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Dia da Empresa Limeirense:
Conheça os homenageados
deste ano

Saiba como escolher
o computador ideal

A equipe da Link Net Soluções afirma que o importante na
hora de comprar é analisar a necessidade de cada usuário

Uma das grandes dúvidas
do consumidor na hora de
adquirir um computador é
saber qual é o modelo ideal
para seu perfil. Dessa forma,

para ter sucesso na compra,
técnicos e vendedores espe-
cializados na área dão dicas
para o cliente não ter esse
tipo de problema.

As homenagens serão realizadas em jantar festivo no Nosso Clube no dia 22 de agosto.
Aproveite e reserve o seu convite pelo telefone 3404-4900 PÁG 5
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BC lança aplicativo para ajudar aBC lança aplicativo para ajudar aBC lança aplicativo para ajudar aBC lança aplicativo para ajudar aBC lança aplicativo para ajudar a
reconhecer notas falsasreconhecer notas falsasreconhecer notas falsasreconhecer notas falsasreconhecer notas falsas

O Banco Central lançou um aplicativo para dispositivos móveis que
vai ajudar brasileiros e estrangeiros a identificarem notas falsas. O app
se chama Dinheiro Brasileiro.

A ferramenta fornece informações sobre os elementos de segurança
do dinheiro brasileiro. O objetivo é facilitar o reconhecimento das cédulas
do real. O sistema está disponível em português, inglês e espanhol.

Ao posicionar o smartphone ou o tablet sobre a cédula, o aplicativo
identifica a nota por comparação de imagem. Em seguida, mostra os
elementos de segurança que devem ser observados.

O BC informou que o aplicativo não verifica, sozinho, a autenticidade
das notas, apenas fornece os elementos para que a pessoa possa
fazer a verificação.

O aplicativo está disponível gratuitamente na App Store (iPhones) e
na Google Play Store (Android).

BC atualiza app “Câmbio Legal”BC atualiza app “Câmbio Legal”BC atualiza app “Câmbio Legal”BC atualiza app “Câmbio Legal”BC atualiza app “Câmbio Legal”
O BC também lançou uma nova versão do aplicativo Câmbio Le-

gal, criado no ano passado. A ferramenta para dispositivos móveis
localiza pontos de compra e venda de moeda estrangeira e conta
com novas funcionalidades.

Agora, o usuário pode consultar o Valor Efetivo Total (VET) cobrado
nas operações de câmbio nas instituições desejadas. O aplicativo tam-
bém faz a conversão de mais de 160 moedas diferentes e mostra o
histórico das cotações realizadas.

O Brasil é o país mais atrativo da América Latina para se fazer negó-
cio internacional, mas não é o mais competitivo. Possui um grande
mercado interno e uma riqueza natural abundante. Esses e outros con-
juntos de atributos são considerados fatores positivos para que outras
nações queiram fazer acordos comerciais conosco. Mas o Brasil avança
a passos lentos e de forma tímida na direção das oportunidades dos
mercados mundiais. Sempre copia as boas práticas feitas por outros
países, mas é superficial na hora de implantá-las e acaba colhendo
resultados muito menores do que o seu potencial. A criação do Mercosul
(Mercado Comum do Sul) é um exemplo. Esse possui problemas crô-
nicos de ideologia e de comportamentos infantis de seus líderes
populistas, ficando o interesse comercial abaixo dos interesses pesso-
ais desses.

Para entrar no rol dos países desenvolvidos, o Brasil precisa pensar
grande. O orçamento do Itamaraty cresceu de 231 bilhões em 2002
para 577 bilhões em 2012, dinheiro investido na criação de mais de 70
embaixadas em lugares como São Cristóvão e Névis, Coréia do Norte,
Burkina Faso e Antígua e Barbuda. Serão esses os países que contri-
buirão com o nosso desenvolvimento econômico e social? Vamos eli-
minar a pobreza ou aumentar o PIB per capita de nossos cidadãos
com essas parcerias? Ou será ainda a senhora Kirchner e os vizinhos
com ideologias bolivarianas, com seus golpes diários de uma falsa
democracia que irão contribuir para o aumento de nossa riqueza?

Nessa semana foi dado um passo importante em direção ao
estreitamento das relações entre os países que compõem os BRICS
com a criação de um Banco próprio. Esperam-se resultados positi-
vos em investimentos de infraestrutura, que podem ser ameaçados
também pelas intenções políticas distorcidas dos principais líderes
desses países.

Dentre outras, existe uma proposta capaz de integrar o Brasil com o
mundo desenvolvido e ela vem do outro lado do Atlântico, mais precisa-
mente de Portugal, que integra o Mercado Comum Europeu desde 1986.
Após essa data, Portugal recebeu grandes investimentos e cresceu
rapidamente, até a chegada da crise mundial.  Para enfrentá-la, o país
teve que cortar gastos e arrochar a política fiscal, mas o saldo final,
sem dúvidas, é muito positivo. O momento mais difícil já passou e a
estratégia do país agora é ampliar o seu comércio com os países
lusófonos (que falam a língua portuguesa), com o objetivo de aumentar
as relações e o comércio internacional, além de ocupar um lugar de
maior importância na Zona do Euro. Para o Brasil, isso representa a
porta de entrada no Mercado Comum Europeu e maior desenvolvimen-
to político, social e econômico, participando de discussões mais rele-

vantes com países muito mais estruturados (em
todos os sentidos) do que o nosso. Portugal ex-

perimentou e quer mais. Investir nessa apro-
ximação é muito mais viável para o nosso

futuro do que investir em países sem qual-
quer significância comercial e política.
Vale a premissa: diga com quem tu an-
das que direi quem tu és.
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Com projeto recente, o Camarim Ex-
press é uma criação de Thais Lima que
pensou na solução para os convidados
que desejam manter o penteado e ma-
quiagem impecáveis durante todo o even-
to. A iniciativa conta com a ajuda dos pro-
fissionais capacitados do Espaço Neide
Beraldo e Stúdio Paulo Mottes.

A ideia é que a empresa possa alugar
um camarim todo equipado com cabelei-
reiros e maquiadores que permanecem
durante todo o evento disponibilizando
atendimento vip aos convidados. Além de
atender público diversificado, a criação
pode ser alugada por festas de casamen-
to, formaturas, aniversários, entre outros.

Com o lema “Uma vez escolhido, su-
pere as expectativa”, a Camarim Express
traz inúmeras opções para o cliente, que

Camarim Express
by Thais Lima traz
inovação para eventos

pode optar por quantas horas deseja ter
o camarim e pelo número de profissio-
nais a serem disponibilizados no evento
para os convidados, que poderão desfru-
tar de produtos hipoalergênicos das me-
lhores marcas do mercado.

