
Foram sorteados seis con-
sumidores que receberam um 
vale-compras no valor de R$ 
1.000 cada. Todos os vende-
dores que tiveram seus clientes 
contemplados também garanti-
ram premiação: um vale-com-
pra de R$ 200.

Prêmios da campanha Compras Premiadas 
– Dia das Mães são entregues na ACIL
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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sucesso define 1ª FENACIL!
A FENACIL recebeu mais de 2.300 pessoas no Centro de Eventos do Shopping Nações nos 

dias 06 e 07 de junho. Promoveu encontros, palestras, workshops, fez com que os visitantes co-
nhecessem o que há de melhor em diversos segmentos, além de fomentar o espírito empreendedor 
em todos os que a prestigiaram.
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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%

DIVULGAÇÃO

Pote de Paçoca (36,54%)

Valor: R$ 12,00

Imposto: R$ 4,38

VITRINE

Em abril, o vereador Marcelo Rossi esteve em reunião com o deputado Edmir Chedid, 
na Assembleia Legislativa. Na ocasião o vereador fez a proposta de um possível Centro de 
Referência para Tratamento e Prevenção da Doença de Alzheimer em Limeira.

Rossi é geriatra, e explicou que a esta é uma tendência demográfica. “Buscamos 
o envelhecimento mais digno da população, bem como mais qualidade de vida dos 
seus familiares”, explicou o vereador. 

O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, que atinge principalmente pessoas 
acima de 60 anos. Ela não tem cura, e causa a perda de capacidades cerebrais como 
memória, funções motoras, noção de tempo e linguagem. O diagnóstico precoce é 
essencial, pois com isso o médico é capaz de realizar um tratamento que amenize e 
controle os sintomas através de medicamentos e terapias.

Na reunião Chedid também conheceu a Lei do Alzheimer, que é de autoria do ve-
reador limeirense, e servirá como referência para criar medidas e ações de políticas 
públicas que visam à atenção, à prevenção e ao diagnóstico precoce da demência em 
parâmetro estadual.

Inovar é preciso
Mesmo dentro deste cenário político extremamente conturbado, que reflete diretamente na 

economia do País, não podemos ficar passivos esperando que toda solução venha deste com-
balido governo.

Temos que inovar, buscar novos desafios e repensar o que podemos fazer de forma diferente.
A ACIL, nesta gestão, busca novas formas de agir e produtos/serviços para melhor atender o 

associado, que é nossa razão de ser.
Exemplo disso foi o lançamento do cartão de benefícios ACIL+, um cartão pré-pago para ser 

utilizado para pagamento de despesas de Alimentação, Refeição e Combustível, além de aces-
sar nossa rede de parceiros conveniados, que oferecem os mais diversos descontos aos nossos 
associados e seus colaboradores.

Atualmente contamos com mais de 65 empresas parceiras que oferecem descontos e exce-
lentes vantagens ao portador do cartão ACIL+, basta consultarem em nosso site a relação dos 
parceiros ACILMED e CONVÊNIOS. Já a rede de credenciados que aceitam os Vales-Alimen-
tação, Refeição e Combustível já conta com 79 estabelecimentos.

Com certeza, este novo produto já é um sucesso: mais de 3.300 limeirenses realizam suas 
compras e desfrutam dos benefícios do cartão ACIL+ em nossa cidade.

Outro grande desafio foi a concepção e concretização da primeira FENACIL, realizada nos 
dias 06 e 07 de junho, evento que trouxe a participação do jornalista e cineasta Arnaldo Jabor 
na palestra de abertura, que contou com um público de cerca de 600 pessoas na noite do dia 05.

A FENACIL é uma feira de negócios, que em sua primeira edição já contou com 60 expo-
sitores, 18 palestras e workshop realizados de forma gratuita, com temas ligados ao desenvol-
vimento de negócios e empreendedorismo. Realizamos também uma rodada de negócios que 
contou com a participação de 30 empresas.

Estiveram presentes no evento mais de 2.300 pessoas, público este composto em sua grande 
maioria por empresários e jovens empreendedores, que foram buscar nesta feira novas oportu-
nidades de negócio e desenvolver o seu network empresarial.

