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Empresas familiares
são maioria no Brasil

Atualmente no Brasil, segundo levantamento do Sebrae, aproximada-
mente 90% das empresas são administradas e dirigidas por familiares
próximos.

Família Bechara, exemplo bem sucedido
de empreendedorismo familiar

Campanha de Prêmios
2014, ainda dá tempo de
participar

Devido à greve dos Correios e, consequentemente, atraso na entrega das cor-
respondências, a ACIL prorrogou o prazo de entrega do Termo de Adesão à Cam-
panha de Prêmios “Comércio de Limeira realizando seus sonhos”.

SCPC da ACIL ganha novo
espaço para atendimento

Visando otimizar o atendimen-
to e proporcionar maior conforto
para quem procura os serviços
oferecidos pela ACIL, o SCPC ga-
nhou uma sala restrita.

Com a mudança, também
passou a ser utilizado um
sistema de senha digital

Acompanhe os descontos dos
convênios da ACIL
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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.

Joias (50,44%)
Valor médio: R$ 100,00

Imposto: R$ 50,44

Cremes de beleza (50,61%)
Valor médio: R$ 40,00
Imposto: R$ 22,64

VITRINE

Francisco de Salis Gachet
1º Diretor Financeiro da ACIL

93% dos brasileiros estão mais93% dos brasileiros estão mais93% dos brasileiros estão mais93% dos brasileiros estão mais93% dos brasileiros estão mais
preparados para comprapreparados para comprapreparados para comprapreparados para comprapreparados para compra

Pesquisa eletrônica da Boa Vista Serviços, administradora do Servi-
ço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), mostrou que 93% dos con-
sumidores brasileiros estão mais preparados para tomar decisões de
compra do que há quatro anos. Participaram do levantamento 967 pes-
soas, entre os dias 10 de fevereiro e 5 de março. Além disso, o levanta-
mento indicou que, em relação a 2010, 84% dos consumidores estão
mais conscientes sobre seus direitos e 65% sentem-se mais respeita-
dos pelas empresas.

A relação com o crédito também evoluiu de forma positiva na opinião
dos participantes: 80% declararam que o acesso está mais fácil hoje se
comparado há 4 anos, enquanto 20% informaram que está mais difícil.
“A pesquisa mostra um amadurecimento do consumidor, sobretudo em
relação ao uso do crédito e ao consumo.
E esta evolução pode estar associada a
um conjunto de fatores como mais aces-
so à informação, intensificação de ações
de educação financeira por parte de agen-
tes do mercado, e mais oportunidades de
planejamento e de controle”, afirmou, em nota, Dorival Dourado, presi-
dente da Boa Vista Serviços.

Segundo Dourado, a sociedade tem promovido o debate sobre essas
questões e isso tem gerado mais conscientização. “O consumidor
mostra-se cada vez mais protagonista de sua vida financeira, o que é
muito saudável”, avalia.

Todos sabemos da importância fundamental do empreendedor para a cida-
de, para o estado e o país. A Associação Comercial e Industrial de Limeira –
ACIL, é a entidade que representa o empresário nos diversos setores do co-
mércio, da indústria e prestadores de serviços, todos de livre inciativa fomen-
tando a economia. A entidade está do lado dos associados, disponibilizando
acesso aos mais diversos produtos e serviços que facilitam a gestão e organi-
zação das empresas destacando entre os quais, o SCPC- Serviço Central de
Proteção ao Crédito, que dá suporte ao associado em todo o ciclo de crédito:
pré-venda, concessão, otimização do desempenho e cobrança. O DJ- Departa-
mento Jurídico, disponível na sede social, com atendimento pessoal, à ser
agendado, oferecendo orientações  e esclarecimentos facilitando aos associa-
dos acesso sobre assuntos jurídicos. DDE-Departamento de Desenvolvimento
Empresarial, que possibilita ao associado palestras, cursos, organização de
eventos e feiras. DC-Departamento de Comunicações, o Jornal Visão Empre-
sarial, informativo distribuído à todos os associados, com matérias interessan-
tes nos segmentos do comércio da indústria e prestadores de serviços. Loca-
ção de salas e equipamentos, dispondo de espaços com capacidade para 50 e
80 pessoas, e auditório para 180 pessoas. NJE-Nucleo de Jovens Empreende-
dores, que conta com a participação de jovens empresários que promovem
foros de debates onde são colocados os problemas sociais políticos e econô-
micos. CME-Conselho da Mulher Empreendedora, possibilitando às mulheres
empresárias o desenvolvimento das atividades empresariais, sociais, culturais
e assistenciais. Telecentro, propondo a todos os interessados como um instru-
mento de exercício da cidadania de integração com a inclusão digital e a
tecnologia, inserindo-os na grande transformação social. DEL-Dia da Empresa
Limeirense, festa promovida pela entidade premiando através dos votos dos
associados, as empresas, comerciantes, prestadores de serviços e personali-
dades que se destacaram no ano letivo. Sicoob Coopercred, cooperativa finan-
ceira  autorizada e regulamentada pelo Banco Central do Brasil, oferecendo
aos sócios os mesmos produtos bancários de maneira mais simples e vantajo-
sa. Campanhas, junto aos comerciantes, empresários e prestadores de servi-

ços, com objetivo de divulgar, fortalecer o comércio de
Limeira como um dos maiores e melhores centro de

compras da região. Estes e outros serviços a ACIL
oferece aos seus associados e daí importância de fa-
zer parte de uma entidade que está lado a lado dos
empreendedores.
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Seja no trabalho, em casa
ou nas demais atividades do
dia-a-dia, o domínio da tec-
nologia é sinônimo de prati-
cidade e eficiência. Estar atua-
lizado com o surgimento cons-
tante de softwares e aplicativos
é quesito essencial para quem
almeja a contratação ou cres-
cimento profissional.

A Mctech foi instalada em
Limeira para oferecer aos mora-
dores da cidade e região o dife-
rencial em treinamento de
informática e idiomas. Trata-se
do primeiro Centro de Excelên-
cia para qualificação na plata-
forma Apple, empresa de maior
expoente no mercado mundial
de tecnologia.

Localizada na Avenida
Piracicaba, crianças, jovens e
adultos têm acesso a uma es-
trutura completa, com laborató-

Limeira recebe o primeiro Centro de Treinamento
em Tecnologia Apple

rios climatizados, 100% equipa-
dos com iMacs, computadores
de ultima geração da marca da
maçã, e lousas interativas. Os
cursos atendem às diferentes
necessidades de aprendizado e
flexibilidade de horários, com op-
ções que incluem o acesso ao
sistema operacional e aplica-
tivos da Apple, a criação do pró-
prio site, design em 3D e uma
novidade no segmento de ele-
trônicos e informática: a ca-
pacitação para desenvolvimen-
to de games multiplataforma,
um mercado milionário e caren-
te de profissionais.

A inovação e modernidade
também estão presentes no
instituto de idiomas da Mctech
Limeira, o I DO. O aluno apren-
de o inglês, por meio de aulas
presenciais e à distância, com
o curso online. De acordo com

o coordenador pedagógico do
instituto, Leonardo Tonasso, o
material didático exclusivo, que
inclui DVDs com episódios pro-
duzidos em Los Angeles, EUA,
oferece a oportunidade de
aprendizado com personagens
reais, em atividades significa-
tivas no contexto em que a lín-

Localizada na Avenida Piracicaba, a unidade conta com 100% dos laboratórios
equipados com iMacs e lousas interativas

Desde jovem, quando ain-
da trabalhava com o pai, Fá-
bio Luccas Rosa mantinha
o desejo de abrir o próprio
negócio. No dia 19 de mar-
ço de 2008, nasceu a F.
Luccas Bijuterias ME, em-
presa especializada na
fotocorrosão, e comercia-
lização de brincos, bracele-
tes, anéis pingentes e aces-
sórios em geral.