Os pequenos detalhes podem fazer
toda a diferença em um evento. Ofereça
aos convidados um serviço diferenciado
e único, com atendimento vip. Faça uma
visita ao escritório do Camarim Express
que localiza-se na Rua Santa Josefa, 595,
na Vila São João, ou entre em contato
pelo telefone (19) 98173-9742 ou e-mail
camarimexpress@outlook.com. Conhe-
ça também a fanpage da empresa:
www.facebook.com/camarimexp. “Sinta-
se uma verdadeira estrela e fique impe-
cável a noite toda!”

Chega de aparecer bonita e bem maquiada só no início da festa. Aproveite seu
dia, e deixe a preocupação com sua aparência por conta da Camarim

Em Limeira há quase 30 anos, a
Elétrica Maio é referência na cidade
pelos ótimos preços e produtos de
qualidade.

Especializada na venda de materiais
elétricos como chuveiros, lâmpadas, fios
e cabos, interruptores e tomadas, a
empresa também é destaque em con-
serto de motores elétricos.

Na Elétrica Maio os clientes podem
contar com uma equipe capacitada e es-
pecializada em oferecer um excelente
serviço. “Atendemos todo tipo de públi-
co, desde estabelecimentos comerciais,
como empresas e escritório, sempre
com a garantia de um ótimo trabalho”,
garante Rogério Maio, proprietário da
empresa.

Os produtos são outro diferencial da

Elétrica Maio é
referência de
qualidade e satisfação

Elétrica, que oferece as melhores mar-
cas do mercado para que o consumidor
possa construir ou reformar sua casa
com o que há de melhor. “Temos produ-
tos da Schneider, Lorenzetti, Cobrecom,
Empalux, Kanaflex e muito mais”.

Com qualidade no atendimento, pre-
ço bom, ótima localização, e satisfa-
ção garantida, a Elétrica Maio fica na
Av. Cônego Manoel Alves, 601, Jd. São
Paulo. Faça uma visita ou entre em
contato pelo telefone (19) 3441-4453
ou e-mail eletricamaio@hotmail.com.
O horário de funcionamento é de se-
gunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h,
e aos sábados, das 8h às 12h. “Co-
nheça nosso showroom e aproveite
para levar os melhores produtos dis-
poníveis no mercado para sua casa.”

A Elétrica Maio oferece as melhores marcas do mercado para que o consumidor
possa construir ou reformar sua casa com o que há de melhor
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Os imóveis residenciais
estão supervalorizados. O
preço subiu muito nos últi-
mos anos principalmente
devido à queda da Selic, taxa

A Santa Casa de Limeira in-
veste na formação e prepara-
ção de jovens aprendizes por
meio do programa Aprendiza-
gem do Senac Limeira. O pro-
grama oferece formação teó-
rica para jovens em seu pri-
meiro emprego e é gratuito
tanto para a empresa quanto
para o jovem aprendiz. A San-
ta Casa já formou 85 aprendi-
zes e, após o treinamento,
muitos foram contratados.

“A Santa Casa de Limeira
possui uma visão positiva do
programa, pois possibilita rece-
ber e treinar pessoas para fu-
turas contratações”, diz Juliana
Galvão, analista de recursos
humanos da Santa Casa.

Juliana afirma que o progra-
ma é uma oportunidade para
jovens que estão iniciando sua

IBE-FGV
Mercado imobiliário: hora de comprar
ou alugar?

Além de analisar as opções do mercado e investir em uma
boa promoção, com prestações decrescentes, fazer um bom

orçamento doméstico também é importante

de juros da economia e dos
incentivos ao mercado imo-
biliário fornecido pelo gover-
no federal.

O mercado, porém, come-

ça a dar sinais de desace-
leração em função do au-
mento dos juros no financi-
amento e de “descontos”
nos preços médios dos imó-
veis novos e usados.

A Habicamp – Associação
Regional de Habitação de
Campinas informou em junho
que a precificação média do
metro quadrado das proprie-
dades na região registrou a
sexta queda consecutiva.

E agora? É hora de apro-
veitar a oportunidade e com-
prar logo? Ou é melhor guar-
dar o dinheiro em aplica-
ções na espera da bolha
estourar e os preços baixa-
rem ainda mais.

O professor da IBE-FGV,
especialista na área de cré-

dito imobiliário, Marcos Fon-
tes, analisa que não é possí-
vel pressupor que o preço
dos imóveis atingiu o teto e
que tende a continuar cain-
do. “A longo prazo, a tendên-
cia é que os imóveis ainda
valorizem mais do que apli-
cações financeiras, princi-
palmente as de caráter con-
servador”, avalia.

Ele destaca também que
o custo do financiamento
hoje está abaixo da Selic. “É
11% contra 9% de custo a-
nual, em média, com recur-
sos SBPE – a carta de cré-
dito do Sistema Brasileiro
de Poupança e Emprésti-
mos”, explica.

Fontes acredita que dá
para aproveitar o momento e

encontrar boas ofertas para
imóveis prontos, principal-
mente novos em estoque de
construtoras, e financiar a
parte necessária. “Existe
uma assimetria muito gran-
de a respeito de valor do me-
tro quadrado nas cidades do
estado, por isso não é pos-
sível generalizar”.

No caso de quem já pos-
sui o dinheiro da entrada ou
está pensando em vender o
próprio imóvel valorizado e
comprar outro, o especialis-
ta também dá dicas. “Nada
melhor do que investir em
uma boa promoção, com
prestações decrescentes,
planejando portanto um sau-
dável orçamento domésti-
co”, conclui.

Santa Casa de Limeira recebe 85
jovens capacitados pelo Senac

caminhada no âmbito profis-
sional porque promove o cres-
cimento e desenvolvimento
pessoal e profissional. “Ob-
servo que a ligação entre ins-
tituição de ensino e empresa
possibilita melhor aproveita-
mento da capacidade e habi-
lidade da juventude nos dias
atuais”, diz ela.

Há mais de 10 anos, o
Senac São Paulo promove o
programa Aprendizagem,
capacitação profissional pela
qual jovens podem ter sua pri-
meira experiência no merca-
do de trabalho. A inscrição do
aluno é feita pela empresa em
que ele atuará como apren-
diz em paralelo às aulas. Em
2014, a estimativa é atender
aproximadamente 26 mil jo-
vens em todo o Estado.

O programa é uma for-
mação técnico-profissional
vinculada à Lei da Aprendi-
zagem, nº 10.097/2000, am-
pliada pelo Decreto Federal
nº 5.598/2005, que determi-
na que todas as empresas
de médio e grande porte con-
tratem um número de jo-
vens de 14 a 24 anos incom-
pletos, equivalente a um mí-
nimo de 5% e um máximo
de 15% do seu quadro de
funcionários, assegurando a
eles sua formação, ou seja,
aprendizes. A carga horária
total do programa é de 1.333
horas. O papel do Senac é
oferecer a parte teórica, en-
quanto a empresa promove
a parte prática, fiscalizada
pelo Ministério do Trabalho
e Emprego.
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Todos os anos a ACIL pro-
move o Dia da Empresa Limei-
rense, um jantar que chega na
sua 34ª edição, homenageando
os destaques do ano no comér-
cio, indústria, prestação de ser-
viços, personalidade, empresa
socialmente responsável, insti-
tuição, mulher e jovem empre-
endedor. Para 2014, a entidade
prepara uma festa ainda mais
especial, pois a cada ano o ob-
jetivo é promover um evento ain-
da mais glamoroso e inesquecí-
vel para os condecorados e toda
a classe empresarial da cidade.