Como entidade, tivemos mais um fato extremamente desafiador e que alcançamos pleno suces-
so, toda feira foi planejada e executada pelo Núcleo de Jovens Empreendedores da ACIL (NJE).

Grupo este que foi desafiado pela diretoria e que demonstrou união, força de vontade, dedi-
cação e principalmente muita competência para realizar esta primeira FENACIL.

Este grupo de jovens empreendedores deram um show, mostraram que são capazes de reali-
zar grandes empreendimentos com muita competência e eficácia, temos a convicção que estão 
bem mais preparados para enfrentarem outros desafios futuros e também para encararem os de-
safios do dia a dia a frente de seus negócios. Mudaram de patamar!

O NJE apoiado pelos funcionários da ACIL, são os responsáveis diretos pelo grande suces-
so deste evento. 

Esta é nossa missão como entidade, estar sempre inovando e defendendo o interesse de nos-
sos associados.

Valmir Lopes Teixeira Martins
Diretor da ACIL

Limeira pode receber um Centro de referência para Alzheimer
DIVULGAÇÃO
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Cada aluno é acompanhado de forma individual de acordo 
com suas necessidades e desejos

Praticar uma luta ou arte mar-
cial tem se tornado uma tendên-
cia entre as pessoas. Além de 
aprender algo novo, também é 
uma excelente forma de exercí-
cio físico e auxilia no desenvol-
vimento mental, no aumento da 
atenção, disciplina e diminuição 
do estresse e ansiedade.

Na academia Fight for Life 
são oferecidas aulas de luta, de-
fesa pessoal, muay thai, jiu-jitsu 
e MMA, tanto aulas particula-
res como aulas em família, exer-
cício funcional e aulas kids. A 
academia não acredita que haja 
uma receita pronta para o desen-
volvimento, uma vez que cada 

“Corpo são e mente sã” é o lema da Fight for Life
DIVULGAÇÃO

pessoa possui anseios e objeti-
vos diferentes.

Com esta perspectiva, cada 
aluno é acompanhado de forma 
individual de acordo com su-
as necessidades e desejos. Am-
bos proprietários são formados 
em coach pelas melhores insti-
tuições brasileiras e isto garan-
te o trabalho na parte de saúde 
corporal e qualidade de vida, 
além de desenvolver atletas de 
alto desempenho, trabalhando a 
mente juntamente com o corpo 
através do coaching. 

Outro diferencial está nas 
classes de muay thai feminino, 
ministradas por duas mulheres. 

Além delas, ainda há mais dois 
professores de muay thai e três 
de jiu-jitsu e graças à qualidade 
das aulas oferecidas, a academia 
possui representantes em Limei-
ra, Americana, Sumaré, Cam-
pinas, Ortolândia, entre outras; 
além de possuir alunos em ou-
tros países como França, Dubai 
e Índia.

A Fight for Life convida a todos 
para realizarem uma aula experi-
mental para conhecerem o traba-
lho. Ela está na Rua São João, 380, 
na Vila São João. Para mais infor-
mações existem os números (19) 
3704-1770, 99243-7202 e 99474-
8615, e o site www.crispimteam.

com.br. A academia também es-
tá presente nas redes sociais Face-

book: @crispimfightforlife e Insta-
gram: @fightflife.

Dr. Luís, Dr. Alexander, Pr. Hécio e Dr. Marcelo durante alta 
médica de mais uma bem-sucedida cirurgia cardíaca com o 

coração do paciente batendo - realizada pelo HUL

Pioneiro em Limeira e Re-
gião, o Hospital Unimed Limei-
ra – (HUL) continua realizando a 
inovadora técnica de cirurgia car-
díaca com o coração do paciente 
batendo - sem necessidade de in-
terrupção dos batimentos cardía-
cos realizados pela ‘Máquina de 
Circulação Extracorpórea’ – téc-
nica utilizada em procedimentos 
cardíacos de alta complexidade. 

