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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Ainda dá tempo de participar da campanha 
Compras Premiadas!

Serão sorteados mais de R$ 
75 mil em prêmios ao longo des-
te ano: R$ 41 mil em vales-com-
pra e o grande prêmio no Natal, 
um carro zero km. Serão seis 
sorteios e 60 pessoas contempla-
das. Além disso, o empresário 
participante também concorrerá 
a um prêmio especial que será 
sorteado no final do ano.
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Associado: conte com o apoio do SCPC da ACIL
O Serviço Central de Prote-

ção ao Crédito (SCPC) da ACIL 
é uma das melhores ferramen-
tas disponibilizadas ao empre-
sário para consulta de restrição 
de crédito e combate à inadim-
plência. Além disso, o banco de 
dados é mantido e atualizado de 
acordo com os dados transmiti-
dos pelos próprios associados.
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GARANTA SEU INGRESSO PARA A PALESTRA COM ARNALDO JABOR
No dia 05 de junho a FENACIL terá como atração especial de abertura, o ilustre jornalista e ci-

neasta Arnaldo Jabor, que apresentará a palestra “Perspectivas do Brasil” no dia 05, às 19h30. O 
1º lote de ingressos, a ser comercializado até o dia 15 de abril, contará com preço promocional: R$ 
80,00 para sócios da entidade – que deverão adquirir seus ingressos no balcão de atendimento 
da ACIL, e R$ 120,00 para não sócios, que poderão adquirir os convites nos pontos de venda es-
palhados pela cidade: Livraria IV Centenário, Óticas e Relojoaria Milly e Padarias Nova Paulista.

ACIL/LEONARDO BARDINI
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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

Pão de forma (16,86%)

Valor: R$ 5,99

Imposto: R$ 1,00

VITRINE

“A Associação Comercial e Industrial de Limeira, por seus represen-
tantes abaixo assinados, em nome das mais de 1.800 empresas que com-
põe nosso quadro associativo na cidade de Limeira, dos mais variáveis 
ramos de atividades da indústria, comércio e prestação de serviços, vem 
cumprimentar V.Exas., pela excelente condução dos trabalhos e coragem, 
quem vem desenvolvendo, nos julgamentos relativos a operação denomi-
nada “Lava Jato”, processos estes que envolvem o auto escalão do governo 
anterior, inclusive com participação direta de ex-presidente da República.

Recebam nossos votos de agradecimento e louvor a todos os juízes que 
de alguma forma estão participando destes processos, votos estes exten-
sivos a equipe do Ministério Público e Policiais Federais. Somos sabe-
dores do enorme embate que estão enfrentando, mas temos a convicção 
que desta vez, os culpados serão condenados e veremos nossa combalida 
justiça prevalecer.

Acreditamos piamente que este trabalho será uma forte alavanca de 
mudança cultural em nosso país, o resultado do mesmo solidificará a per-
cepção da integridade do sistema judiciário brasileiro, tantas vezes ataca-
do por interesses escusos.

Enfatizamos nossas saudações, externando nosso reconhecimento ao 
valioso mérito dos trabalhos que vem sendo executados, assim sendo, 
reafirmamos nosso apoio incondicional e nos colocando a inteiramente 
à disposição”.

ACIL envia ofício para 
Justiça Federal

Marcelo Voigt Bianchi
Conselheiro da ACIL

Confira na íntegra o ofício enviado à 13ª Vara Criminal de Curitiba e Tribunal 
Federal da 4ª Região

Dia 3 de abril tem novo protesto da sociedade
A sessão ocorrida no último dia 22 na Corte Suprema do País retratou o desca-

so e a desconexão dos magistrados com a realidade e necessidade de nossa nação. 
Sejamos justos, esse descaso e desconexão é a postura da quase totalidade dos servi-

dores públicos desse país, em todas as esferas e poderes, resultado de uma política fa-
lida e fracassada quanto às regras que beneficiam e protegem essa casta da sociedade.

Enquanto isso, nós, cidadãos comuns e mortais, trabalhamos para alimentar e 
continuar alimentando suas benesses. Por isso se dão ao luxo de serem impermeá-
veis aos desígnios da sociedade. 

Os Ministros discutiram durante quase uma tarde toda sobre a admissibilidade de 
votar o habeas corpus impetrado em favor do ex-presidente Lula e, depois de che-
gar à conclusão que podiam, simplesmente desistiram de fazê-lo naquela ocasião. O 
adiamento teve ainda o ridículo agravante da alegação do Ministro Marco Aurélio de 
Mello, de que precisava se ausentar para pegar um voo naquela noite para participar 
de um evento no dia seguinte. Que senso de prioridade, senhor Ministro! 

A indignação do povo brasileiro é que o entendimento sobre o início do cumpri-
mento da pena após condenação por tribunal de segunda instância já foi votado por 
três vezes no Supremo Tribunal Federal, sendo a última no ano de 2016. Portanto, o 
entendimento é de que a prisão é constitucional e não viola a presunção de inocência. 