A F. Luccas tem como
principal público alvo as
mulheres, de todas as clas-
ses sociais, e para atender
esse público tão exigente,
comercializa produtos de
excelente qualidade e que
seguem as últimas tendên-

F. Luccas, seis anos de qualidade em joias,
semi joias e bijuterias

A F. Luccas oferece ótimos produtos que seguem as últimas
tendências do mercado, deixando suas clientes sempre

na última moda

cias do mercado, deixando
suas clientes sempre na úl-
tima moda.

Com o lema “Atender
bem para atender sempre!”,
a equipe de 24 funcionári-
os, espalhados na matriz e
filial da empresa, se dedica
em proporcionar um aten-
dimento personalizado e
eficaz. “São seis anos de
dedicação na produção e
comercialização de joias,
semi joias e bijuterias, sem-
pre priorizando a qualidade
de nossos produtos”, afir-
ma o proprietário.

Faça já uma visita e co-
nheça todos os artigos ofe-
recidos pela F. Luccas,

que tem ótima localização.
A matriz fica na Rua Major
Francisco Barcellos, 454,
no Jardim Glória, com te-
lefone 3453-9665. O horá-
rio de atendimento é das 7h
às 17hrs, de segunda a
quinta-feira, e das 7h às
16hrs, as sextas-feiras. A
filial se localiza na Av. Ma-
rechal Arthur da Costa e
Silva, 1011, também no
Jardim Glória. O telefone é
3451-4570 e o horário de
funcionamento é das 7h30
às 17h30, de segunda a
quinta-feira. E das 7h30 às
16h30, as sextas-feiras.
Comprove a qual idade
você também!

gua é usada. O curso atende
crianças a partir de seis anos
de idade, até pessoas que es-
tão em níveis mais avançados
e buscam aprimoramento
linguístico.

Na Mctech Limeira é possí-
vel se destacar e estar prepara-
do para a evolução. Para conhe-

cer de perto os equipamentos
de última geração e conversar
com a equipe de professores
altamente qualificada, a unida-
de está aberta de segunda a
sábado, na Avenida Piracicaba,
338. O telefone para contato é
(19) 2114-3777, ou  pelo e-mail
limeira@cursosmctech.com.br.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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A partir desta semana o
Pátio Limeira Shopping, con-
ta com uma área de lazer
montada dentro do empre-
endimento, uma pista de
autorama e duas de mini bo-
liche para trazer mais opção
de lazer aos seus clientes.

A atração, da empresa
Parque Play Show, está
montada na Praça de Even-
tos, localizado no piso térreo
do empreendimento. Funci-
ona nos seguintes horários:
das 14h às 22h de segunda
a sábado, e das 12h às 22h
aos domingos e feriados. O
valor para participar das atra-
ções é R$ 10 por pessoa,
para cada modalidade.

A pista de autorama tem
aproximadamente 36 metros
de percurso. O participante

A oficina será realizada
pela Cofundadora e Pa-
lhaça da Instituição Cirurgi-
ões da Alegria, Katina Sou-
sa, no dia 5 de abril na sede
da Instituição.

O objetivo é oferecer aos
participantes o primeiro con-
tato com a linguagem do pa-
lhaço, bem como um espa-
ço para experimentação e
partilha, propondo a eles
uma reflexão sobre o univer-
so do palhaço, que estabe-
lece uma conexão entre a
simplicidade dos sentimen-
tos e a complexidade do
saber senti-los.

É destinada a todos os
interessados em conhecer

Em seu primeiro ano de fun-
cionamento, o Núcleo Especi-
al Criminal (Necrim) de Limei-
ra, fruto de uma parceria entre
o ISCA Faculdades e a Polícia
Civil, conseguiu a conciliação
entre as partes envolvidas em
96% dos casos em que atuou.
Delegado-coordenador do ór-
gão, Siddhartha Carneiro Leão
avalia como extremamente po-
sitivo esse resultado.

Atendendo desde 4 de mar-
ço de 2013, o núcleo recebeu,
até o final do mês passado,
2.290 RDOs (Registros Digitais
de Ocorrências). Em fevereiro
deste ano, foram enviados para
o Necrim 245 RDOs, o recor-
de desde a inauguração. Nes-
se mês, em 98,64% dos ca-
sos, foi alcançada a concilia-
ção entre as partes. De acor-

Necrim Com parceria entre ISCA Faculdades e
Polícia Civil, órgão consegue 96% de conciliações

do com Siddhartha, os casos
resolvidos pelo núcleo geram
dois grandes pontos positivos:
ajudam a desafogar o sistema
judiciário e impedem que ca-
sos menores prossigam para
consequências graves.

“Uma ameaça entre vizinhos,
por exemplo, se não for resolvi-
da, pode acabar num homicídio”,
esclarece. O Necrim recebe os
casos classificados como de
menor potencial ofensivo, aque-
les cuja pena, se houvesse uma

punição, não ultrapassaria dois
anos de detenção. Do total en-
caminhado para o núcleo, 50%
correspondem a acidentes de
trânsito que resultam em lesões
corporais, buscando-se também
uma conciliação quanto ao res-
sarcimento dos danos causados
nos veículos envolvidos.

Os outros casos mais fre-
quentes dizem respeito a crimes
contra a honra, como calúnia,
difamação e injúria. Depois apa-
recem as lesões corporais leves
e crimes de dano ou de amea-
ça. “Em todos eles, buscamos
um acordo conciliatório, assim
os casos não são judicializados
e têm uma resolução mais rápi-
da”, explica Siddhartha.

Atualmente, fazem estágio
no Necrim cinco alunos do cur-
so de Direito do ISCA Faculda-

O delegado Siddhartha, coordenador do Necrim, com estagiárias
do curso de Direito do ISCA Faculdades

des. Eles atuam principalmen-
te na pré-audiência, em tarefas
como a elaboração das notifica-
ções e o contato com as partes
envolvidas. “Em alguns casos,
eles também trabalham direta-
mente junto comigo na concili-
ação”, conta Siddhartha. “São
ótimos estagiários, com conhe-
cimento e muita dedicação”.

O delegado vê a parceria
com o ISCA Faculdades como
fundamental para a manutenção
do Necrim. “Essa parceria foi a
responsável por viabilizar o
Necrim, já que a Polícia Civil
não teria como fornecer todos
os funcionários necessários
para seu funcionamento”.

O Necrim funciona no 2º piso
do edifício Pátio Office, com
entrada pelo Pátio Limeira
Shopping, das 8 às 17 horas.

Cirurgiões da Alegria

Oficina
“Experimentando o
estado do palhaço”

mais sobre essa arte, po-
rém, a oficina não se des-
tina em formar palhaços
para atuação em hospi-
tais. É necessário ter ida-
de mínima de 17 anos. As
vagas são limitadas e as
inscrições, no valor de
R$100, devem ser feitas
até o dia 3 de abril. Toda a
receita gerada com esta
oficina será destinada aos
projetos da Instituição.

Ao final do curso, os parti-
cipantes receberão certifica-
dos de participação. Para
mais informações, entre em
contato pelo número (19)
3442-4651 ou por e-mail ka-
tina@cirurgioesdaalegria.org.br.

Pátio Limeira Shopping
oferece atividades de lazer
com muita diversão

pode escolher a cor do carri-
nho que deseja competir, que
são operados por controle re-
moto. A brincadeira é realiza-
da através de disputas, poden-
do ter até quatro participantes
por corrida. Ao final do percur-
so, um display divulga as clas-
sificações individuais de cada
participante. Após a corrida, os
competidores podem subir no
pódio e levantar o troféu para
a foto, que promete fazer a
alegria dos participantes. A
atração dura 10 minutos e é
recomendada para crianças
acima de 04 anos e acompa-
nhadas dos responsáveis.

Já as pistas de mini boli-
che comportam até seis jo-
gadores cada e têm 13,8
metros de comprimento.
Cada jogador tem direito a

vinte bolas e deve tentar acer-
tar os dez pinos dispostos no
fim da pista. A pontuação é
igual ao do boliche oficial, con-
siderando que o jogador tem
a oportunidade de dois arre-
messos por jogada. A pontu-
ação fica indicada em um
painel eletrônico com anima-
ções especiais em 3D, em
cima das pistas, proporcio-
nando mais diversão e
interatividade entre os jogado-
res. Essa atração dura en-
quanto o jogador tiver as vin-
te bolas para jogar. É reco-
mendada para crianças aci-
ma de 03 anos e acompanha-
das dos responsáveis.