No HUL este modelo inovador 
de tratamento de doenças cardiovas-
culares ultracomplexas é coordena-
do pelos médicos-cirurgiões cardía-

Unimed Limeira dá sequência às cirurgias cardíacas com o ‘Coração Batendo’
DIVULGAÇÃO

cos, Dr. Marcelo de Almeida Costa e 
Dr. Alexander Anderson – que lide-
ram uma equipe de profissionais de 
diversas áreas da saúde, sob a dire-
ção do diretor-técnico e médico co-
ordenador da UTI - Adulto, Dr. Luís 
Eduardo Miranda Paciência.

De acordo com o Dr. Marcelo, 
a escolha pelos cirurgiões-cardí-
acos do HUL pelo processo ino-
vador, consiste devido ao método 
apresentar menores riscos para o 
paciente, menor tempo de cirur-
gia, de UTI e, principalmente, pe-
la recuperação mais rápida e efi-

caz. Geralmente esta intervenção 
leva cerca de duas horas – sendo 
necessário o dobro do tempo para 
o método tradicional.

O médico explica ainda que 
“isto não quer dizer que o Hospi-
tal Unimed Limeira abandonou a 
técnica tradicional extracorpórea, 
que também é segura. Mas cada 
caso requer um procedimento es-
pecífico. Na verdade, há um para-
doxo porque indicamos esta téc-
nica inovadora tanto para casos 
simples, como para os mais com-
plexos”, completa Dr. Marcelo.

O ballet exige muita concentração na execução de cada movimento, o que 
aumenta o controle mental sobre o corpo e melhora a disciplina de cada praticante

O ballet clássico é uma das dan-
ças mais antigas, com estudos apon-
tando para seu surgimento no início 
do século XVI nas cortes italianas. 
Era extremamente apreciado pela 
nobreza local, porém sua populari-
zação e aperfeiçoamento deram-se 
quando chegou às mãos dos france-
ses, que são os mais lembrados pelo 
estilo da dança.

Com o passar dos anos, a so-
fisticação das coreografias e das 
técnicas tornaram o ballet um 
dos estilos mais procurados, 
principalmente para crianças. A 
professora e proprietária do estú-
dio Glaucia Bilatto, explica que 
a dança consiste em unir técni-
ca, música e atuação de movi-

Elegância, leveza e fortalecimento físico: os benefícios do ballet clássico
DIVULGAÇÃO

mentos. “São habilidades que as 
crianças vão adquirindo pouco 
a pouco através dos exercícios. 
Exige disciplina e ritmo”, expli-
ca. Alguns dos benefícios da prá-
tica por crianças são: melhor co-
ordenação motora, aumento da 
flexibilidade, correção e melhora 
de postura, auxílio na expressão e 
memória, resistência corporal, me-
lhora na autoestima e socialização.

Na escola, crianças a partir de 
um ano já podem iniciar a práti-
ca em uma classe especial jun-
to com as mães. A partir dos três 
anos é iniciada a parte de estimu-
lação e imaginação infantil, além 
de aprenderem a ser mais inde-
pendente e controle de habili-

dades motoras e intelectuais. A 
partir dos sete anos as aulas co-
meçam a trabalhar mais disci-
plina, musicalidade e domínio 
sobre o corpo, além do fortaleci-
mento da musculatura, postura e 
coordenação motora.

Adultos também podem iniciar 
o ballet clássico, seja para melhora 
do condicionamento físico ou co-
mo um desejo da infância. “As tur-
mas de ballet para adultos se tor-
naram um atrativo e a dedicação 
das alunas é a principal caracterís-
tica das aulas. Não existe um limite 
de idade”, conta Glaucia. A profis-
sional finaliza demonstrando que 
a dança é uma possível alternativa 
para exercícios físicos, já que es-

ta exige muito do tórax, membros 
superiores e inferiores, além de re-
cuperação da coordenação e fle-

xibilidade, e do aumento da força 
através da execução de movimen-
tos firmes e suaves.
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Os doces de amendoim são os preferidos nesta época do ano, 
além das cocadas, doces de leite, canjicas etc.