O que está em jogo não é simplesmente a prisão do ex-presidente Lula, mas sim de 
todos aqueles julgados e sentenciados como acusados em segunda instância. Isso vale 
para ladrões, traficantes, pedófilos, estupradores, assassinos, ou seja, todos aqueles que 
fizeram mal à sociedade. A revisão dessa sentença simplesmente, caso seja revertida, 
colocará em risco a Justiça brasileira, pois todos nós sabemos que a grande maioria dos 
crimes serão prescritos, dada a lentidão e ao ordenamento jurídico brasileiro.

É por isso que mais uma vez a sociedade de bem está organizando novos protestos 
no próximo dia 3 de abril. O descaso e a desconexão dos senhores Ministros do Supre-
mo Tribunal Federal foram acolhidos pelos cidadãos.
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Com a presença de mais 
de 600 pessoas entre familia-
res e autoridades, no dia 24 
de março, a Unimed Limei-
ra realizou, através do projeto 
“Vida+Verde” do departamen-
to de Responsabilidade Socio-
ambiental, (Rotatória do Par-
que das Nações), o 15º Plantio 
de árvores simbolizando o 
nascimento de bebês no Hos-
pital da Cooperativa durante o 
ano de 2017.

De acordo com o médico-
-Diretor da Unimed Limeira, 
Dr. Danillo Gullo Ferreira, 
além de simbolizar o nasci-
mento dos bebês, a iniciativa 

Unimed Limeira realiza Plantio de mais de 300 mudas de árvores
nesta edição de 2018 também 
contribui com a arborização e 
reflorestamento de matas ci-
liares que protegem manan-
ciais tão importantes para a 
natureza, como nesta área em 
que foi realizado o plantio - 
margeando o Ribeirão. 

“É um projeto de extrema im-
portância, principalmente por 
ser a Unimed uma Cooperativa 
preocupada com a saúde e com 
o meio em que estamos inseri-
dos. Agradecemos pela parceria 
da Prefeitura, aos nossos clien-
tes, parceiros e funcionários que 
muito se dedicaram para a re-
alização deste projeto, trazen-

do inúmeros benefícios a todos 
nós e ao meio em que vivemos - 
contribuindo diretamente com a 
nossa saúde física e mental”, ex-
plica, Dr. Danillo.

Para os pais da pequena Lívia 
Vitória Nunes dos Passos - Mi-
lena Nunes de Souza e Carlos 
Augusto dos Passos, o proje-
to da Unimed Limeira está de 
parabéns. “Creio que é muito 
importante, porque poderemos 
acompanhar a árvore se desen-
volvendo junto com ela. Hoje 
ela ainda não entende, mas no 
futuro ficará muito contente. 
Parabéns pela iniciativa”.

Realizado desde 2008, o 

projeto que conta com a parce-
ria da Prefeitura Municipal de 
Limeira, e da Secretaria de De-

senvolvimento Rural e Meio 
Ambiente, já realizou o plantio 
de mais de 2,5 mil árvores. 

O Cartão de TODOS é uma 
empresa que trabalha no ramo 
de Cartões de Desconto, ofe-
recendo a intermediação de 
descontos entre pessoas físi-
cas (aderentes) e pessoas jurí-
dicas (empresas conveniadas). 
Ao aderir ao Cartão de TO-
DOS e realizar o pagamento 
de suas mensalidades (atual-
mente no valor de R$ 19,50) 
o cliente passa a ter benefícios 
de descontos em uma vasta re-
de de empresas conveniadas 

Cartão de TODOS o maior Cartão de 
Descontos do Brasil

nas áreas de saúde, educação 
e lazer, espalhadas em mais 
de 160 cidades dos Estados 
de São Paulo, Rio de Janei-
ro, Ceará, Rio Grande do Sul, 
Minas Gerais, Espirito Santo, 
Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Santa Catarina, Para-
ná, Roraima, Distrito Federal, 
Goiás, Bahia e Amazonas.

Um ótimo exemplo des-
tes benefícios são os custos 
de consultas – R$ 20,00 (cli-
nico geral) e R$ 28,00 (qual-

quer especialidade) além de 
descontos em procedimen-
tos, tratamentos odontológi-
cos completos e exames que 
podem chegar a 70%.

Hoje o Cartão de TODOS 
conta com 179 unidades em 15 
estados do Brasil e atende mais 
de 6 milhões de pessoas. Conta 
com parcerias em mais de 160 
clínicas, 1.600 vendedores ex-
ternos e oferece descontos a ní-
vel nacional e regional.