Aproveite para trazer as
crianças e os amigos para se
divertirem nesta atração.
Será diversão garantida!
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O Brasil movimenta um dos
maiores setores de chocolate do
mundo, sendo o terceiro maior
produtor e o quarto maior con-
sumidor, e com a aproximação
da Páscoa a expectativa entre
os vendedores é alta, tanto em
mercados quanto em comérci-
os especializados, por ser uma
das datas que mais movimenta
o segmento durante o ano, fican-
do atrás apenas do Natal.

Em Limeira essa realidade
não é diferente, o Gestor de Ca-
tegorias da rede de supermer-
cados Sempre Vale, Clóvis dos
Santos, demonstra grande oti-
mismo sobre o crescimento nas
vendas, que deve ser acentua-
do em relação ao ano passa-
do. “Aguardamos uma alta de
até 25% nas vendas dos ovos
de chocolate”. Ele comenta
também que para alavancar ain-
da mais o consumo, as nego-
ciações e encomendas para a
Páscoa desse ano começaram
mais cedo, em janeiro, e os
ovos já estavam disponíveis
para compra em fevereiro. “Fi-
zemos isso para dar mais co-
modidade aos clientes e evitar
que faltem muitos produtos nas
parreiras dos supermercados”,
afirma. Porém, as fábricas só
conseguem distribuir todas as

Páscoa Chocolate gera grandes expectativas de
venda para 2014

opções de ovos de chocolate
para as lojas aproximadamen-
te 30 dias antes da Páscoa.

O mesmo acontece com a
Kopenhagen, que é especializa-
da em chocolates finos. De acor-
do com a proprietária, Claudete
Meirelles Martins, é aguardado
um aumento entre 15% e 20%
nas vendas em relação a 2013.
“Estamos muito otimistas, ain-
da mais agora com a nova loja
no Shopping Nações”, analisa.
De acordo com a programação
da empresa, todos os produtos
específicos para a páscoa devem
estar disponíveis ainda essa se-
mana, e a reposição será cons-
tante até a semana da Páscoa.
“Nossos chocolates são diferen-
ciados e muitos não contém
conservantes que prolongam a
durabilidade, então para vários
deles temos um prazo de valida-
de mais curto”, explica Claudete.

Em relação às crianças, os
ovos com temas infantis domi-
nam o mercado, entre 60% e
70%, e todo ano há novidades
para atrair a atenção dos peque-
nos, seja em embalagens colo-
ridas e diferentes, itens vincula-
dos aos chocolates e brinque-
dos “surpresa” dentro dos ovos.
Na Kopenhagen os destaques
do setor infantil são as cenou-

rinhas de chocolate, as novida-
des dos ovos da linha Língua de
Gato e da  Disney, com os per-
sonagens Mickey, Minnie,
Donald e Pateta, que são acom-
panhados de uma mochila per-
sonalizada. Nos supermercados
os destaques são as marcas
Kinder, com a Polly e o Batman,
a Lacta, que vem forte com o Ben
10 e a Ferrero, que está com
muitas novidades para conquis-
tar os pequenos.

Para os adultos os desta-
ques das grandes marcas são
os tradicionais Sonho de Valsa,
Alpino, Talento e Ouro Branco,
já bastante conhecidos do pú-
blico, além da Garoto que por
ser patrocinadora da Copa do
Mundo do Brasil, traz embala-
gens temáticas do evento. A
Kopenhagen destaca o ovo de
5 quilos, os tradicionais ovos Ao
Leite e Crocante, as cestas de
Páscoa e o Ovo Vinho do Por-
to, além e das novidades da li-
nha Dessert.

As campanhas publicitárias
devem intensificar as aborda-
gens e veiculação das propagan-
das de maneira mais agressiva
nos 15 dias anteriores à Pás-
coa, pois esse é o período no
qual as vendas ganham mais
força, a procura pelos ovos de

chocolate se torna mais acen-
tuada, causando grande aumen-
to no movimento dos estabele-
cimentos. Por isso é recomen-
dado para o consumidor evitar ir
às compras em cima da hora,
de maneira a conseguir garantir
as marcas e estilos de sua pre-
ferência sem maiores preocupa-
ções, ao mesmo tempo que evi-
ta as longas filas.

As parreiras já estão repletas de ovos de Páscoa nos
supermercados Sempre Vale

Um dos destaques do setor infantil da Kopenhagem é a linha Disney,
com os personagens Mickey, Minnie, Donald e Pateta.

A Kopenhagen oferece os mais diversos ovos de chocolates
finos, além das cestas de Páscoa
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O Senac Limeira oferece-
rá neste ano 460 vagas do
programa aprendizagem
para empresas da cidade e
região. O curso gratuito tan-
to para a empresa quanto
para o estudante, capacita
jovens aprendizes para o
mercado de trabalho.

A Lei Federal nº 10.097/
00 e o Decreto nº 5.598/05
definem que as organiza-
ções de médio e grande por-
te considerem uma cota de
5% a 15% de seu quadro de
funcionários para a inclusão
de jovens aprendizes. Por
isso, o programa do curso
foca rotinas administrativas,
mercado de trabalho, res-
ponsabil idade socioam-
biental, formação cidadã, co-
municação interpessoal,
apresentação, entre outras
habilidades necessárias no
ambiente corporativo.

“Somos parceiros das
empresas na formação des-
sa mão de obra, que além
de trabalhar também estu-

Senac Limeira

Inscrições abertas
para programa de
aprendizagem para
empresas

da, com isso ganham a em-
presa por contar com novos
talentos e o jovem que se in-
sere no mercado preparado
e orientado”, diz Mário
Augusto dos Reis, gerente
do Senac Limeira.

Histórico
A carga horária do

programa é de 1.333 horas.
O papel do Senac é oferecer
a parte teórica, gratuita tan-
to para o aluno quanto para
a empresa do segmento de
comércio de bens, serviços e
turismo, que matricula seu
aprendiz e promove a parte
prática, fiscalizada pelo Minis-
tério do Trabalho e Emprego.
O Senac já capacitou mais de
47 mil jovens por meio do
Programa Aprendizagem.

As informações detalha-
das sobre como participar
do programa estão reuni-
das na página www.sp.se-
nac.br /aprendizagem. A
empresa deve contatar o
Senac Limeira.
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Com o objetivo de facilitar
o acesso ao boleto da men-
salidade, a ACIL disponibiliza
aos associados a opção de
receber via e-mail a cobrança
mensal pelos serviços presta-
dos pela Associação.

Dessa forma, é muito im-
portante que o empresário
filiado a ACIL mantenha seu
cadastro atualizado, tanto do
endereço eletrônico quanto do
endereço físico, para garantir
que de um modo ou de outro
o boleto seja entregue, evitan-
do possíveis transtornos cau-
sados pelo atraso ou não-en-
trega da correspondência.

Também é possível que o
sócio tenha acesso ao boleto
pela internet. Basta que ele
acesse o portal acil.org.br/
scpc utilizando o código e
senha individual, clique na
opção BOLETO, e em segui-
da informe o ano a ser con-
sultado. Logo em seguida, to-

Devido à greve dos Correios
e, consequentemente, atraso
na entrega das correspondên-
cias, a ACIL prorrogou o prazo
de entrega do Termo de Adesão
à Campanha de Prêmios “Co-
mércio de Limeira realizando
seus sonhos”.

O Termo foi enviado a todos
os associados da entidade
com o objetivo de facilitar e
agilizar o processo de adesão
às promoções programadas
para este ano.

Vale destacar que devido
às exigências da Caixa Eco-
nômica Federal, que determi-
na que a documentação das
empresas participantes seja
enviada antecipadamente, a
inscrição poderá ser efetuada
somente agora, no inicio da
campanha, de uma única vez,
não sendo permitida a entra-

Visando otimizar o atendi-
mento e proporcionar maior con-
forto para quem procura os ser-
viços oferecidos pela ACIL, des-
de o dia 10 de março, o atendi-
mento do SCPC e da Certificação
Digital trocaram de local e estão
atendendo em novos postos.

