga, é
necessário entender que até os
próprios jogadores, que atuam
em times diferentes, continuam
amigos depois da partida.”

Também seguindo os passos
do pai, que foi jogador, Roberto
Di Salvi, da Mafer Ferramentas,
começou a jogar com 13 anos
pelos times da região, como no
Atlético Boa Vista, no Paulista-
no e no Leãozinho. “O esporte

sempre andou lado a lado co-
migo. Foquei sempre no meu
trabalho, mas o futebol é a mi-
nha grande paixão.”

Com o pai conhecido na ci-
dade como Lito, um ótimo joga-
dor, Di Salvi procurou sempre se
espelhar nas táticas do pai, pre-
ferindo jogar nas mesmas posi-
ções e aproveitar de todos os
caminhos passados com expe-
riência e dedicação.

Vendo a diferença entre os
torcedores veteranos e os mais
jovens, o empresário acredita
que antigamente a torcida a-
companhava seu time com o
coração. “Hoje, são poucos os
que conseguem ter essa paixão
verdadeira. Sou do tempo em
que as pessoas iam até de ca-
minhão ver o time jogar. Torcia
por amor”, conta.

Mesmo com pai futebolista,
e com toda sua experiência no
futebol, os filhos do limeirense
preferiram seguir outros cami-
nhos, deixando o campo e es-
colhendo outros esportes. En-
tretanto, Di Salvi continuou a in-
centivá-los, pois acredita na dis-
ciplina que a prática esportiva
pode trazer para todas as crian-
ças e adultos. “O esporte dou-
trina muito uma pessoa. E mes-
mo que meus filhos não tenham
seguido meus passos, nunca
deixaram de praticar esportes”.

Para todos os papais, avôs
ou titios que queiram cativar os
pequenos desde cedo, a Pas-
sarela reúne todos os acessó-
rios para compor um uniforme
personalizado. Desde chutei-
ras até camisas dos times fa-
voritos nacionais e internacio-
nais, a variedade da loja pro-
cura atender ao gosto de to-
dos os torcedores.

Para a gerente da Passare-
la, Jaqueline Roland, o incenti-
vo só aumentou com a chegada
da Copa. “Acompanhar aos jo-
gos, faz com que as crianças
procurem chuteiras iguais as do
seu jogador preferido, por exem-
plo”, conta a gerente.

Jaqueline também acredita

que o incentivo vem da escola,
onde acontece uma grande prá-
tica de esportes, o que aumen-
ta o interesse das crianças. “A
Copa sempre fomenta esse in-
teresse, mas desde sempre os
pais procuram incentivar os fi-
lhos com o esporte”, relata.

Independente da escolha,

pois nem sempre os filhos se-
guem os mesmos gostos dos
pais quando o assunto é time de
futebol, o fato é que não importa
a bandeira que o torcedor erga,
o que vale mesmo é torcer e fa-
zer dos jogos uma confraterniza-
ção entre amigos e família, um
momento para dividir com todos.

Eduardo Gonçalves decorou sua sala no escritório com o quadro
que ilustra uma das maiores conquistas de seu time: o

tricampeonato mundial

Na Passarela Calçados as crianças procuram chuteiras
iguais as dos ídolos do futebol

FOTOS: ACIL/LAÍS CARVALHO
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A campanha “Comércio de Limeira realizando seus sonhos”, do Dia dos Pais,
realizada pela ACIL, em parceria com o Sicomércio, traz mais prêmios para os con-
sumidores de Limeira que prestigiarem o comércio da cidade ao comprarem os
presentes para seus heróis: os papais.

Seguindo os mesmos moldes da primeira promoção, os consumidores que com-
prarem nas lojas participantes concorrerão a uma Moto CG 125 Fan zero Km. As-
sim, o ganhador poderá percorrer toda a cidade com sua nova motocicleta.  Sem
contar que o vendedor contemplado também garante premiação, levando para casa
um vale-compra no valor de R$ 300.

Para conhecer as lojas participantes da campanha “Comércio de Limeira reali-
zando seus sonhos”, do Dia dos Pais, os interessados podem acessar a página da
ACIL na internet (www.acil.org.br) e conferir a lista completa disponibilizada no site.

Não perca essa grande chance, compre nas lojas participantes e garanta
seu cupom!!

Dia dos Pais
Campanha de prêmios irá sortear uma
Moto CG 125 e um vale-compra
no valor de R$ 300

Os consumidores que comprarem nas lojas participantes
garantem cupom e tem a chance de ganhar uma

Moto CG 125 Fan zero Km

Consulte as lojas participantes da
promoção no site da ACIL:

www.acil.org.br

ACIL/FABIANA SCHIOLIN
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A redução de gastos pode
representar a sobrevivência e o
sucesso de uma companhia por
muito mais tempo. Mas não
basta apenas trocar fornecedo-
res e/ou demitir funcionários para
ajustar as finanças, é preciso
colocar em prática mais ações
que auxiliam a economia e re-
duzem os valores gastos.