Quem tem Cartão de TO-
DOS conta com descontos 
no Beto Carrero Word, CNA 
Idiomas, Estácio Pós Gradua-
ção EAD, Rede de Hotéis Na-
cional In, Movida aluguel de 
carros, Universidade Paulista 
UNIP, Universidade de Ube-
raba Uniube, Óticas Carol, 
Wetn Wild Parque Aquático e 
outros. Em Limeira o Cartão 
de TODOS fica na Rua Santa 
Terezinha, 129 – Centro. Te-
lefone: (19) 3792-0333.
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O 15º Plantio de árvores simbolizou o nascimento de bebês na Unimed 
Limeira durante o ano de 2017

Com o objetivo de interagir os alunos e também pro-
mover o desenvolvimento pessoal, os estudantes apren-
deram muito sobre gestão, liderança, organização, en-
tre outros assuntos que acabam não sendo abordados no 
contexto escolar. 

O início da Gincana foi realizado no dia 29 de ja-
neiro, e no dia 03 de março aconteceu a grande final. 
As equipes amarelo e azul se emprenharam e consegui-
ram arrecadar 11 toneladas de alimentos. Coube à equi-
pe azul, que fez mais pontos, entregar parte da arrecada-
ção para as comunidades APAE Limeira e Associação 
Conviver. A equipe amarela entregou a outra parte para 
o Lar Uma Nova Esperança, Paróquia Sagrada Família 
e Casa de Apoio dos Romeiros.

7ª Edição Gincana 
Objetivação 2018

No site do Cartão de TODOS é possível encontrar mais informações so-
bre os benefícios, além das empresas conveniadas

DIVULGAÇÃO
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Desde o dia 24 de março, 
boletos vencidos acima de 
R$ 800 podem ser pagos em 
qualquer banco. A medida faz 
parte da nova plataforma de 
cobrança da Federação Bra-
sileira de Bancos (Febraban) 
que começou a ser implemen-
tada em julho do ano passado.

As mudanças estão sendo 
feitas de forma escalonada, ten-
do sido iniciada com a permis-
são para quitação de boletos em 
atraso acima de R$ 50 mil. A 
partir de 26 de maio, serão per-
mitidos os boletos acima de R$ 
400 e a expectativa é que até se-
tembro deste ano o processo se-
ja concluído.

A nova plataforma de co-
brança permite a identificação 
do Cadastro de Pessoa Física 

Boleto vencido pode agora ser pago em qualquer banco
(CPF) ou do Cadastro Nacio-
nal de Pessoa Jurídica (CNPJ) 
do pagador, o que, de acordo 
com a Febraban, facilita o ras-
treamento de pagamentos.

Ao quitar o boleto, o próprio 
sistema verifica as informações. 
Se os dados do boleto coinci-
direm com os da plataforma, a 
operação é validada.

O sistema de boleto de pa-
gamento anterior foi criado em 
1993 com o início do procedi-
mento de compensação eletrô-
nica. Após 25 anos, a avaliação 
do setor bancário é que ele pre-
cisava ser modernizado.

Entre os benefícios da nova 
plataforma está a permissão pa-
ra pagamento de boletos após o 
vencimento em qualquer agência 
bancária, sem risco de erros nos 

cálculos de multas e encargos.
A Febraban optou por um 

período de convivência entre 
o modelo antigo e o novo. O 
cronograma de desligamento 
do sistema antigo também é 
feito de forma escalonada.

A partir de fevereiro deste 
ano, por exemplo, passou a ser 
obrigatório que os boletos com 
valores acima de R$ 2 mil fos-
sem registrados na nova plata-
forma de pagamentos da rede 
bancária, não sendo mais acei-
tos boletos sem registro.

O calendário inicial previa 
que a nova plataforma incluís-
se todos os boletos a partir do 
fim de 2017. “Mas foi neces-
sária uma adaptação para ga-
rantir a segurança e a tranqui-
lidade no processamento, em 

função do elevado número de 
documentos”, justificou a fede-
ração. Segundo a entidade, são 
processados cerca de 4 bilhões 
de boletos por ano no país.

Cronograma
Os boletos acima de R$ 400 

são os próximos a serem incluí-
dos no novo sistema, a partir do 
dia 26 de maio. Em 21 de julho, 
poderão ser pagos em qualquer 
banco após o vencimento os bo-
letos de qualquer valor. 

Fonte: Agência Brasil

Desde o dia 1º de mar-
ço a Receita Federal iniciou 
o recolhimento das declara-

IR traz mudanças para 2018 e a possibilidade de correção via smartphone

Os empresários contábeis da Escont recomendam a procura por 
profissionais capacitados que estejam totalmente atualizados 

com as mudanças

ções de Imposto de Renda 
2018. As pessoas devem de-
clarar todos os ganhos refe-

rentes a 2017, e o fim do pra-
zo para a entrega é até 30 de 
abril, com multa para aqueles 
que descumprirem a presta-
ção de contas de no mínimo 
R$165,74. 