O Dia da Empresa Limei-
rense acontece desde 1981, e
desde então a ACIL nunca pa-
rou de realizar as homenagens.
Com o sucesso obtido através
dos anos, o número de partici-
pantes só aumentou, tendo par-
ticipado nas últimas edições,
mais de setecentas pessoas.

Para escolha dos homena-
geados, foram enviados formu-
lários via e-mail para todos os
associados, que puderam esco-
lher as empresas e empresári-
os que mais se destacaram em
seus respectivos ramos em Li-
meira. Dessa forma, uma a co-
missão organizadora se reuniu
para a apuração dos votos. Os
membros do grupo foram com-
postos por diretores, conselhei-
ros, funcionários e, principal-
mente, integrantes dos diversos

Dia da Empresa Limeirense

Uma festa para
homenagear os
destaques de Limeira

segmentos da sociedade.
A comissão seguiu a risca o

regulamento interno da ACIL
para eleger os destaques do
ano. O estatuto possui várias re-
gras, sendo a principal para re-
ceber a homenagem, ser uma
empresa associada à entidade,
estar operando interruptamente
na praça de Limeira há mais de
três anos, não ter recebido o
prêmio no interstício de 5 anos,
além de ter participação em fa-
vor da comunidade, tradição,
serviços relevantes, exemplos a
serem seguidos, entre outras
características.

Para o presidente da ACIL,
Valter Furlan, os homenageados
de 2014 são os que mais se
despontaram durante todo o
ano. “São as empresas que con-
seguem se superar perante os
obstáculos, se renovam dia
após dia e praticam a qualidade
e a competência necessárias
para o sucesso em todos os
departamentos do empreendi-
mento”, ressalta Furlan, enalte-
cendo o evento como um dos
mais esperados pelos os li-
meirenses, “uma festa que já se
tornou parte do calendário de
nossa cidade”.

O jantar festivo de 2014 acon-
tecerá no Nosso Clube no dia
22 de agosto. Aproveite e deixe
já reservado o seu convite pelo
telefone 3404-4900.

ACIL/ARQUIVO

A festa já se tornou parte do calendário de Limeira
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Videoteca
ACIL

O regime de tributação do
Simples Nacional está pres-
tes a completar mais um mi-
lhão de empresas cadastra-
das até o início de agosto,
alcançando 9 milhões de
negócios registrados no site
da Receita Federal.

O Supersimples foi criado
em 2007 para simplificar e
reduzir o montante de impos-
tos pagos pelas Micro e Pe-
quenas Empresas (MPEs).
Agora em 2014, um projeto de
lei já aprovado pelo Senado
quer universalizar o acesso do
setor de serviços ao regime,
aguardando somente a san-
ção presidencial para entrar
em vigor em janeiro de 2015,
proporcionando que 140 no-
vas categorias de serviços
também sejam beneficiadas.

Segundo Mario Berti, pre-

Simples Nacional deve bater recorde com
9 milhões de negócios até agosto

sidente da Fenacon (Federa-
ção Nacional das Empresas
de Serviços Contábeis e das
Empresas de Assessora-
mento, Perícias, Informações
e Pesquisas), um dos desta-
ques do projeto é a inclusão
de várias atividades como
optantes do Simples Nacio-
nal, além da migração de al-
gumas outras para tabelas
mais favoráveis, como os fi-
sioterapeutas e sociedades
de advogados, por exemplo.

De acordo com a Receita
Federal, já eram 8.979.844
empresas optantes pelo sis-
tema até o dia 19 deste mês,
sendo 4.136.303 registradas
no regime de Microempreen-
dedor Individual (MEI). No iní-
cio do Simples, em 2007,
eram ao todo 1,3 milhão de
negócios. A Lei Geral da Mi-

cro e Pequena Empresa, cri-
ada junto ao Simples, foi o
que tornou possível essa
nova realidade.

“O apoio ao desenvolvi-
mento e a criação de um am-
biente macroeconômico fa-
vorável à atividade empre-
sarial são a resposta para
os desafios do Brasil hoje.
Ao se melhorar o ambiente
de negócios, o reflexo é a cri-
ação de emprego, a gera-
ção de renda e o crescimen-
to da arrecadação. Com a
universalização do Simples
as taxas de crescimento de-
vem ser ainda maiores”, en-
fatiza Berti.

Segundo o presidente da
Fenacon, os indicadores a-
pontam a consolidação do
empreendedorismo e a redu-
ção do trabalho informal.

Desde a criação do regime
simplificado, em 2007, luta-
se para incluir profissionais
como advogados, consulto-
res, corretores, clínicas de
fisioterapia, jornalistas, entre
outros, totalizando 140 novas

categorias de serviços. “A
universalização, portanto,
será, sem sombra de dúvi-
das, mais um fato histórico”,
ressalta Berti.

Fonte: Portal Administradores

DIVULGAÇÃO

Neste DVD Eduardo Botelho afirma que é necessário escolher quem é que vai ficar louco: você ou
seus concorrentes?

Segundo o autor “capital é toda riqueza que gera riqueza”, por isso é fundamental conhecer os cinco
principais tipos de riqueza de uma empresa: clientes, comprometimento, conhecimento, comunicação e
criatividade.  Pense quanto tempo a empresa tem se dedicado a essas riquezas?

O autor fornece, ainda, cinco dicas que irão enlouquecer os concorrentes: ter conhecimento sobre
estatísticas básicas, deixar de perder clientes, saber fazer contas para mensurar quanto se deixa de
vender, fazer uma declaração de direitos dos clientes e, finalmente, transformá-los em vendedores ativos
da sua empresa.

Além deste, a ACIL possui diversos títulos em DVD e VHS em sua Videoteca, que tem como principal
objetivo proporcionar aos empresários a oportunidade de adquirir conhecimentos sobre administração,
estratégias e qualidade para se construir um bom vendedor, motivação, gestão e finanças, além de
outras temáticas muito importantes para os negócios. Dessa forma toda a equipe pode ficar em sintonia
com as normas direcionais que levam um empreendimento ao sucesso.

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

Mais informações pelo telefone 3404-4912, falar com Rafaela.

Enlouqueça seus concorrentes
com Eduarto Botelho

No início do Simples, em 2007, eram ao todo 1,3 milhão
de negócios. Hoje já são mais de 4 milhões
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É cada vez mais crescente
o número de pessoas que es-
tão adquirindo computadores,
seja para empresa, trabalhos es-
colares, passatempo ou para
jogos. Todos querem estar co-
nectados na rede e ter acesso
aos infinitos programas disponí-
veis aos usuários que desejam
realizar uma tarefa escolar, pes-
quisar algum assunto ou fato his-
tórico, desenhar, criar uma cam-
panha publicitária, enfim, com o
computador em mãos as possi-
bilidades são infinitas.