O SCPC ganhou uma sala

ACIL SCPC e Certificação Digital atendem em novo espaço
restrita, ao lado esquerdo da en-
trada da ACIL, onde atendia a
Certificação Digital. Agora o De-
partamento conta com um am-
biente reservado para oferecer
uma consultoria personalizada,
dessa maneira podem ser elabo-
rados planejamentos, levanta-
mento de dados, análises e ne-

gociações para recuperação de
crédito com maior privacidade.
Para tornar o atendimento ainda
mais ágil e eficiente, com maior
conforto, praticidade e organiza-
ção, também passou a ser utili-
zado um sistema de senha digi-
tal, que é retirada no balcão de
atendimento da ACIL, e acom-
panhado por painel eletrônico.

Vale destacar que o SCPC
oferece mais de 50 serviços di-
ferenciados para a recuperação
e manutenção de crédito na
“praça”, auxiliando empresas a
recuperarem seus investimentos
e o cidadão a manter seu nome
limpo através de consultas gra-
tuitas e pagamento da dívida.

A Certificação Digital passou
a atender na sala onde ficava o
SCPC, ao lado direito da entra-
da da ACIL, e oferece os servi-
ços CPF, e-CNPJ, e-NF-e além

do CT-e, que podem ser pagos
por boleto bancário ou cartão
crédito. A certificação digital é
uma credencial que identifica
uma pessoa ou empresa em
meios eletrônicos, garantindo a
autenticidade e integridade nas
transações, um documento as-
sinado eletronicamente, por

meio de certificado digital, que
tem valor idêntico ao assinado
em papel, garantindo validade
jurídica e segurança.

Para mais informações sobre
o SCPC, Certificação Digital, ou
outros serviços oferecidos pela
ACIL, basta ligar no telefone
3404-4900.

A Certificação Digital também ganhou novo espaço, ao lado
direito da entrada da ACIL

O SCPC conta agora com um ambiente reservado para oferecer
uma consultoria mais personalizada

Ainda dá tempo de
aderir à Campanha
de Prêmios 2014

Associados à ACIL devem
manter cadastro atualizado

da de novos participantes du-
rante o ano.

Os prêmios a serem sorte-
ados vão desde vales-compras
até moto e carro 0km (confira
no site www.acil.org.br), sen-
do que a entrega de cupons
será somente para as empre-
sas que aderirem à campanha,
e essas serão exclusivamente
divulgadas no Site, E-mail
Marketing, Jornal Visão Em-
presarial e FanPage da ACIL.

Participe! Caso ainda não
tenha recebido o Termo pelos
Correios, o imprima no site da
ACIL, preencha com os dados
solicitados, assine, e o entre-
gue no balcão da entidade.
Caso prefira entre em contato
pelo telefone 3404-4900 e so-
licite que um de nossos cola-
boradores retire o termo na
sua empresa.

das as faturas do período infor-
mado serão expostas na tela.

É de extrema importância
que o associado mantenha seu
e-mail cadastral atualizado, pois
é a maneira mais segura de re-
ceber a mensalidade, além de
todos os informativos publicados
pela entidade.

Para tirar dúvidas, obter mais
informações ou atualizar o cadas-
tro, o atendimento pode ser feito
pessoalmente no balcão da ACIL,
por meio do e-mail luci@acil.org.br
ou pelo telefone 3404-4900. A As-
sociação e toda a sua equipe es-
tão à disposição do associado
para melhor atender.

FOTOS: ACIL/JOANAN BATISTA
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Destaque
Econômico

Interatividade

PAULO CESAR CAVAZIN

José Carlos Bigotto
Departamento de Economia

A falta de chuva no verão
que está terminando levou ao
acionamento de todas as usi-
nas térmicas, que têm um
custo de produção de energia
muito mais alto que as hidre-
létricas. As distribuidoras de
energia passaram então a pa-
gar mais caro pela energia,
mas continuaram com o mes-
mo preço de venda,  aumen-
tando o seu rombo.

O desequilíbrio financeiro
do setor elétrico vem desde o
inicio de 2013 quando come-
çou o desconto médio de 20%
na conta de luz, decidido pelo
governo para atender aos
consumidores, que reclama-
vam que os preços estavam
muito altos, prejudicando in-
clusive a produção. Já no ano
passado a medida provocou
um rombo de R$ 8 bilhões,
cobertos pelo Tesouro, ou
seja, pelos contribuintes.

Socorro ao setor elétrico adia aumento
da conta de luz para 2015

Um novo socorro às distribui-
doras de energia elétrica tornou-
se necessário, com o agrava-
mento da crise por conta da
estiagem, e o governo decidiu
criar um pacote de ajuda de R$
12 bilhões, adiando assim o ine-
vitável  aumento  da conta de
luz. Nos próximos meses have-
rá aumento de impostos que
gerarão R$ 4 bilhões – conta
paga novamente pelos contribu-
intes. Os outros R$ 8 bilhões se-
rão obtidos com empréstimos
bancários, a serem pagos em
2015 com o aumento das tari-
fas. O governo alega que este
valor é estimado, podendo ser
menor, e que por essa razão
resolveu  deixar mais para fren-
te o reajuste aos consumidores.
Com essa “criatividade” evita o
desgaste de autorizar o aumen-
to antes das eleições, além do
impacto na inflação.

Mas há também quem defen-

da um aumento de preço para o
consumidor, “o mais cedo
possivel”,  para forçar uma re-
dução no consumo, capaz de
afastar definitivamente qualquer
risco de racionamento, como o
ex-ministro Delfim Neto. O ex-
ministro  também propõe  aca-
bar com a defasagem nos pre-
ços da gasolina, para recompor
o valor de mercado da Petrobrás
e fortalecer seu caixa para in-
vestimentos.

A propósito, a ameaça de ra-
cionamento de energia a clas-
sificação do risco passou de
“baixíssimo” há 30 dias para “bai-
xo” na semana passada. Houve
forte crescimento do consumo
nos últimos meses, em todas
as regiões do país, o que é atri-
buído ao forte calor e ao bom
desempenho da agroindústria,
enquanto o nível dos reservató-
rios está baixo e as chuvas con-
tinuam irregulares.

Alimentos pressionam a
inflação

O Indice Nacional de Preços
ao Consumidor – o IPCA – su-
biu 0,69% em fevereiro, maior
que em janeiro, mantendo a pre-
ocupação com a alta de preços.
A inflação anual continua perto
dos 6%, com indicação de alta.
Em março o índice deverá refle-
tir a alta dos alimentos, cuja pro-
dução vem sendo afetada pela
forte estiagem do atual verão. Os
analistas apontam que a infla-
ção subirá para os 6,5% nos
próximos meses, retornando no
fim do ano para  próximo dos
6% e fechando  novamente aci-
ma da meta de 4,5%. Para es-
ses analistas, o governo e os
agentes econômicos deveriam
buscar uma inflação de 3% a.a.

A inflação na Argentina
Vejam agora a situação na

Argentina, em grave crise eco-
nômica, onde o governo criou
um novo índice oficial, por ori-
entação do Fundo Monetário
Internacional, pois o índice an-
terior estava desacreditado. O
Indice de Preços ao Consumi-
dor Nacional Urbano – o IPCNu
– registrou inflação de 3,7% em
fevereiro, depois de 3,5% em
janeiro, mais de 7% só nos
dois primeiros meses do ano.
Analistas independentes calcu-
lam que a inflação anual está
em 35% na Argentina.