Pensando nisso, um guia
com 7 orientações sobre finan-
ças foi elaborado pelo professor
da Fundação Dom Cabral, Mar-
celo Valério. Com mais de 20
anos de experiência como exe-
cutivo de finanças em empresas
de médio e grande porte, Mar-
celo ensina o caminho para o
sucesso na redução.

O guia se resume em 7 as-
pectos principais, são eles:
Enquadramento correto do
CNPJ; Os fornecedores; A res-
ponsabilidade do Administrador;
As tecnologias; Os processos
interno; O ambiente de trabalho;
e as Demissões.

Acertando as contas
 com o Governo

Uma situação bem corriquei-
ra apontada por Marcelo Valério
é quando uma empresa está
enquadrada em um tipo de regi-
me inadequado e, com isso, os
valores de impostos para o go-

Dicas para reduzir gastos e despesas sem
prejudicar a produtividade da empresa

verno estariam fora da realida-
de. “Ocorre principalmente nas
pequenas e médias empresas,
que costumam alocar as despe-
sas com a folha que no Simples
tem um custo menor, mas es-
tão gerando um passivo perante
o Governo”.

Para ajustar este quadro an-
tes que seja tarde, Marcelo ex-
plica que as empresas devem
fazer a conta de quanto esta
“economia da folha” representa
e quanto é o tamanho do risco
perante o fisco. “Muitas vezes,
o ônus é maior que o bônus”.

As parcerias
e fornecedores

A questão dos fornecedores
é bem interessante, pois mui-
tas vezes um preço mais baixo
pode representar uma econo-
mia momentânea. Para Marce-
lo, o importante é avaliar a qua-
lidade do produto ou do serviço
ofertado para não influenciar na
conta final.

“Esta questão varia muito
conforme o segmento da em-
presa. Na indústria tem um
peso relevante que são os
insumos, portanto ela deve ter
fornecedores com o menor pre-
ço e maior prazo. Quanto à
qualidade de produtos ou servi-
ços, isso vai depender da efici-

ência operacional da empresa
e a sua estrutura”.

A responsabilidade do
administrador

Qual é o tamanho da respon-
sabilidade de um administrador
sobre a conscientização dos
funcionários para reduções pon-
tuais? Para Marcelo Valério, é
enorme. O professor explica
que os funcionários são prota-
gonistas da redução de custos
e, para isto, o empresário preci-
sa conscientizá-los, qualificá-
los e sensibilizá-los. “É preciso
mostrar exemplos e fazer com
que cada um enxergue como
pode contribuir, além de definir
metas e premiar a equipe quan-
do elas forem atingidas”.

O uso da
modernidade

A tecnologia é uma aliada
para redução de custos com
programas para optimização de
tempo de funcionários, a utili-
zação do recurso do ponto ele-
trônico ou mesmo através de
sistemas que economizam
energia, mas Marcelo acredi-
ta que apenas ter esta
tecnologia ao lado da empre-
sa não basta. “É preciso sa-
ber usar a seu favor essa fer-
ramentas. Acho que esta é a

maior dificuldade das empresas
de médio porte: ter muita infor-
mação mas não saber utilizar
nem 10% de toda esta tecno-
logia” aponta o especialista.

Os processos
 internos

Folha de pagamento é uma
questão que interessa em todas
as empresas e Marcelo Valério
explica que ela precisa estar
bem enxuta, sem erros ou gas-
tos desnecessários. “É preciso
mensurar a relação faturamento
x folha x funcionários e também
ebitda x folha x funcionários.
Desta forma, a empresa pode
equalizar o seu quadro de cola-
boradores e rever os processos”
explana Marcelo.

Vale lembrar que ebitda sig-
nifica Earnings Before Interest,
Taxes, Depreciation and
Amortization, ou Lucros Antes
de Juros, Impostos, Deprecia-
ção e Amortização.

O ambiente
de trabalho

“Funcionários felizes são
mais ‘rentáveis’ e tem custo tra-
balhista menor, mas são pou-
cas as empresas que fazem
este trabalho, geralmente as de
grande porte sim. Infelizmente
nem todos os empresários exe-

cutam essa tarefa. Eles sabem
do problema mas não sabem
como resolver.” Marcelo Valério
percebe alguns fatores que ain-
da estão sendo observados nas
empresas mas não estão rece-
bendo a devida atenção, como
funcionários desmotivados por
questão de segurança de tra-
balho, de práticas de gestão
ruim ou até por falta de remu-
neração justa, só para citar al-
guns exemplos.

As demissões
Marcelo Valério acredita que

demitir funcionários nem sem-
pre significa cortar custos e que
contratar mais empregados não
significa ter mais gastos. O pro-
fessor da Fundação Dom Cabral
orienta que, antes de fazer
qualquer ação neste sentido, o
empresário precisa fazer algu-
mas contas.

“Ele precisa saber qual o
custo da rescisão, mais pas-
sivo trabalhista ou quais seri-
am os gastos com a contra-
tação e treinamento de novos
colaboradores. Acho que an-
tes de qualquer movimento
neste sentido, a empresa pre-
cisa fazer o mapeamento dos
seus processos”.

Fonte: Portal Administradores
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