Porém, uma das grandes dú-
vidas do consumidor na hora de
adquirir essa tecnologia é saber
qual é o melhor modelo ou confi-
guração do computador que irá
se encaixar mais com seu perfil.
Outro ponto muito analisado du-
rante a compra é a qualidade,
rapidez e, principalmente, se o
equipamento acompanha as úl-
timas tendências do mercado,
afinal todos querem levar o que
há de melhor para casa. Dessa
forma, para ter sucesso na com-
pra, técnicos e vendedores es-
pecializados na área afirmam que
ao indicar o computador mais
adequado para o consumidor
sempre se apóiam no “depende
pra quê”.

Assim como os usuários, as
máquinas têm perfis diferentes,
por isso é necessário saber
qual sua finalidade antes de
realizar a compra. “É preciso
identificar para o que o usuário

Escolher o computador ideal é essencial!

vai usar computador. Se for para
instalação de algum programa
específico, por exemplo, é pre-
ciso pesquisar o requisito mí-
nimo para que ele rode”, expli-
ca Jessica Iversen, da Link
Net Soluções.

Quando o computador é para
uso pessoal, só para acessar a
internet em casa, por exemplo,
não é necessária uma configu-
ração avançada, mesmo assim,
existe uma configuração míni-
ma, que exige uma HD de
500GB, uma memória de 4GB
e um bom processador. Para
quem procura computadores
empresariais, o ideal também é
ter em mente sua função, anali-

sar se ele será usado para pa-
gar as contas, para ser conec-
tado a um servidor ou apenas
para conferir e-mails.

Neusa Sampaio, diretora da
Link Net Soluções alerta sobre
a pesquisa que deve ser reali-
zada antes de comprar o com-
putador. Pois, segundo ela, mui-
tos magazines ou sites não tra-
zem as mais avançadas confi-
gurações, mantendo padrões de
fábrica, o que revela uma varia-
ção no preço comparado com
os vendidos em lojas de infor-
mática. “É como comprar um
carro. Existem algumas alterna-
tivas que você pode acrescen-
tar ou tirar. Com o computador
é a mesma coisa, o importante
é analisar o que o usuário preci-
sa”, explica.

Já pensando na manutenção
do sistema, a Link Net Soluções
também explica sobre a impor-
tância de uma boa proteção. “É
preciso ter apenas um antivírus
no computador. Mais de um, in-
valida os dois programas, tra-
zendo mais danos que benefíci-
os”. Além de uma limpeza fre-
quente, é preciso também res-
peitar as atualizações da máqui-
na, que sempre traz melhorias
para o sistema.

Quem pensa que a Unidade

Central de Processamento, a
CPU, já está em desuso, se
engana. Rafael Bombini, propri-
etário da Athomoz, explica que
esse tipo de computador é o
mais procurado pelos apaixona-
dos por jogos. “A CPU sem dú-
vidas é a melhor escolha para
quem deseja jogar”, relata.

Bombini também acredita
que a CPU não deixa de ter es-
paço garantido no mundo da
informática. Para ele, seria difí-
cil integrar todos os componen-
tes em um espaço mais reduzi-
do, seu aspecto pode ser modi-
ficado, mas não seu espaço.
“Penso que antes da CPU, será
o notebook que cairá em desu-
so, sendo substituído pelos
smartphones”, diz o proprietário
da Athomoz.

Para os que desejam uma
máquina com maior velocidade,
Bombini recomenda as HD SSD
(Solid-state-drive), uma nova
tecnologia de armazenamento,
que elimina as partes mecânicas
reduzindo as vibrações e tornan-
do-as mais silenciosas, além de
diminuir o tempo de acesso à me-
mória. Já para os engenheiros e
publicitários, por exemplo, o mais
importante na visão de Bombini, é
o investimento em placas de vídeo.

O primeiro passo na hora de

adquirir um computador é pes-
quisar muito bem. Primeira-
mente é preciso analisar a fun-
ção que a máquina irá desem-
penhar e, em segundo lugar, é
procurar algum técnico ou pes-
soa especializada para auxili-
ar e explicar exatamente as
funções disponíveis no produ-
to escolhido. Além disso, ou-
tro item que deve entrar na lis-
ta de prioridades é o valor de
investimento. Depois de anali-
sar, escolher e comprar, basta
aproveitar e curtir todos os be-
nefícios que o computador po-
de proporcionar.

Informática

Apesar de ser um item pequeno, o processador é um
componente essencial para o bom desempenho do computador

Além de possuir um antivírus de qualidade é necessário
realizar regularmente a manutenção do computador

Nos computadores All in one, todo o hardware está
acoplado em uma única peça: o monitor

FOTOS: ACIL/LAÍS CARVALHO
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A primeira capacitação dos
núcleos do ‘Projeto Empreen-
der’ em Limeira aconteceu no
último dia 21, segunda-feira, na
ACIL. Os participantes, forma-
dos por empresas dos segmen-
tos de Alimentação fora do lar,
Beleza e Folheados (semi-joias),
puderam ampliar o conhecimen-
to empresarial e aprender com
o consultor do Sebrae-SP, An-
derson dos Santos, que apre-
sentou a palestra gerencial “Es-
colha os melhores caminhos
para sua empresa”.

O tema abordado para ser tra-
balhado no encontro foi escolhi-
do a partir de estudo realizado
pelos consultores e assessores
do Projeto visando suprir as ne-
cessidades e desafios apresen-
tados pelos empresários no de-
correr das reuniões quinzenais.

“Dessa forma, a primeira pa-
lestra preparada para os grupos
abordou questões associadas à
gestão empresarial, fez uma aná-
lise do cenário vivenciado pelas

Projeto
Empreender

Participantes ampliam conhecimento
de gestão
empresas atualmente, além de, a
todo o momento, buscar a integra-
ção e participação dos empreen-
dedores junto ao palestrante a fim
de motivá-los e instruí-los com
maior eficiência”, explica Antonio
Carlos de Aguiar Ribeiro, gerente
do Escritório Regional do Sebrae-
SP em Piracicaba.

Para as próximas capacita-
ções, assuntos envolvendo as
questões administrativas, fi-
nanceiras e de marketing serão
abordados por meio de conteú-
do atual, dinâmico e de qualida-
de, sempre seguindo o plano de
ação traçado pelos grupos. Além
disso, os empresários também
contarão com assessorias seto-
riais ou individuas de acordo com
as necessidades avaliadas du-
rante o projeto.