Os alunos aprendem simples-
mente por acostumarem-se com
o que se lhes ensinam. Sempre
considerei esse fato como uma
das deficiências, do nosso siste-
ma educacional. Estudam, pois,
as ciências, sem que saibam o
que é uma ciência. Não apren-
dem a distinguir o conhecimento
vulgar (senso comum) do científi-
co. Sem noção sobre a Teoria do
Conhecimento (Epistemologia),
os estudantes são instruídos em
mil saberes, sem que disponham
de uma visão melhor refletida so-
bre o Conhecimento. Sem um mí-
nimo de Lógica, como poderiam
distinguir os sistemas lógicos im-
prescindíveis para que uma ciên-
cia seja ciência?!... Enfim, imagi-
nemos que, se assim se ensinas-
se Música, seria o atual método
didático, o ideal para fazer os alu-
nos “tocarem de ouvido”...

A árvore vale pela madeira, nós valemos
pelo que deixamos

Quando estudei, também isso
ocorria! Até que, ao manusear li-
vros na biblioteca, vi um diagrama
em forma de árvore, em cujas
raízes, mergulhadas na pré-histó-
ria, restavam rudimentos filosófi-
cos, científicos e técnicos, os
quais juntos com as noções da
matéria inanimada e viva davam
conformação ao tronco do Mun-
do Cultural Humano, que se bifur-
cava em Técnica e Ética. E aci-
ma se pluralizava em outros,
como por exemplo: o galho das
Ciências Humanas ou Sociais ra-
mificado em Sociologia, Antropo-
logia, História, etc.; o das Ciênci-
as Naturais ramificado em Física,
Química, Biologia, Geologia; o das
Ciências Matemáticas ramificado
em Aritmética, Geometria, Álge-
bra, Lógica, etc.; e, o das Ciênci-
as Aplicadas ramificado em Direi-
to, Engenharia, Medicina, Arqui-

tetura, Informática, etc. Comple-
tava-se a árvore, com cada ciên-
cia tomando seu ramo específico.
Nessa “Árvore do Conhecimento”
existia tudo o que conhecemos...

Pois, ao sermos impregnados
pela Civilização, nós, seres huma-
nos, figurávamos na composição
daquela imensa árvore. Que se as-
semelhava às dos legendários jar-
dins mitológicos, onde, por produ-
zirem pomos dourados, permane-
ciam guardadas por dragões. Des-
de a Antiguidade, há menções da
axis mundi (em Latim: “eixo, cen-
tro ou pilar do mundo”), a Árvore da
Vida, onde o alto e o baixo se en-
contram para trazer-nos a Eterni-
dade e a ascensão aos planos su-
periores através do Conhecimento.
Mas, embora produzisse ricos fru-
tos, a dádiva superior dessa árvore
se identificava com sua madeira.
O elemento que substituiu a pedra

no ato de construir. A humanidade,
depois de ter aprendido a trabalhar
a pedra, utilizou a madeira. Até para
obter o fogo... Logo, análogo à ma-
deira artesanalmente utilizada, o
Conhecimento é construtivo, mas,
para extraí-lo ocorre o sacrifício da
árvore... Segundo Luc Benoist, “a
palavra grega hylé, nome da ma-
deira, designa também o princípio
substancial da matéria-prima do
mundo”. Também a palavra
“tektôn”, não se refere só ao “car-
pinteiro”, mas ao “pedreiro”, “ope-
rário”, “artesão”, numa escala de co-
nhecimentos que pode chegar ao
Arquiteto [“ark” + “tektôn”, ou “arqui
(superior)”+ “tektôn”].  Daí, original-
mente, no aspecto religioso, até Je-
sus foi chamado de “carpinteiro”,
“pedreiro”, “artesão”, etc; numa
passagem em Marcos 6, 3 («Não
é este o “tektôn”, o filho de Maria e
irmão de Tiago, de José, de Judas

e de Simão?»). Eis, pois, que o
Conhecimento engloba um
trinômio: Ciência (Tecnologia),
Arte (Estética) e Filosofia (Reli-
gião/Política). Pois, ele se asse-
melha à Grande Árvore, que tem
na Ciência (Tecnologia), a poten-
te energia própria das raízes e
dos troncos. Têm na Arte e na
Estética, as maravilhas de suas
flores, folhagens e frutos. E tem
na Filosofia, o sentido
perpetuador das sementes que
concentram num repasse ad
aeternum o fator da Vida. Pois,
símile ao ato sexual, “conhecer”
implica em relacionar-se. Em dis-
por-se à “extração da madeira” e
ao sacrifício pelo bem das futu-
ras gerações. Porque, tal como
a árvore vale por sua madeira, nós
só valemos pelo que deixamos...
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Aplicar técnicas de venda ou treinar a sua equipe com
diversos cursos, por melhores que sejam, não vai adi-
antar se a empresa não tiver bem definido o seu público
alvo. “As técnicas de vendas são muito importantes, sim,
mas elas precisam ser direcionadas para o público cer-
to: o seu público alvo, o seu ‘Avatar’”, comenta Sergio
Ricardo Rocha, o Dr. Vendas, que trabalha como coach,
consultor empresarial e palestrante.

“Avatar” representa a personificação do seu público-
alvo. Ele normalmente representa cerca de 70% de seus
clientes. Isso quer dizer que ao entender o perfil
comportamental, suas necessidades, sonhos, desejos,
medos e preocupações você conseguirá se conectar
com ele e adaptar seu produto, serviço e comunicação
ao que realmente é importante para ele.

Sem conhecê-lo é como atirar para todos os lados e
depender da sorte. É aqui que está a grande diferença
que conhecer o público alvo faz: depender da sorte ou
da capacidade. Neste momento, a técnica de venda faz
a diferença.

Devemos concentrar nossas divulgações e comerci-
ais em nosso cliente. Querer divulgar para todos pode
acabar resultando em perda de dinheiro e tempo. Usar
as técnicas de vendas no público errado se torna
desgastante para a empresa.

Criar formas de falar com clientes em potencial é algo
fundamental, e todos da empresa devem saber e reco-
nhecer o público-alvo da empresa.

Conhecer e caracterizar o Avatar são assuntos im-
portantes a serem debatidos em reuniões e em treina-
mentos. Porém, muitas empresas só treinam os seus
colaboradores com técnicas de vendas, e tentar vender
para o cliente errado dá trabalho, não é mesmo?

A importância de perceber o potencial de novos
Avatares, mudando ou ampliando o público-alvo pode
levar a sua empresa ao topo. O estudo sobre Avatares e
público-alvo é importantíssimo para o seu mercado, prin-
cipalmente, no marketing digital. E é um dos assuntos
abordados com freqüência nos treinamentos e no
coaching de vendas. Muito além de “abordado”: ‘como
definir seu Avatar’ é um dos pilares do coaching de ven-
das, afinal, só assim você poderá fazer campanhas e
propagandas que afetem clientes em potencial, não per-
dendo dinheiro e tempo.

Fonte: Portal Administradores

Já estão abertas as inscri-
ções para a 11ª edição do
Prêmio Sebrae Mulher de
Negócios, que tem o objeti-
vo de reconhecer e promo-
ver o empreendedorismo fe-
minino. As inscrições são
gratuitas e podem ser feitas
até o dia 31 de julho pelo site
w w w. m u l h e r d e n e g o c i -
os.sebrae.com.br.

O prêmio, composto por
duas etapas (estadual e na-
cional), é uma parceria en-
tre o Sebrae, a Secretaria
Especial de Políticas para
as Mulheres, a Federação
das Associações de Mulhe-
res de Negócios e Profissi-
onais do Brasil (BPW) e a
Fundação Nacional da Qua-
lidade (FNQ). No Prêmio
Mulher de Negócios, em-
preendedoras de diversas
categorias podem contar
suas histórias.

Vendas

A importância da
definição do
público alvo

Prêmio Sebrae Mulher de
Negócios tem inscrições
abertas

A premiação foi criada
com intuito de valorizar a for-
ça empresarial das mulheres
que se destacam não ape-
nas como empresárias à
frente de negócios de suces-
so, mas também como pes-

soas que enfrentaram e su-
peraram grandes obstáculos
na vida pessoal.  O prêmio é
dividido em três categorias:
Pequenos Negócios, Produ-
tor Rural e Microempreen-
dedor Individual.Participe!