Sem sombra de dúvidas, as 
festas Juninas e Julinas são algu-
mas das comemorações mais co-
nhecidas e aguardadas no calen-
dário brasileiro. Originalmente 
uma festividade católica, hoje ela 
já não se limita mais a comunida-
de religiosa e é comemorada pela 
grande maioria da população, tu-
do graças as famosas quermesses 
que reúnem muita música, comi-
das típicas e alegria.

Hoje as festas Juninas e Ju-
linas estão muito mais associa-
das a uma comemoração “cai-
pira” que relembra as tradições 
interioranas. Uma destas gran-
des tradições são os doces, am-
plamente consumidos nesta épo-
ca do ano. “Os mais procurados 

Doçuras no arraial!
DIVULGAÇÃO

são a paçoca, pé-de-moleque, 
pé-crocante, pé de moça, amen-
doim doce, amendoim torrado 
e temperado, a cocada, doce de 
abóbora e de batata, doce de lei-
te, entre outros”, conta Juliano 
da Silva Floriano, proprietário 
da Império dos Doces.

As guloseimas de amendoim 
são as mais solicitadas, tendo ho-
je em dia diversas variações pa-
ra agradar a todos os paladares. 
“Agora há no mercado a paçoca 
rolha com cobertura de chocola-
te. Além dela o pé de moça tem 
sido muito solicitado, onde o 
grande diferencial é o acréscimo 
de leite condensado para torná-la 
mais macia e cremosa”, explica 
o proprietário. Também há op-

ções de doces para pessoas dia-
béticas, como a Paçoquita Diet e 
a bananinha diet.

Floriano deixa algumas di-
cas para se montar uma incrí-
vel decoração temática, junta-
mente com os doces. “Para a 
comemoração ter sucesso não 
se pode descuidar do cardápio, 
e vale ressaltar que este ano te-
remos a Copa do Mundo. Sen-
do assim, fica a sugestão de 
investir na decoração com as 
cores do Brasil, como nas ban-
deirinhas, guirlandas e balões. 
Outra dica é utilizar o tradicio-
nal chapéu de palha como reci-
piente para doces, já que estes 
vêm embrulhados individual-
mente”, finaliza.

Ganhadores da campanha Compras Premiadas - Dia das Mães 
recebem vales-compras na ACIL

No dia 28 de maio foi realizada a entrega dos prêmios da campanha Com-
pras Premiadas do Dia das Mães, uma iniciativa feita entre a parceria da ACIL 
e Sicomércio. Foram sorteados seis consumidores que receberam um vale-
-compras no valor de R$ 1.000 cada. Os vendedores que tiveram seus clientes 
sorteados também receberam prêmio: um vale-compra de R$ 200. 

O evento aconteceu na própria sede da Associação Comercial e a entre-
ga foi feita pelo presidente da ACIL, José Mário Bozza Gazzetta, e pelo 

vice-presidente, Hélio Roberto Chagas.
Para concorrer aos prêmios, os consumidores deveriam realizar suas com-

pras nos estabelecimentos participantes da campanha e preencher o cupom 
com todos os dados solicitados. Os cupons são cumulativos e ainda concorrem 
aos próximos sorteios: Dia dos Pais, Dia das Crianças, Black Friday e Natal.

A lista completa com nome e endereço das empresas participantes está 
disponibilizada no site da ACIL: www.acillimeira.com.br.

Ganhadora Thamires Cristina dos Santos e 
Amanda Thais Ferreira, da Primata Confecções

Ganhadora Andrea Cristina Moraes Celestino e 
Vera Lúcia Ulrich Borelli, da Santos Calçados

Ganhadora Cícera de Araújo Barbosa e 
Aline Lemos de Assis, da Princesa Cosméticos

Ganhador José Amaral Bispo Cerqueira e 
Gláucia Bonacina Celestino de Aguiar, da Águia Cell

Ganhadora Emília Vicente Fernandes e 
Isabel Cristina S. Francisco, da Peixaria Peixe Bom

Ganhadora Isabela de Assis e 
Adriana Maria de Lima, do O Boticário
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