Nem todos necessitam 
fazer a declaração, portan-
to é preciso estar atento às 
regras que determinam es-
ta obrigatoriedade. “Pes-
soas que receberam rendi-
mentos tributáveis acima 
de R$ 28.559,70; quem re-
cebeu rendimentos isentos, 
não-tributáveis ou tributa-
dos exclusivamente na fon-
te, cuja soma tenha sido su-
perior a R$ 40 mil; aqueles 
que tiveram, em 2017, recei-

ta bruta em valor superior 
a R$ 142.798,50 em ativi-
dade rural; entre outros as-
pectos”, contam Alessandro 
Landgraf e Carlos Augusto 
Landgraf, empresários con-
tábeis do escritório Escont.

Este ano houveram algu-
mas mudanças em relação às 
informações a serem colo-
cadas durante a declaração, 
e os empresários contábeis 
destacam a “obrigatoriedade 
de informar o CPF de depen-
dentes a partir de 8 anos de 
idade, e o painel inicial con-
tendo informações de fichas 
que serão mais relevantes 
para o contribuinte, durante 
o preenchimento da declara-

ção, baseado na declaração 
anterior”. A partir deste ano 
também será possível corri-
gir as informações declara-
das através de smartphones, 
porém é necessário que de-
claração original tenha sido 
enviada do mesmo aparelho.

Qualquer dúvida em rela-
ção a declaração de Impos-
to de Renda, recomenda-se 
a procura por profissionais 
e empresas capacitadas na 
área, como um escritório 
contábil, pois este já conhe-
ce todos os processos  bu-
rocráticos, além de estar to-
talmente atualizado com as 
mudanças impostas pela re-
ceita para este ano.

DIVULGAÇÃO
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Em 22 de setembro o processo será concluído com a inclusão dos 
boletos de cartão de crédito e de doações, entre outros.
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O Serviço Central de Pro-
teção ao Crédito (SCPC) da 
ACIL é uma das melhores fer-
ramentas disponibilizadas ao 
empresário para consulta de 
restrição de crédito e comba-
te à inadimplência. Além dis-
so, o banco de dados é manti-
do e atualizado de acordo com 
os dados transmitidos pelos 
próprios associados. “Por is-
so é importante incluir aqueles 
clientes devedores no sistema, 
pois é com base nas informa-
ções disponíveis que comer-
ciantes, industriais, e presta-
dores de serviço conseguem 
identificar os riscos da libera-
ção de crédito para determina-
do consumidor. 

Mas, por que registrar 
a dívida no banco de dados 

do SCPC?
“A resposta é simples: a 

carta que é enviada ao cliente 
inadimplente com a identifica-
ção do SCPC é uma forte agen-
te de recuperação, sem contar 
que é um grande estímulo ao 
devedor que muitas vezes não 
pode perder acesso ao crédito e 

Conheça a força do SCPC e da CRC como 
instrumento de cobrança do empresário

Os empresários associados à 
ACIL ainda podem realizar sua 
adesão à campanha Compras 
Premiadas 2018. Realizada em 
parceria com o Sicomércio, a 
promoção visa fortalecer a dis-
puta com a concorrência através 
de prêmios de qualidade e prevê 
todas as ações necessárias, con-
forme as datas comemorativas 
de maior movimento no comér-
cio: Dia das Mães, Dia dos Na-
morados, Dia dos Pais, Dia das 
Crianças e Natal. 

Além dos sorteios programa-
dos para estas cinco datas, o di-
ferencial deste ano é a premiação 
que será entregue também na data 
que contemplará o Black Friday 
no Brasil, que já se tornou mais 
uma data de intenso movimen-
to nos comércios que promovem 
descontos e promoções especiais 
para fomentar as vendas. 

Serão sorteados mais de R$ 
75 mil em prêmios ao longo des-
te ano: R$ 41 mil em vales-com-
pra e o grande prêmio no Natal, 
um carro zero km. Serão seis 
sorteios e 60 pessoas contem-
pladas. Além disso, o empresá-
rio participante também concor-
rerá a um prêmio especial que 

será sorteado no final do ano. 
Os sorteios continuarão sen-

do realizados na Praça Toledo 
Barros, e contarão com carro de 
som, brinquedos infláveis e di-
versas outras atrações para a po-
pulação, garantindo assim ainda 
mais credibilidade para a ação.

Adesão
Para participar da campanha e 

ter direito aos cupons e materiais 
de divulgação, os associados in-
teressados devem contribuir com 
o valor de R$ 35,00 mensais, 
de maio de 2018 a fevereiro de 
2019, ou seja, em 10 parcelas a 
serem quitadas juntamente com a 
mensalidade da entidade. 

Os empresários deverão pre-
encher a Carta de Adesão que 
está disponível no site www.
acillimeira.com.br (basta cli-
car na guia “COMPRAS PRE-
MIADAS”, e em seguida “FA-
ÇA SUA ADESÃO”), e trazê-la 
devidamente assinada até a en-
tidade. Para mais informações 
e possíveis dúvidas os interes-
sados podem entrar em contato 
pelo telefone 3404-4924 ou pelo 
e-mail campanhas@acillimeira.
com.br, falar com Ana Lídia. 