DIVULGAÇÃO



20 a 26 de março - 201412

Bike

DE OLHO

Francisco José Vieira Cardoso
Conselheiro Limeira Bike Clube

Andar de bicicleta é con-
quistar a liberdade, sentir o ven-
to no rosto,  ver a paisagem de
uma visão diferente. Imagine
isso há décadas atrás, como
era para as mulheres poderem
sentir esse simples prazer de
andar de bicicleta. Muitos cons-
trutores, por razões do merca-
do crescente, tentaram desen-
volver modelos que fossem ade-
quados às mulheres, mas sem
grande sucesso. No final da
década de 1870, surgiu o mo-
delo “safety bicycle”, com pra-
ticamente o mesmo desenho
que temos hoje. “O ciclismo foi
o esporte que exerceu maior in-
fluência na emancipação física
das mulheres inglesas e ame-
ricanas. Atividade importada da
Inglaterra em 1870 tornou-se
muito popular nos Estados Uni-
dos em finais de 1880, início de

A sensação de Liberdade
“P“P“P“P“Pararararara ter equilíbrio va ter equilíbrio va ter equilíbrio va ter equilíbrio va ter equilíbrio você tem que se manter em moocê tem que se manter em moocê tem que se manter em moocê tem que se manter em moocê tem que se manter em movimento”vimento”vimento”vimento”vimento” (Alber (Alber (Alber (Alber (Albert Einstein)t Einstein)t Einstein)t Einstein)t Einstein)

1890, e oferecia para as mulhe-
res o potencial para a mobilida-
de física e os benefícios de uma
recreação ativa e saudável, as-
sim como um novo senso de li-
berdade da roupa restritiva, de-
mandando o abandono dos
espartilhos e a divisão das sai-
as em calças curtas ou
bloomers (calções de mulher,
folgados e compridos até os jo-
elhos)” (Smith apud Mourão,
2003). “Deixe-me dizer o que eu
penso de bicicleta. Acho que
tem feito mais para emancipar
as mulheres do que qualquer
outra coisa no mundo. Dá à
mulher uma sensação de liber-
dade e auto-suficiência. Eu paro
e me alegro toda vez que vejo
uma mulher andando de bicicle-
ta… o retrato da liberdade de ser
mulher livre de normas e con-
troles” (Susan B. Anthony).

Esse movimento da era
Vitoriana 1890  trouxe as mu-
lheres para o mundo das bici-
cletas, e hoje ainda nos espan-
tamos com certos usos e cos-
tumes: como no Afeganistão,
onde o homem pode dizer ser
dono da mulher e crimes bárba-
ros ocorrem contra ela e andar
de bicicleta é um tabu, ver a
mulher andando de bicicleta é
imoral. Na hierarquia das ofen-
sas culturais cometidas por
mulheres, o feito fica entre diri-
gir um carro e os “crimes mo-
rais”, que incluem fugir de casa
ou ser vista na companhia de
um homem que não seja da fa-
mília. Mas elas relutam contra
esse peso e já criaram “Afghan
Cycles” (“Bicicletas afegãs”, em
tradução literal) então não se
assustem se ouvirem dizer que
na próxima Olimpíada no Brasil

aparecerá uma equipe feminina
do Afeganistão, que possivel-
mente farão melhor do que os
nossos atletas  fizeram nas
Olimpíadas de Inverno na Rússia
(piada, pois não podemos dizer
que eram atletas do Brasil, pois
na verdade quem ganhou com
essa Olimpíada foram os clubes
que gastaram nosso dinheiro).
Mas a mulher, com seu jeito sim-
ples e charmoso de ser, conquis-
ta seu espaço onde for preciso,
vencendo as dificuldades, o ma-
chismo. Elas se unem e vão a
luta. Dia 01/03/2014, realizamos
um pedal light e no meio da trilha
pegamos uma tempestade e
pude ver o quão forte e guerreiras
são  as “meninas”, pois a bike

atolava no barro e essas mulhe-
res, de unhas feitas para noite
de sábado, literalmente coloca-
ram a mão na lama, tirando o
barro dos amortecedores, qua-
dro, onde fosse que estivesse
impedindo o desempenho da
bike e seguiam em frente, sem
se lastimar da situação. Para ler
mais um pouco sobre mulheres
e a bicicleta, acesse o site:
http://www.scielo.br/scie-
lo.php?pid=S0104-026X20090-
00100007&script=sci_arttext.

“A MORENINHA” – Opera de
Câmara Brasileira em 2 atos.
No domingo, dia 23 de março, às 19h,

também no Teatro Vitória, acontece a opera “A Moreninha”, com Música de Ernest
Mahle, libreto de José Maria Ferreira, baseado no romance de J.M. Macedo.  A
obra é romântica e divertida, além de ser acessível ao público jovem e adulto. Um
grande sucesso em todas as apresentações. O espetáculo tem indicação livre e a
entrada será gratuita.

Orquestra Sinfônica abre sua temporada 2014
A Orquestra Sinfônica de Limeira dá início à Temporada 2014 no Teatro Vitória,

no dia 27 de março, às 20h30 sob a regência do Maestro Rodrigo Muller.
No concerto, a orquestra interpreta a Sinfonia n. 5 em Dó Menor, de L.V.

Beethoven, uma das composições mais populares e conhecidas em todo o repertorio
da música erudita europeia, bem como é considerada, ainda hoje um “monumento”
da criação artística.Além da sinfonia, no programa estão a Abertura – Guilherme Tell,
de G. Rossini, Nas Estepes da Ásia Central, de A. Borodin e a Marcha Eslava, Op.
67 de P.I. Tchaikovsky. Os ingressos custam R$12 inteira e R$ 6 meia entrada, e
podem ser adquiridos na bilheteria do teatro. Mais informações podem ser obtidas
pelo e-mail contato@sinfonicadelimeira.com.br ou pelo telefone 3451-0502.

Estúdio de fotografia chega ao Shopping Center Limeira
O Shopping Center Limeira recebe até o final de março um quiosque, instalado

próximo a loja da Seller, com o estúdio fotográfico da RF Eventos.
A proposta é de proporcionar para as crianças de 1 a 10 anos, a oportunidade

de fazer fotos de época em estúdio. Com trajes de época no melhor estilo ‘daminha’,
ou ‘cavalheiro’, com chapéus, buquê, acessórios também de época, serão com-
postos os figurinos para as crianças que ao final ganharão uma foto.

De acordo com Valdir Paulo da Costa, responsável pela RF Eventos, a foto corte-
sia, tamanho 15x21, é entregue na casa da criança, no prazo de 60 dias. “Um funci-
onário fará a visita aos pais da criança para apresentar a foto gratuita feita no Shopping.

Um banner com o nome e a foto do fotografado poderá ser comprado, caso os pais
queiram”, informa Valdir.

O quiosque da RF Eventos Fotográficos funcionará todos os dias de março, das
14h às 22h.

Nova Exposição no Espaço Cultural ENGEP
“O Mundo dos Minerais” é o título da nova exposição aberta, desde  07 de

março, sexta-feira, no Espaço Cultural ENGEP. Na exposição, além de pedras
preciosas e minerais, grande parte proveniente da coleção do geólogo Andrea
Bartorelli, os visitantes poderão apreciar um fóssil de mais de 250 milhões de anos
e obras raras do século XVI e XVII.

Com direção geral de Paulo Masuti Levy, curadoria dos historiadores Ana Cláu-
dia Cermaria e João Paulo Berto e programação visual de Ivo Marreiro, com realiza-
ção do Grupo Engep, a exposição ficará aberta até 11 de maio, no Espaço Cultural
Engep, localizado no Largo da Boa Morte, nº 118, Centro. Com entrada gratuita, os
horários de visitação são de Terça a Sexta, das 9h às 17h, e aos Sábados e
Domingos, das 9h às 14h.