O Projeto Empreender
Idealizado pelo Sebrae e

Facesp, com o apoio da ACIL,
o Projeto Empreender é gratuito
e atende apenas micro empre-

sas (MEI e ME) com o objetivo
de fortalecer os segmentos
empresarias das cidades onde
atua e proporcionar a capacita-
ção e crescimento das empre-
sas participantes, que em mui-
tos casos têm poucas oportuni-
dades de competitividade den-
tro dos grandes mercados.

Porém, para que o trabalho
desenvolvido pela equipe de con-
sultores e assessores do proje-
to adquira resultados positivos e
de grande significância para a
classe, é de extrema importân-
cia que os participantes abracem
a causa, frequentando assidua-
mente as reuniões e palestras
preparadas ao longo do ano. Afi-
nal, o Projeto Empreender é fei-
to pelos empresários em benefi-
cio do empresário.

Faça sua inscrição
Ainda há oportunidade de par-

ticipação de empresários interes-
sados em ingressar nos núcleos
já formados no Projeto Empreen-

der. Além disso, também existe
possibilidade de criação de no-
vos grupos em segmentos de
mercado que ainda não estejam
sendo trabalhados em Limeira.

Informações podem ser obti-
das pelo e-mail empreender@acil-

Os nucleados do ‘Projeto Empreender’ puderam ampliar o
conhecimento de gestão com a palestra gerencial
“Escolha os melhores caminhos para sua empresa”

.org.br ou pelo telefone 3404-4903.
Aos nucleados, já foi disponibili-
zada a agenda com as reuniões e
capacitações previstas para o ano
de 2014. Em agosto, serão abor-
dadas questões técnicas ligadas
ao setor financeiro das empresas.

ACIL/MARIANA FERNANDES

O “Impostômetro” da Associa-
ção Comercial de São Paulo
(ACSP) atingiu a marca de R$ 900
bilhões por volta das duas da ma-
nhã do dia 20 deste mês. O pai-
nel, instalado na sede da entida-
de, no centro da capital paulista,
informa os valores pagos pelos
brasileiros em impostos, taxas e
contribuições para União, estados
e municípios.

No ano passado, o mesmo
valor só foi atingido no dia 27 de
julho, o que sinaliza aumento da

Arrecadação Impostômetro atinge
marca de R$ 900 bilhões

carga tributária de um ano para o
outro, destaca a ACSP.

Atualmente, a carga tributária
brasileira é de aproximadamente
36% do PIB. Para o presidente da
ACSP, Rogério Amato, o patamar
deve ser superior em 2014. “A ar-
recadação tributária deverá supe-
rar os crescimentos do PIB e da
taxa de inflação, graças, principal-
mente, aos parcelamentos de dé-
bitos que deverão gerar recursos
adicionais para o fisco”, disse em
comunicado.

Em abril de 2005, o “impostô-
metro” foi implantado pela ACSP,
com o objetivo de chamar a aten-
ção dos brasileiros para o grande
volume de tributos pagos pelos
consumidores. Os valores que
aparecem no painel são calcula-
dos pelo Instituto Brasileiro de Pla-
nejamento e Tributação (IBPT).

Em Limeira a população tam-
bém pode acompanhar a arreca-
dação de impostos a nível nacio-
nal pelo Impostômetro da ACIL,
localizado no prédio da entidade.

DIVULGAÇÃO

O candidato à Presidência da
República pelo PSB, Eduardo
Campos, juntamente com sua
comitiva, esteve presente na As-
sociação Comercial Industrial de
Limeira, na noite de terça-feira,
dia 22, para um bate-papo com
empresários, profissionais libe-
rais e limeirenses interessados
em participar do encontro.

Visita
Além dos vices-presidentes

da entidade, José Mário Bozza
e José França Almirall, vários
membros da diretoria da ACIL
também estiveram presentes
na reunião, que também con-
tou com a presença do então
prefeito de Limeira, Paulo Ha-
dich, e do diretor titular do Ci-
esp, Wagner Zutin Furlan.

ACIL/RAFAELA SILVA
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A campanha “Comércio de Limeira realizando seus sonhos”, do Dia dos Pais, reali-
zada pela ACIL, em parceria com o Sicomércio, traz mais prêmios para os consumi-
dores de Limeira que prestigiarem o comércio da cidade ao comprarem os presentes
para seus heróis: os papais.

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

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

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

Campanha de
Prêmios

Em comemoração ao Dia dos Pais, a
ACIL irá sortear uma Moto CG 125 e
mais R$ 300 em vale-compra

Consulte as lojas participantes da
promoção no site da ACIL:

www.acil.org.br
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Interatividade

PAULO CESAR CAVAZIN

Os serviços de proteção ao
crédito são ferramentas que
há anos vem auxiliando os lo-
jistas e consolidaram uma
rede nacional com informa-
ções dos consumidores adim-
plentes e inadimplentes. Em
virtude da facilidade no aces-
so a essas ferramentas, que
vem crescendo nos últimos
anos, sua utilização requer a
observância de suas conse-
quências jurídicas.

Os principais problemas
envolvem as inscrições indevi-
das, ou a manutenção de ins-
crições que deveriam ter sido
excluídas, seja por descuido,
seja por falta de processos
administrativos/financeiros
eficazes.

A bem da verdade, o Po-
der Judiciário recebe uma en-
xurrada de processos pleite-
ando a exclusão de cadastros

As consequências jurídicas da inscrição ou
manutenção indevida em cadastro de inadimplentes

indevidos, bem como, indeniza-
ção por danos morais. O enten-
dimento consolidado no Superi-
or Tribunal de Justiça é de que,
em casos de negativação inde-
vida, o dano decorre “in re ipsa”
(da própria coisa), ou seja, a sim-
ples inserção (indevida) no ca-
dastro de inadimplentes já con-
figura o abalo moral, sendo o da-
no presumido, cabendo o dever
de indenizar.

Note-se, portanto, que este
entendimento deve ser plena-
mente assimilado pelos lojistas,
no sentido de diligenciar sem-
pre com muita cautela e respon-
sabilidade perante os órgãos de
proteção de crédito. Afinal de
contas, estão lidando com a i-
magem, com a honra do consu-
midor – sentimentos íntimos, de
difícil comprovação, por isso
mesmo, independem de prova.
Aliás, a inviolabilidade da honra

e da imagem são garantias fun-
damentais asseguradas por nos-
sa Constituição Federal.

Também é matéria pacífica
naquele Tribunal, que o valor ra-
zoável para condenação por da-
nos morais, em casos de nega-
tivação indevida, pode alcançar
o teto máximo de 50 salários
mínimos. Logicamente, cada
caso tem análise própria, ca-
bendo ao juiz averiguar as con-
dições e, sobretudo, a capaci-
dade econômica das partes. Na
realidade, a indenização tem
um caráter dúplice. De um
lado, é punitiva, na medida em
que visa coibir a prática reitera-
da do ato, sendo uma medida
“educativa”. De outro, compen-
satória, pelo dano causado.