Compras Premiadas 2018: 
Última chance para participar!

não quer ficar com o ‘nome su-
jo na praça’, e melhor ainda, a 
inclusão com o envio de carta 
é gratuito”, destaca a coorde-
nadora do SCPC da ACIL, da 
Adriana Marrafon.

Outra forte razão para utilizar 
o sistema do SCPC é o número 
de registros pagos ou renegocia-
dos após a inclusão da dívida no 
banco de dados. “As estatísti-
cas apontam que, ainda no mês 
de registro, aproximadamen-
te 51,3% dos títulos registrados 
são excluídos”, explica Adriana.

Central Recuperadora 
de Crédito

Para auxiliar ainda mais o 
empresário, que busca comodi-
dade e agilidade no recebimen-
to de dívidas de seus clientes, a 
ACIL também oferece aos seus 
associados a Central Recupe-
radora de Crédito (CRC).

Com a adesão deste serviço, 
o empresário autoriza a CRC a 
fazer o contato com o seu clien-
te em atraso e toda negociação 
necessária para o recebimen-
to da dívida. “Com esse bene-
fício, o associado pode contar 

com um departamento que tem 
como único objetivo realizar a 
cobrança e a negociação de dí-
vidas consideradas perdidas”, 
conta a coordenadora do SCPC.

A CRC da ACIL já conta 
com mais de 100 empresas par-
ticipantes, provando ser  uma 
grande ferramenta no comba-
te à inadimplência na cidade, 
pois é um serviço de qualida-
de que passa credibilidade para 
seus usuários. 

Para utilizar a Central de Re-
cuperadora de Crédito, o asso-
ciado deve solicitar o contrato 
de adesão do serviço, que pode 
ser retirado na ACIL ou requeri-
do através de suas consultoras. O 
documento deverá ser lido aten-
tamente, preenchido, carimbado 
e entregue na entidade. Mais in-
formações sobre a CRC podem 
ser obtidas pelos telefones (19) 
3404-4929 e 3404-4928, e pe-
lo e-mail heloisa@acillimeira.
com.br. “Nosso associado tam-
bém pode realizar uma visita ao 
nosso posto de atendimento aqui 
na ACIL e tirar todas as suas dú-
vidas com nossa equipe”, convi-
da Adriana.
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INTERATIVIDADE

Paulo Cesar Cavazin

O amor abrange tudo
Jacó sonhou com sua famo-

sa escada, pela qual os anjos su-
biam e desciam (Gn 28:12). Per-
sonagens bíblicos, como José do 
Egito e Nabucodonosor, tiveram 
sonhos marcantes. Um sonho de 
São José determinou a fuga para 
o Egito. Os reis magos (em Mt 
2:12), avisados em sonho, des-
viaram-se de Herodes. Poderia 
Deus, falar conosco, enquanto 
sonhamos?!... Tal possibilida-
de está aberta aos profetas, em 
Jó 33:15 e Jr 23:28.  Para os re-
ligiosos, a sonhos comuns não 
se deve atribuir qualquer forma 

de participação divina. Porém, se 
houver mensagem (seja ela explí-
cita, simbólica ou intuitiva, e só 
aí), o teor onírico poderia ser con-
siderado. E, nesse caso, tal signifi-
cado deveria ser contado às demais 
pessoas. Essa orientação levou-me 
a um exame de consciência. 

Avaliei meus sonhos relevan-
tes, jamais relatados. Recordei-me 
do ensino “catecismal”, pelo qual 
Deus atenderia aos pedidos feitos 
em oração, antes de dormirmos. 
Pois, assim procedi (em 1965) e 
a resposta se deu na mesma noite. 
Eu estava (em sonho) numa gru-

ta, com abertura horizontal para a 
praia. Fui atraído a sair dali, ao vis-
lumbrar a beleza do céu azul. E da 
linda cor do mar em contraste com 
o branco espumar e o rebentar de 
imensas ondas (hoje tão ao gos-
to dos surfistas). De repente, pas-
sei a ouvir uma maravilhosa mú-
sica. Vinha do céu! Mil cordas, 
com sons de violinos, celos e har-
pas orquestravam a melodia doce 
e harmoniosa que consegui distin-
guir. Numa execução jamais vista, 
lá estava a canção norte-americana 
“I Can’t Give You Anything But 
Love”, música de Jimmy McHu-

gh, cuja letra, de Dorothy Fields,  
indicava que, “além de Amor, na-
da posso dar a você”. Ao traduzir 
o sonho pelo sentido da música, 
achei que Deus negara o meu pe-
dido. Mas, que, como “bonito con-
solo”, eu poderia contar com o seu 
Amor. Isso, porém, requereria uma 
melhor interpretação.