Shopping Nações Limeira vai ter circo todos os sábados
O horário do almoço terá muita animação aos sábados no Shopping Nações

Limeira. Desde sábado, 15, o circo está instalado na Praça de Alimentação, sem-
pre das 11h às 12h30. Serão muitas brincadeiras sob o comando do Palhaço
Minhoco e seus convidados. “Vamos desenvolver atividades não só para as crian-
ças, mas também buscando uma interação com jovens e adultos”, afirma o profes-
sor de teatro Antônio Carlos de Oliveira, o Tony, que personifica o Palhaço Minhoco
desde a década de 80.

Segundo o artista, a cada sábado serão levadas novas propostas para o públi-
co. Haverá gincanas de caça ao tesouro, imitações, fantasias para brincar de ca-
racterizações, brincadeiras no palco e concurso de dança e de estátuas. “Eventu-
almente, levarei convidados, como um malabarista ou uma dançarina”, conta. “Fa-
remos dinâmicas para que todos participem e deem muita risada”.
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Promovida pela Associação
Limeirense de Joias – ALJ, or-
ganizada pela Domínio Or-
ganizadora e com apoio ins-
titucional da Associação Co-
mercial e Industrial de Limeira
e Prefeitura Municipal, aconte-
ce de 25 a 27 de março de
2014 a XVI Edição da ALJOIAS
no Centro Municipal de Even-
tos, em Limeira.

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

Essa repercussão tem um
efeito positivo no setor comer-
cial para o desenvolvimento de
toda a cadeia produtiva e em
consequência é responsável
por alavancar a economia da ci-
dade em vários segmentos,
pois no período que antecede,
se realiza e sucede a feira, a
movimentação de pessoas e
negócios na cidade, inclusive
na área de turismo e alimenta-
ção, aumenta gerando receita
ao Município.

15ª ALJOIAS Próxima Edição da Feira espera cerca
de 8 mil visitantes compradores

As expectativas nesse perí-
odo diante das conquistas
alcançadas e do planejamento
são de estímulo aos empresári-
os do setor na geração de ne-
gócios, novos contatos e tran-
sações comerciais e uma ex-
pectativa de 30 milhões de re-
ais em negócios gerados no
município.

Considerada A Capital da
Joia Folheada, a cidade de Li-
meira reúne o maior polo de fa-
bricantes no ramo de joias
folheadas, prata, bijuterias, aço

inox e outros materiais com
grandes inovações e ditando
tendências que nascem das
mais de 450 industriais da ci-
dade e Limeira tem o privilégio
de mais uma vez sediar a
ALJOIAS e usufruir dos benefí-
cios que só uma Feira deste
porte pode proporcionar em re-
lação a fomentar todo um setor
comercial e turístico.

A ALJ (Associação Limei-
rense de Joias) e a Domínio
Organizadora trabalham para
que a ALJOIAS ganhe força e

se torne cada vez mais impor-
tante para a economia do setor.
A cada Edição a Feira tem de-
monstrado e divulgado o belís-
simo trabalho de inovações de-
senvolvidos por expositores da
cidade, de vários estados e do
exterior que apostam na impor-
tância da única feira realizada
na Capital da Joia Folheada.

A forte mídia planejada pela
organizadora através de veícu-
los de divulgação em todo o Bra-
sil e exterior atinge o público
específico e o traz para o even-

A ALJOIAS recebe visitantes de todo o mundo, profissionais do setor que vem em busca de
inovações em todo o setor e dispostos a realização de bons negócios

to, com uma expectativa para a
próxima Edição de 8 mil visitan-
tes compradores.

Mostrando sua importância
no cenário internacional a
ALJOIAS recebe visitantes de
todo o mundo, profissionais do
setor que vem à Feira e à nos-
sa cidade em busca de inova-
ções em todo o setor e dispos-
tos a realização de bons negó-
cios que se concretizam e se
renovam por  até mais de um
ano após a feira.

Esta Edição será novamen-
te prestigiada com a presença
do Gabinete Provisório do Pre-
feito Municipal Paulo Hadich
para as dependências do Even-
to, além da tradicional presen-
ça de Autoridades Municipal,
Estadual e Federal. A ACIL tam-
bém manterá um estante para
atendimento exclusivo aos visi-
tantes e expositores do evento.

A empresa organizadora do
evento esclarece que a Feira é
restrita aos profissionais do
Setor de Joias Folheadas por se
tratar de uma feira de negócios,
onde não há a venda de produ-
tos no varejo, mas sim e tão
somente no Atacado.

Mais informações podem
ser obtidas no site www.al-
joias.com.br ou pelo telefone
(19) 3702-4104.

ARQUIVO ACIL
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Atualmente no Brasil, se-
gundo levantamento do Sebrae,
aproximadamente 90% das
empresas são administradas e
dirigidas por familiares próxi-
mos, e dessas empresas a ca-
da 100, apenas 30 conseguem
sobreviver à primeira sucessão,
de pai para filho, por exemplo,
e apenas 15 pela segunda su-
cessão administrativa. Algumas
justificativas para esses dados
podem estar relacionadas à fal-
ta de interesse dos filhos pela
área de atuação dos pais, ou
pela ausência de habilitação
profissional dos sucessores, o
que acaba impedindo que a
empresa siga em frente. Mas
devido à atual exigência do
mercado e do alto nível de pre-
paro das empresas e de seus
colaboradores, esses números
devem melhorar em breve.

Em Limeira um grande
exemplo de transição bem su-
cedida é a Casa Primavera, de
comércio de tecidos, fundada
em 1931 por João Bechara e
logo ganhou a colaboração do
filho, Badih Bechara, hoje pro-
prietário. “Quando tinha 15
anos de idade resolvi trabalhar
pra valer na loja de meu pai e
aos 22 tive que assumir a ad-

Negócios Empresas familiares conquistam espaço
no mercado brasileiro

ministração por completo, de-
vido, infelizmente, a uma en-
fermidade dele, e por isso não
deu tempo de planejar nada”.
O empresário comenta que
conhecia bem os processos
diários da loja e já cuidava da
administração e dos clientes
quando precisou assumir toda
a responsabilidade do empre-
endimento. Hoje em dia, além
dos 20 colaboradores, a em-
presa conta com mais três fa-
miliares, a esposa do dono,
Vanda Salviato Bechara, o fi-
lho do casal, William Bechara
e sua companheira, Daniele
Degan Bechara. William, inclu-
sive, já está pronto para assu-
mir o negócio da família quan-
do seu pai decidir se aposen-
tar. “Quando vim trabalhar com
ele, em 1989, estava me for-
mando em arquitetura e depois
fiz um curso noturno de admi-
nistração de empresas, para
exercer melhor a minha fun-
ção e arcar com o compromis-
so”. Desse modo a próxima
transição do estabelecimento
foi planejada com cuidado e
está garantida. “A loja vai ser
dele um dia. Estou tranquilo
por ele estar preparado”, afir-
ma Badih Bechara.

Empreendimentos mais re-
centes, com o passar dos
anos, buscam conquistar o
mesmo sucesso e solidez. O
salão de estética Soninha Ca-
beleireira e Equipe, fundado
por Sônia Aparecida Stradiotto
Gullo, tem duas unidades em
funcionamento, e no total o
quadro de colaboradoras con-
ta com 12 pessoas, entre elas,
três são parentes da proprie-
tária. A equipe tem sua filha,
Juliana Roland Gullo, que cui-

da do segundo salão, e as no-
ras Daniela Correa Gullo, que
é formada em administração,
e Elisângela Modesto Bronze
Gullo, formada em pedagogia.
Sônia comenta como foi
recebê-las em seu time. “A
melhor coisa para mim e para
meu salão foi poder trabalhar
com elas. As responsabilida-
des são as mesmas, mas fico
mais despreocupada e posso
entregar tudo na mão delas,
sem medo”.

A confiança entre os “pa-
rentes administradores” tam-
bém permite que haja cresci-
mento e multiplicação do ne-
gócio. Badih explica que seus
parentes ingressaram no mo-
mento certo, quando a Casa
Primavera estava em plena ex-
pansão comercial. “Precisáva-
mos de mais gente pra traba-
lhar e tudo se torna mais fácil
quando todos têm o mesmo
objetivo”. Daniela Gullo, do sa-
lão Soninha Cabeleireira, con-
corda com a facilidade de ela-
borar as estratégias e vi-
sualizar o futuro com colegas
de trabalho familiares, e conta
seus planos. “Já temos proje-
to e data definida para  ampli-

ar o imóvel e, a partir dele, a
equipe, que passará a ter 24
colaboradoras”.