Outra situação, por vezes
desconhecida e que vem se
consolidando na jurisprudência,
é que o consumidor negativado,

caso venha a renegociar a dívi-
da, deve ter seu nome novamen-
te “limpo”, enquanto pagar cor-
retamente a renegociação. Isso
porque, ao renegociar, a dívida
antiga se extingue, nascendo
uma nova obrigação, com par-
celas e vencimentos diferentes
daquela que ocasionou o ina-
dimplemento. Em qualquer das
hipóteses, seja por pagamen-
to integral da dívida, seja por
renegociação, o prazo para o
lojista excluir a restrição é de
cinco dias, a partir do paga-
mento efetivo.

Conclui-se, portanto, que um
longo litígio pode ser evitado e
muitos recursos financeiros, por
consequência, podem ser pou-

pados. O desafio para os lo-
jistas é de se manterem vigi-
lantes e responsáveis, atuali-
zando as informações junto
aos órgãos de proteção de cré-
dito, o que, na verdade, envol-
ve profundas alterações no flu-
xo de trabalho, sistemas e até
mesmo, processos internos,
para que, por exemplo, a in-
formação sobre a quitação da
dívida chegue a tempo ao res-
ponsável por atualizar o siste-
ma de proteção de crédito.

Dante Frasnelli Gianotto
Estagiário inscrito na OAB/SP

n.°195.646 e Diretor da
Fidelitec Soluções Inteligentes

O primeiro homem ao pi-
sar na Lua, Neil Armstrong,
imortalizou a frase: « Um pe-
queno passo para o homem,
mas um salto gigante para a
espécie humana! (One small
step for man, one giant leap
for mankind!) »... Nesse fei-
to, através do projeto Apollo
11, aquele astronauta, junta-
mente com Buzz Aldrin , em
20 de julho de 1969, conse-
guiu explorar nosso satélite.
O hasteamento de uma ban-
deira de nylon (de 90 cm X
150 cm) dos Estados Unidos
da América assinalou o his-
tórico feito. Também em mis-
sões Apollo posteriores, ou-
tras bandeiras norte-ameri-
canas foram deixadas em
solo lunar. Na atualidade,
essas bandeiras são objeto
de diversos tipos de cogita-
ção. Pois foram fotografadas
em 2012 por câmeras de alta
definição, porém, nas ima-

“Um salto gigante para a espécie humana!” ...
gens recebidas através da
LROC (Lunar Reconnaissance
Orbiter Camera, lançada em
2009) não foi possível o reco-
nhecimento das cores. E isso
fez muitos serem levados a
avaliar que, com o tempo, as
bandeiras perderiam a signi-
ficação original. Pois, pelo que
tudo indica, mesmo na Lua,
o multicolorido esmaece com
o passar dos anos E todas as
bandeiras que hoje jazem na
superfície lunar serão bran-
cas. Isto é, tornar-se-ão sím-
bolos da Paz.

Aliás, a bandeira branca,
desde os tempos medievais, in-
dicava os grupos neutros que
não se envolviam em conflitos,
guerras ou qualquer luta.  As-
sim, hastear uma bandeira
branca, não seria apenas um
sinal de neutralidade. Mas, con-
sistiria num apelo em favor da
Paz, que, em Limeira, conta
com sua representação, na

Gruta (ou “Gruta da Paz”).
Quem sobe os trinta e três de-
graus, até o alto desse monu-
mento da nossa Praça Toledo
Barros, encontra, em cima, no
centro do eirado, um tipo de
altar da bandeira. O piso dese-
nhado pelos tijolos mantém fin-
cado, com o apoio de suportes
metálicos, em seu centro, o
mastro axial. Muitas vezes nos-
so auriverde pendão nele tre-
mulou. Mas, como símbolo da
Paz, já se afirmou que a ban-
deira branca ali hasteada seria
a opção ideal.

No entanto, a bandeira bran-
ca é vista como um sinal de fra-
queza; de derrotados que se
rendem ao adversário... E daí,
a reformulação: melhor seria,
ter ali, uma bandeira negra (to-
talmente sem cores)? Entretan-
to, se estudarmos esse simbo-
lismo, veremos que, desde
1880, na França, Louise Michel
(professora, feminista, poetisa,

anarquista de esquerda e
ativista, que lutava por uma
igualdade absoluta, sem paí-
ses, sem Estados, sem nações
e sem governos) propôs sua
utilização pelos anarquistas. E
daí, avalie-se que a cor  branca
é a síntese — inclusiva — de
todas as cores. Enquanto a
negra consiste na exclusão
absoluta  (ou no negativo). Para
haver equilíbrio (como ocorre na
junção do Yang com o Yin —
ou ainda, por interpretar-se que,
em essência, o Cristianismo
rejeitaria todas as autoridades
coercivas), uma das vertentes
do anarquismo, o Anarcopaci-
fismo, criou uma nova bandei-
ra. Na qual o branco seria trans-
versamente superposto ao ne-
gro, como símbolo da paz ide-
al. Todas essas bandeiras, to-
davia, foram rejeitadas pelos
pacifistas que vêem na cor úni-
ca o totalitarismo e nas de duas
cores, o conflitivo dualismo dos

opostos. Pois, a Paz Univer-
sal só decorreria do harmôni-
co equilíbrio dos contrários,
isto é, trinitariamente. Daí, ter
sido criada uma típica Ban-
deira da Paz, em cujo fundo
branco aparece o desenho,
em vermelho escuro, de três
esferas rodeadas por um cír-
culo. Pela mais universal das
interpretações desse símbo-
lo, seu criador Nicholas
Röerich avaliou que a circun-
ferência é a Cultura. Na qual
se inscrevem os três círculos
— “Religião, Arte e Ciência”
— numa união comum e equi-
librada. Tal bandeira vem se
difundindo, sob os ideais do
“Pacto Röerich”, firmado pelo
Brasil e mais 21 países ame-
ricanos, em 1935. A Paz não
é um  pequeno passo... Mas,
um salto gigante para a es-
pécie humana!
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No sábado, 12, mais um encontro
“Falando ao Coração” foi realizado pelo
conselho das Mulheres Empreendedo-
ras. A iniciativa tem como objetivo levar
para as mulheres de renda e níveis só-
cio-culturais baixos mais informação,
além de proporcionar um espaço para
que elas possam se abrir no âmbito
afetivo e também esclarecer dúvidas
sobre questões sociais.

A reunião contou com a participação
da Dra. Ana Luiza Nicolosi da Rocha,
que foi fundamental para que as parti-
cipantes, moradoras do Bairro dos Pi-
res, pudessem conhecer e discutir as-
suntos jurídicos relacionados com o
seu dia a dia.

As mulheres beneficiadas com o pro-
jeto puderam discutir sobre a aposenta-
doria rural e urbana, leis trabalhistas, be-
nefícios assistenciais, empréstimos con-
signados, INSS, entre outros. “Eu acho
a iniciativa muito importante e positiva. É
uma maneira humana de levar a infor-
mação e atender a necessidade de ca-
da bairro”, conta a advogada que admi-
ra a maneira com que o projeto é mon-
tado, a partir dos pedidos e carência da
comunidade atendida.