Em 1969, com o cantor Ma-
colm Roberts, a música “Love is 
All” (de Les Reed e Barry Mason) 
venceu o Festival Internacional da 
Canção. A letra dizia que o “Amor 
é Tudo”. E “faz o velho mundo 
girar (makes this old world turn 

aroud)”. “Amor é tudo o que eu 
tenho para dar (Love is all I ha-
ve to give)”. Ao ligar tais dizeres 
ao sentido de meu sonho, vi que 
na abstrata e inefável sublimida-
de do Amor estariam implícitas 
todas as coisas. Sem Amor, tudo 
seria nada! Pois, ao dar Amor, 
Deus me daria tudo! Pois, assim 
está escrito: “Quem não ama não 
conhece a Deus, porque Deus é 
Amor (1 João 4:8)”.

Bike

Francisco José Vieira Cardoso
Conselheiro Limeira Bike Clube

Após percorrer por duas ve-
zes o milenar Caminho de San-
tiago de Compostela, na Espa-
nha, o trio composto por Almiro 
Grings, Clóvis Tavares de Lima 
e Iracema Tamashiro (e no prin-
cípio ajudado por outros ami-
gos voluntários, dentre os quais 
Aparecida de Lourdes Dezena 
Cabrelon), deram início aos pri-
meiros contatos com prefeituras, 
paróquias das cidades e fazen-
deiros por onde passaria a trilha 
do Caminho da Fé (CF). 

O Caminho da Fé, originado 
11/02/2003, completou 15 anos 
esse ano, iniciando sua rota em 
Águas da Prata rumo a Apare-
cida, num percurso de 320 km 
percorridos pela Serra da Man-
tiqueira, bosques, pequenas ci-
dades, trechos de asfalto, estra-
das vicinais e por uma região 
de muita água, pastagens e uma 
flora de verdes de infinitos tons. 
Os Peregrinos são levados a mo-
mentos de reflexão e fé, em uma 
relação de homem e natureza. 
Tive o privilégio de participar 

O Caminho da Fé
da 13ª Expedição, do amigo Biker 
Paulo Bernardo, do Pedal Br de 
Americana, acompanhado de mais 
25 bikers e Carlos Cesar (cadeiran-
te em seu quadriciclo) e Sr. Quei-
roz no carro de apoio, homem que 
por mais de 11 anos cuidou das fa-
mosas setas amarelas e de toda si-
nalização que no caminho existe. 
Foram 5 dias mágicos, que a cada 
instante nos surpreendia.

 A Serra dos Limas foi a pri-
meira grande subida, um paredão 
de asfalto curto, com uma bica de 
água na metade do caminho, que 
fez com que eu, Tiago Paccola e 
Bruno Rico parássemos, para to-
mar um ar e seguir em frente. Ali 
já estava formado um trio, que se-
guiria em frente até o último dia; 
porém, sempre encostava mais um 
ou outro. Ao chegar na Barra, uma 
chuva nos surpreendeu e não teve 
jeito a não ser empurrar a bike até 
a Pousada da Joelma, onde outros 
grupos encostaram e seguimos ao 
logo dos dias sempre nos encon-
trando pelo caminho.

Ao chegar em Ouro Fino, a pri-

meira alegria foi  ver o monumen-
to do Menino da Porteira. Em In-
confidentes, a primeira Pousada já 
demonstrava as características do 
povo hospitaleiro e simples que 
cerca o CF: comida de fogão de le-
nha, uma melhor que a outra; em 
uma subida encontramos Carlos 
com o quadriciclo, e que nos fa-
lou: “Já arrumei umas bananas pa-
ra nós”; era um Sr. que nos deixou 
entrar em sua casa e serviu um ca-
cho de banana. No terceiro dia, o 
Clayton encontrou com um Sr. de 
Chevette, que parou e falou: “Mo-
ço, está com fome?”, abriu o porta 
malas e disse “Pode pegar quantas 
bananas desejar”. 

Você tem que fazer o Caminho 
da Fé na simplicidade e humilda-
de do povo que te acolhe, que ao 
passar por eles são cumprimen-
tados, reverenciados, saudados e 
abençoados, num gesto de carinho 
e admiração, pois cada peregrino, 
ao passar pelas pequenas cidades, 
contribui para o desenvolvimen-
to social e econômico da região e 
eles são gratos por isso. O CF não 

tem espaço para arrogância do 
mundo urbano. As longas subidas 
dos dias a seguir nos faziam passar 
pela Porteira do Céu, Serra do Ca-
çador, Luminosa, Quebra Perna e 
Serra de Campos do Jordão. 