Uma regra deve ser seguida
para evitar desconfortos desne-
cessários: todos devem conse-
guir separar o trabalho da vida
pessoal, uma vez que vivem
muito próximos. “Temos que
saber diferenciar para não le-
var trabalho para a casa. Saí-
mos da loja e o serviço fica lá
dentro, dessa forma não pen-
samos nisso 24 horas por dia
e mantemos um equilíbrio”,
avalia William Bechara. Alguns
dos pontos positivos que são
amplamente ressaltados para
uma empresa familiar se man-
ter ativa e bem sucedida é a
confiança no trabalho e no
profissionalismo do parente, o
entrosamento entre a família,
a intimidade e facilidade de di-
álogo nas mais diversas situa-
ções, principalmente em mo-
mentos mais delicados, e o
objetivo em comum de cuidar
do patrimônio familiar visando
sempre o crescimento da em-
presa, que é benéfico a todos.
“O comprometimento é muito
maior por ser nosso negócio”,
analisa Elisângela Gullo.

As mulheres da família Gullo trabalham unidas para manter seu salão de beleza em alta

Daniele, Vanda, Badih e William dedicam-se integralmente na empresa da família

FOTOS: ACIL/JOANAN BATISTA
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Aspen é uma cidade do Esta-
do americano de Colorado. É um
importante resort americano, co-
nhecido mundialmente por suas
montanhas e seu clima, que pro-
piciam a prática do esqui.

Logo na chegada, no Aspen/
Pitkin County Airport, senhores
bem educados de meia-idade se
apresentam como “embaixado-
res” da cidade e se oferecem
para chamar táxis, encontrar
acomodação e dar informações
gratuitamente. Eles são contra-
tados pelas estações de esqui
e têm a missão de dar tratamen-
to “VIP” a todos. 

A cidade tem atrativos para
todos os gostos e idades. Na
programação de inverno, encon-
tram-se desde shows de rock
gratuitos nas bases das monta-
nhas a temporadas de ópera e
concertos de música erudita no
teatro. Para crianças que não
querem esquiar, há opções de
patinação e passeios de trenó.
Nos arredores da cidade, hot
springs (piscinas com águas ter-
mais) atraem famílias e casais.

No inverno e no verão, Aspen
é totalmente voltada para a prá-
tica de esportes. A cidade esti-
mula várias modalidades, sen-
do esqui e snowboarding as
mais populares. A região tem
quatro montanhas onde se pra-
ticam esqui e snowboarding -
Aspen Mountain, Snowmass,
Aspen Highlands e Buttermilk.
Em todas encontra-se infra-es-
trutura adequada, com teleféri-
cos, lifts, lojas de aluguel de
equipamento e instrutores.

Turismo Aspen: um espetáculo para os olhos!
No verão, os vi-

sitantes de Aspen
dedicam-se a ou-
tras atividades es-
portivas, como balo-
nismo, escaladas,
paragliding, pesca,
trilhas, golf, remo,
camping e ciclismo.

Em setembro,
Snowmass promove
um grande festival
de balonismo, com
participantes de vá-
rios países.

Diferentemente de outros
resorts de inverno, Aspen ofere-
ce muito mais do que pistas de
esqui e de snowboarding. O en-
tretenimento é garantido, qual-
quer que seja a idade ou estilo.
De estudante a executivo, de
casais em lua-de-mel a aposen-
tados, todos encontram ativida-
des na cidade.

Um dos principais pontos tu-
rísticos dos Estados Unidos,
onde aportam mais de 15 mil bra-
sileiros por ano, Aspen-Snow-
mass recebeu recentemente
US$ 15,5 milhões em investimen-
tos em equipamentos e na am-
pliação de áreas esquiáveis.
Com todo o glamour e as mon-
tanhas do Colorado. Saiba que
a estação de esqui considerada
a mais elegante dos Estados
Unidos, e a predileta dos brasi-
leiros endinheirados, possui me-
nor frescura do que toda a fama
que lhe foi inserida.

Aspen e Snowmass têm cer-
ca de 130 restaurantes - grande
parte comandada por renoma-

dos chefs de cozinha. As casas
abrem por volta das 17h30 e fe-
cham às 23h e, durante o inver-
no, estão sempre lotadas a
qualquer dia da semana. Quem
tem o propósito de conhecer um
restaurante em especial deve
fazer reserva antecipada, para
não correr o risco de esperar por
mais de uma hora para conse-
guir uma mesa. Do contrário, é
só caminhar por uma quadra ou
duas para o visitante se depa-
rar com dezenas de restauran-
tes atrativos e de diferentes ti-
pos de cozinha.

Vale perguntar ao concierge
quais são os restaurantes da
moda e os que mudaram o
menu recentemente. Snow-
mass tem boas lanchonetes,
taquerias - casa de comida me-
xicana - e restaurantes tipica-
mente norte-americanos, com
menus baseados em grelha-
dos, sopas, sanduíches e fri-
tas. Aspen tem as casas mais
sofisticadas e caras, com co-
zinha internacional, francesa e
italiana. Também é possível en-
contrar uma boa comida japo-
nesa no centro de Aspen, mas
não há variedade de menus asi-
áticos na região. Os preços pra-
ticados pelos restaurantes são
compatíveis com o nível
socioeconômico dos frequen-
tadores da cidade. Pela manhã,
as cafeterias costumam servir
omeletes e panquecas gigan-
tes, com café, leite e suco. Para
pagar menos do que US$ 20
para comer, só mesmo nas lo-

jas de conveniência
ou nas redes do
tipo McDonald’s. 

Nos bons restau-
rantes, uma refei-
ção completa, com
entrada, prato prin-
cipal, sobremesa e
uma taça de vinho,
não sai por menos de US$ 100,
por pessoa. Algumas casas ofe-
recem um “menu do bar”, com
os mesmos itens do cardápio de
mesa, mas com porções meno-
res e pela metade do preço. 

No centro da cidade, há pou-
cas opções baratas para almo-
çar ou jantar. Vinhos costumam
encarecer as refeições. Mesmo
servidos em taças, custam me-
tade do valor do prato. Normal-
mente, as porções servidas nos
EUA são grandes, mas há ca-
sas que cobram taxa extra de
quem divide o prato.

A viagem do Brasil até
Aspen, no Colorado, envolve
pelo menos três voos. O primei-
ro, com aproximadamente nove
horas, vai até uma das cidades
norte-americanas que mantêm
conexões com o Brasil. Los
Angeles, Miami, Nova York,
Dallas, Houston e Washington
são boas opções. O segundo vai
de um desses pontos até
Denver, capital do Colorado. O
tempo de voo varia de acordo
com a cidade. São duas horas

de Los Angeles a Denver, e qua-
tro desde Nova York. Só aí é que
o passageiro pode embarcar
para a pequena cidade do cen-
tro-oeste, que fica a 45 minutos
de distância.

Aspen é servida por três
companhias aéreas - United
Airlines, Delta e US Airways.
Quem viaja pela United Airlines
pode encurtar o trajeto, voando
direto de Los Angeles, San Fran-
cisco ou Chicago. Quem esco-
lhe Delta pode chegar por Salt
Lake City ou Atlanta. Pela US
Airways, a única opção de voo
direto para Aspen é por Phoenix,
no Arizona.

Tenha uma ótima viagem
para Aspen. Você com certeza
vai adorar o lugar!

Um dos principais pontos turísticos dos
Estados Unidos, Aspen-Snowmass

Vangie Dionello Vieira
Diretora – Scort TurismoDe estudante a executivo, de casais em lua-de-mel a

aposentados, todos encontram atividades na cidade

Aspen é um importante resort americano, conhecido por suas
montanhas e seu clima, que propiciam a prática do esqui

FOTOS: DIVULGAÇÃO



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