Além do apoio jurídico disponibilizado
pelo CME e pela Dra. Ana Luíza, o proje-

“Falando ao
Coração”

CME promove mais um encontro
no Bairro dos Pires

As participantes do “Falando ao Coração” em momento de confraternização após
palestra com a advogada Dra. Ana Luiza Nicolosi da Rocha

to também teve a atenção da Assembleia
“Jardim das Acácias de Limeira”, uma
filiação da Ordem Internacional do Arco-
Íris para Meninas. Com a ajuda de Hele-
na Furlan, e do grupo de trabalho volun-
tário, as conselheiras arrecadaram ca-
checóis para serem destinados às parti-
cipantes do “Falando ao Coração”. “Es-
peramos poder contribuir para alegria e
bem estar das mulheres do Bairro dos
Pires de Limeira, onde o CME desenvol-
ve o projeto”, relatam as integrantes da
Assembleia, que é formada por meninas
de 11 a 21 anos, tendo o principal propó-
sito desenvolver o espírito de solidarie-
dade ao próximo através da filantropia.

Com o cronograma de visitas mon-
tado de acordo com a necessidade e
pedido das moradoras, o próximo en-
contro será promovido no dia 31 de
agosto. “Estamos a procura de mais vo-
luntários, pois as moradoras precisam
de orientação e acompanhamento de
fisioterapeutas, psicólogas, entre ou-
tros profissionais que podem reservar
um pouco do seu tempo para fazer o
bem ao próximo”, conta a vice-superin-
tendente do CME, Carolina Mecatti, que
também está em busca de pessoas
que possam dar aulas de zumba para
as mulheres do bairro.

A Assembleia “Jardim das Acácias de Limeira”, juntamente
com Helena Furlan, fez a doação de cachecóis para

serem entregues às moradoras dos Pires

FOTOS: ACIL/CME
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Destaque
Econômico

José Carlos Bigotto
Departamento de Economia

DE OLHO

A economia brasileira deve
crescer 0,97% neste ano, de
acordo com as projeções
mais recentes das principais
instituições financeiras do
país, divulgadas pelo Banco
Central. É a primeira vez no
ano que a previsão fica abai-
xo de 1% e a oitava semana
seguida de queda.

Na semana passada o BC
divulgou o IBC-Br (Índice de
Atividade Econômica do Ban-
co Central), indicador que é
considerado uma prévia do
PIB, apontando para um re-
cuo de 0,18% da economia
em maio. Os indicadores e as
projeções dos principais ana-
listas indicam que o Brasil
está crescendo menos que
os Estados Unidos e os paí-
ses da Europa, e muito me-
nos que quase todos os paí-
ses emergentes.

Para a inflação a proje-
ção  recuou de 6,48% na se-

Previsão de crescimento cai para menos de 1%
mana passada para 6,44%,
embora deva continuar acima
dos 6,5%  nos próximos me-
ses. A taxa básica de juros –
Selic – deve fechar o ano nos
atuais 11%. Para elaborar as
previsões o Banco Central
consulta economistas de mais
de cem instituições.

Comércio com o exterior
está em queda

O Brasil registrou no primei-
ro semestre deste ano a pri-
meira queda desde 2009 na
soma das importações e ex-
portações da balança comer-
cial. A corrente de comércio
brasileira está menor, tanto
pela queda das exportações
como pela das importações.

A receita com as exporta-
ções caiu por causa da queda
dos preços das commodities.
O Brasil é muito dependente
das vendas desses produtos,
principalmente para a China. No

caso dos manufaturados, a que-
da das exportações se agravou
com a crise na Argentina.

No balanço dos manufatu-
rados, o saldo foi negativo em
US$ 56 bilhões. As exporta-
ções somaram US$ 38 bi-
lhões no semestre, uma que-
da de 11% na comparação
com 2013. Além do problema
com a Argentina, o resultado
reflete a falta de competiti-
vidade dos manufaturados
brasileiros no mercado inter-
nacional. Nossas exporta-
ções são também afetadas
pela falta de acordos comer-
ciais, por exemplo com a Eu-
ropa. Em visi ta ao nosso
País, o presidente da Comis-
são da União Europeia disse
que o Brasil precisa agir logo
para consolidar um acordo
comercial com o bloco euro-
peu: “me parece um bocadi-
nho absurdo que a UE tenha
acordo de livre comércio com

o mundo inteiro menos com
o Brasil”.

Nas importações estamos
comprando menos de outros
países devido à fraca ativida-
de econômica.

Emprego
também preocupa

Os números do mês de ju-
nho, extraídos do Cadastro
Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged), do Mi-
nistério do Trabalho, revelam
que o emprego começa a  so-
frer os efeitos da desace-
leração da economia,  princi-
palmente na indústria. A gera-
ção de empregos foi a menor
em 16 anos, com apenas 25
mil vagas. A agricultura foi o
destaque positivo, com a cri-
ação de 41 novos empregos

em junho, seguida dos ser-
viços, com 31 mil. A indús-
tria demitiu 28 mil e a cons-
trução civil outros 12 mil.

Somente a indústria pau-
lista demitiu 16 mil trabalha-
dores em junho, o pior núme-
ro desde 2006. As demis-
sões foram puxadas pelo se-
tor automotivo. Nos últimos
12 meses foram eliminados
96 mil postos de trabalho na
indústria paulista.

Festival de Massas
em prol do Cantinho do Vovô

O Núcleo de Jovens Empreendedores da ACIL promove o 1° Festival de
Massas em prol do Cantinho do Vovô, que será realizado no dia 27 de
Julho no Carlton Plaza Hotel Limeira, localizado na Rua Boulevard de La
Loi, 601, partir do meio dia.

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

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

Bee Gees Alive no Gran São João
No dia 9 de agosto, sábado, Limeira receberá o maior espetáculo

dos Bee Gees das Américas. O show será realizado às 22h no Gran
São João.

Outra atração da noite será a presença dos Djs Cesinha e Japão que
prometem deixar o evento ainda mais animado.

Os convites já podem ser adquiridos na Discolândia, Fargos Shopping
e no Gran.

As mesas podem ser reservadas pelo telefone 3702-1293.

6º Festival Ecodança
O Teatro Vitória recebe no sábado, dia 26, às 19h, e no domingo, dia 27,

às 17h, o 6º Festival Ecodança.
O espetáculo contará com a apresentação de vários grupos de dança

que trarão coreografias com tema livre ou com releitura do lixo urbano.
A classificação indicativa é livre e os ingressos estão sendo vendidos

por R$ 16 (inteira), R$ 8 (meia) e R$ 10 (bônus-compra antecipada até 25
de julho).

Mostra de Dança recebe inscrições
A Mostra Municipal de Dança recebe inscrições até o dia 13 de agosto.