A subida da Luminosa nos faz 
dobrar os joelhos, nos remetendo a 
Deus Pai; se não da para pedalar, 
só restava empurrar a bike mor-
ro acima, e na descida nos vinha 
a mente o porquê os cachorros co-
locam a cabeça para fora do carro: 
é para sentir o cheiro e o refresco 
do ar. Na magia do terceiro dia, pe-
dalando sozinho por um trecho, ao 
fazer uma curva, deparei-me com 
um grupo de cinco peregrinos a pé 
e falei “Irmãos, boa viagem, vem 
vindo mais bikers atrás”; fui sau-
dado por todos num positivismo 
e  a emoção me contagiou por um 
período, foi como se as baterias es-

tivessem em potência máxima. 
São infinitas histórias que 

poderia aqui relatar, mas o es-
paço não permite nos alongar. 
A chegada em Aparecida foi 
uma outra emoção: a do de-
ver cumprido, não como obri-
gação, mas uma síntese da pró-
pria vida; um momento de fé; 
agradecimentos aos familiares 
que nos apoiaram nos dias de 
treino; aos amigos que treina-
ram juntos; aos companheiros 
de romaria; ao líder Paulo, que 
conduziu o grupo; Sr Queiroz 
um historiador do Caminho da 
Fé. Vai, coloque determinação. 
Termino com uma pichação 
que vimos em uma parede em 
Tocos do Mogi: “Foco, Força 
e Fé” e uma seta amarela indi-
cando o Caminho da Fé. Você 
também é capaz.
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As empresas familiares cons-
tituem-se na grande força mo-
triz da economia global, sendo 
que as mais bem-sucedidas são 
aquelas que conseguem manter 
o equilíbrio entre a gestão pro-
fissional e o comando diligente.

Dessa forma, manter e ex-
pandir o patrimônio da empre-
sa familiar é responsabilidade 
de seus gestores, e para que este 
patrimônio se perpetue é funda-
mental educar as gerações para 
que herdeiros se preparem para 
se tornarem sucessores.

Palestra “Capacitação de sucessores para manutenção do 
patrimônio” no Ciesp Limeira
O evento é gratuito e acontece no dia 16 de abril, das 18h30 às 20h30

A palestra tratará sobre a responsabilidade dos empresários 
e seus sucessores para manutenção e expansão do patrimônio 

dos empreendimentos familiares

É por essa razão que a PKT 
Desenvolvimento Empresarial, 
associada à Fundação Dom Ca-
bral, em parceria com o Ciesp 
Limeira e ACIL, traz para Li-
meira a palestra de apresentação 
da “Capacitação de sucessores 
para manutenção do patrimô-
nio”, que acontece no dia 16 de 
abril, das 18h30 às 20h30 no au-
ditório do Ciesp, que fica loca-
lizado na Rua Joaquim Daniel 
dos Santos, 801, na Vila Limei-
rânia (próximo à Rotatória do 
Supermercado Enxuto).

A palestra é gratuita e direcio-
nada aos presidentes, sucesso-
res, diretores e gerentes de em-
presas de Limeira e região, e 
tratará sobre a responsabilidade 
dos empresários e seus sucesso-
res para manutenção e expansão 
do patrimônio dos empreendi-
mentos familiares.

Para participar, os interessados 
podem realizar sua inscrição pelo 
e-mail cursos@acilimeira.com.br, 
ou pelo telefone da ACIL: (19) 
3404-4902 e da PKT Desenvol-
vimento: (19) 3325-8224.

Novety oferece palestra 
sobre empreendedorismo e 
educação financeira

Desde o final de fevereiro des-
se ano, a ATLAS passou a ser 
uma empresa que produz ener-
gia. O sistema de módulos foto-
voltaicos, na parte superior do 
prédio, no bairro da Boa Vista, 
gerará toda a energia necessária 
para o seu funcionamento.

A prática permitirá a ATLAS 
reduzir despesas com energia 
elétrica. Também beneficia a co-
munidade, pois os dois tipos mais 
comuns de geração no Brasil, hi-
droelétrica e térmica, têm custo 

ATLAS, uma empresa de Contabilidade 
que produz energia

elevado para o consumidor.
A energia renovável, como a 

solar, reduz o impacto ambien-
tal. Gases do efeito estufa são 
gerados por unidades térmicas 
e hidroelétricas.

O sistema na ATLAS produ-
zirá 50.000 kWh/ano. Os módu-
los ocupam uma área de 200 m².

“A ATLAS institui a susten-
tabilidade como um de seus va-
lores. Sempre procuramos tec-
nologias e recursos que menos 
impactam o meio ambiente. 

Quando essa tecnologia ou re-
curso se torna disponível e vi-
ável, inserimos em nosso pla-
no de investimentos”, disse o 
presidente da ATLAS, Marcelo 
Voigt Bianchi.

Há benefícios para socie-
dade. A quase exaustão do 
sistema nacional de energia 
encarece a conta de luz de em-
presas e residências.

“Nossa ação ajudará o consu-
midor, pois a rede como um to-
do demanda menor geração. Is-
so ajuda a baratear a conta de 
todos e diminui a degradação 
do meio ambiente”, afirma.

 A ATLAS já pratica a redu-
ção no consumo de papel há pe-
lo menos 8 anos. Com o inves-
timento em tecnologia digital e 
integração de dados, a empresa 
economizou de papel o equiva-
lente a 250 árvores de reflores-
tamento, nesse período.

“Essa ação aumentará nossa 
contribuição ao meio ambiente. 
É uma questão de consciência e 
ética para com a comunidade. 
Penso que isso deveria ser parte 
de uma política pública”, finali-
za Marcelo.

O sistema na ATLAS produzirá 50.000 kWh/ano,
os módulos ocupam uma área de 200 m²
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Acontece no dia 10 de abril, às 
14h30, uma palestra sobre empre-
endedorismo e educação financei-
ra, promovida pela Novety Cos-
méticos e Nutrição. Ela é gratuita 
e podem participar pessoas acima 
de 16 anos, e acontecerá na Rua 
Santa Cruz, 647 no Centro. 

Na ocasião, os participantes 
poderão fazer uma degustação 

de produtos das linhas de nutri-
ção e facial.  A Novety Cosméti-
cos e Nutrição está desde 2002 no 
mercado, e oferece mais de 130 
produtos. As inscrições para a pa-
lestra podem ser feitas na própria 
franquia que está na Rua Senador 
Vergueiro, 812, sala 2, no Centro, 
ou pelos números (19) 3701-15 
22 ou (19) 92001-1966. 
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O aumento do nível de au-
tomação na indústria mundial 
tem reduzido o incentivo para 
empresas multinacionais ter-
ceirizarem sua produção para 
economias emergentes, como 
China, Brasil e outros países 
da América Latina, onde es-
sas corporações tradicional-
mente instalavam suas fábri-
cas por disporem de mão de 
obra barata.

A fim de se preparar para 
essa nova realidade, em que 
a mão de obra será menos in-
tensiva e as tarefas nas indús-
trias serão mais relacionadas 
ao controle do que à execu-
ção de processos, os países 
latino-americanos devem in-
vestir fortemente na capacita-
ção de sua força de trabalho a 
fim de dotá-la de novas habi-
lidades requeridas na econo-
mia pós-manufatura. E, além 
disso, incentivar as novas ge-
rações a ingressarem em car-
reiras relacionadas à ciência, 
tecnologia e inovação.

A avaliação foi feita por 

Empresários precisam capacitar sua força de trabalho para a Indústria 4.0
participantes de debates sobre 
os impactos da quarta revolu-
ção industrial durante o Fórum 
Econômico Mundial na Amé-
rica Latina, realizado na sema-
na passada em São Paulo.

 “É preciso dotar as atuais 
e futuras gerações de traba-
lhadores na América Latina 
de habilidades sociais, como 
inteligência emocional e ca-
pacidade de raciocínio lógico 
para solucionar problemas, 
entre outras, que não são en-
contradas em livros didáti-
cos”, disse Angel Melguizo, 
economista-chefe da unidade 
da América Latina e do Cari-
be da Organização para a Co-
operação e o Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE). “As 
empresas não estão conse-
guindo encontrar essas habi-
lidades nos trabalhadores na 
região hoje.”

Um estudo realizado pela 
instituição, em parceria com o 
Manpower Group Latin Ame-
rica, apontou que mais de 50% 
das empresas estabelecidas na 

América Latina não conseguem 
encontrar candidatos com as 
habilidades sociais de que pre-
cisam – como de comunicação, 
análise e pensamento crítico – 
em comparação com 36% das 
empresas nos países da OCDE.

Esse problema é mais agu-
do no Peru, Brasil e Méxi-
co e afeta principalmente os 
setores considerados funda-
mentais para atualizar e di-
versificar a economia lati-
no-americana, como o de 
produção de veículos moto-
rizados, de máquinas avança-
das e o de serviços.

Ao mesmo tempo em que 
a América Latina apresenta a 
maior escassez de competên-
cias no mundo na economia 
formal, dois em cada cinco jo-
vens não estudam nem traba-
lham e 55% dos trabalhadores 
da região trabalham na econo-
mia informal, aponta o estudo.

“Essa falta de um conjunto 
adequado de trabalhadores qua-
lificados na América Latina e o 
grande número de pessoas sem 

emprego formal e em situação 
de vulnerabilidade econômica 
têm dificultado a superação da 
armadilha da renda média na re-
gião”, disse Melguizo.

O economista argentino se 
refere ao fenômeno em que 
um país emergente, após atin-
gir um nível de renda média, 
não consegue sustentar sua 
trajetória de crescimento eco-
nômico de modo que sua po-
pulação consiga alcançar ní-
veis mais elevados de renda.

“Isso contrasta com o que 

aconteceu com a maioria das 
economias europeias e asiáti-
cas, que se tornaram econo-
mias de alta renda per capita 
e saíram da armadilha da ren-
da média ao investir na quali-
dade da educação, no desen-
volvimento de habilidades de 
seus trabalhadores e de um 
ambiente amigável à inova-
ção. Vimos isso em Portugal, 
Irlanda e Coreia do Sul, por 
exemplo”, disse Melguizo.

Fonte: Agência Fapesp

As novas gerações devem ser incentivadas a ingressarem em 
carreiras relacionadas à ciência, tecnologia e inovação
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