O objetivo da iniciativa é valorizar, difundir e incentivar novas linguagens
da arte da dança. Além disso, é uma oportunidade para estabelecer o
intercâmbio cultural entre as pessoas e grupos que atuam na área.

Poderão participar escolas, academias, grupos e coreógrafos, profissi-
onais ou amadores com endereço comprovado na cidade de Limeira. Os
interessados em se inscrever deverão consultar o regulamento disponível
no site www.limeira.sp.gov.br. O evento acontece de 1º a 5 de setembro,
no Teatro Vitória.

As modalidades são ballet clássico, dança contemporânea, dança de
salão, danças urbanas, jazz e sapateado, além do estilo livre. Cada cate-
goria comportará as faixas etárias júnior (7 a 16 anos) e adulto (acima de
17 anos). Os participantes poderão inscrever com até quatro coreografi-
as por modalidade, sendo duas em cada faixa etária. O limite é de seis
coreografias por grupo.
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Os pets têm conquistado um
tratamento diferenciado dentro e,
principalmente, fora de casa.
Para muitos donos, os bichinhos
são parte fundamental da famí-
lia, ganhando o papel de filho e
recebendo toda a atenção ne-
cessária para deixá-los sempre
limpinhos e saudáveis. Por isso,
o mercado pet está em cons-
tante crescimento para acompa-
nhar a demanda de clientes que
a cada dia cresce e consome
cada vez mais.

Além do carinho e dos cui-
dados, os donos querem ofe-
recer aos animais o que há de
mais moderno no mercado.
Por essa razão, hoje o ramo
conta com uma imensa varie-
dade de alimentos, brinquedos,
coleiras, roupinhas, bijouterias
e até mesmo jóias, tudo desen-
volvido especialmente para os
bichinhos. As coleiras, por e-
xemplo, que antigamente eram
simples e com poucas cores,
hoje ganham um toque mais
sofisticado, com uma infinita
variedade de cores, estampas
e modelos. Um das opções
mais procuradas pelos “papais”
são as que contêm strass e
que são acompanhadas por
diversos pingentes em forma-
to de osso, coração e até co-

Consumo
A cada dia uma nova tendência para
deixar o pet mais lindo

roas. Além disso, há possibili-
dade de personalizar as cor-
rentes com o nome do pet ou
apenas sofisticar o look.

Engana-se quem pensa que
as novidades param nos aces-
sórios e roupinhas. Os banhos
e cuidados com a higiene do pet
também sofreram transforma-
ções e trouxeram uma varieda-
de de opções para quem dese-
ja ter o bichinho sempre chei-
rosinho, limpinho e com o pêlo
bem hidratado.

Antigamente não existiam

produtos destinados para cada
tipo de pelagem. Mas hoje, já
existem inúmeros shampoos
desenvolvidos para acompanhar
as necessidades e particulari-
dades de cada animal. “É possí-
vel encontrar shampoos para as
pelagens claras, escuras e dou-
radas, além dos condiciona-
dores que foram desenvolvidos
para serem usados em todo ti-
po de pêlo”, conta a tosadora
Vânia Ferreira, da Clínica Vete-
rinária Tia Sandra.

Para deixar o mercado pet

ainda mais diversificado e cheio
de novidades, foram criados vá-
rios tipos de hidratações e ba-
nhos para tratamentos especí-
ficos. “É o caso do banho tropi-
cal, uma linha desenvolvida
com extratos amazônicos,
100% naturais que dão ao pet
um toque diferenciado com fra-
grâncias exóticas”, explica.
Além deste, os bichinhos têm
direito a banhos energizantes,
revitalizantes, relaxantes, puri-
ficantes, ou fortificantes, todos
visando os cuidados e bem es-
tar dos animais.

Para os donos que possuí-
am pets com os pêlos embara-
çados, cheios de nó, e que viam
a tosa como única solução
para o problema, hoje a reali-
dade é outra. “Acabou a ex-
pressão ‘passa a tesoura’. Atu-
almente, podemos usar um flu-
ído desembaraçante que além
de auxiliar na hora de escovar,
deixando o pêlo mais liso, re-
põe a queratina perdida”, con-
ta a tosadora.

Quem deseja presentear o
amiguinho com uma das mais
deliciosas novidades de banho,
não pode perder a hidratação de
chocolate. A Flash 90, como é
chamada, tem uma ação pro-
tetora para os danos causados

pelo calor do secador, além de
conter óleo de argan e ser rico
em ômega 6 e 9 e vitamina E.
“Ela hidrata e reestrutura a pele
e a pelagem, é aplicada após o
banho normal, com o shampoo
específico para o tipo de pêlo,
agindo por 90 segundos”, expli-
ca Vânia, que também aplica
um neutralizador de odores an-
tes do banho para fixar o chei-
rinho por mais tempo.

Para aproveitar todas as no-
vidades do mundo pet, Sandra
Dapólito, não deixa de levar sua
cachorrinha Mel para os banhos.
Ela também sempre presenteia
a pequena, pois acredita que
além de pet, ela é parte funda-
mental da família. “É tudo por
amor, e como eu sou solteira, é
como se ela fosse minha filha”,
conta Sandra, que já observa as
novidades e pensa na próxima
coleirinha.

A tosadora alerta que levar
ao petshop e manter os ba-
nhos regulares ajudam a man-
ter a higiene do pet, porém é
essencial fazer as limpezas
também em casa. Escovar os
pêlos durante a semana, man-
ter os dentes escovados e as
unhas cortadas, são medidas
que prolongam a limpeza do
animalzinho.

Além das coleiras, as caminhas, potinhos para ração e os
brinquedos ganham toque sofisticado e personalizado

para cada animalzinho

As amiguinhas Gabi e Isa adoram levar a cachorrinha Mel para
tomar banho e receber todos os cuidados

A mascote da Clinica Veterinária Tia Sandra também
aproveita as tendências do look canino

FOTOS: ACIL/LAÍS CARVALHO
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Os pequenos negócios res-
pondem por mais de um quar-
to do Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro. Juntas, as cer-
ca de 9 milhões de micro e pe-
quenas empresas no País re-
presentam 27% do PIB, um re-
sultado que vem crescendo
nos últimos anos. Os dados
inéditos são revelados pelo
presidente do Sebrae, Luiz
Barretto. “O empreendedoris-
mo vem crescendo muito no
Brasil nos últimos anos e é
fundamental  que cresça
não apenas a quantidade
de empresas, mas a parti-
cipação delas na econo-
mia”, afirma Barretto.

Em 1985, o IBGE calculou
em 21% a participação dos
pequenos negócios no PIB
brasileiro. Como não havia
uma atualização desse indica-
dor desde então, o Sebrae
contratou a Fundação Getú-
lio Vargas para avaliar a evo-
lução das micro e pequenas
empresas na economia bra-
sileira, com a mesma meto-
dologia utilizada anteriormen-

Economia Micro e pequenas empresas geram
27% do PIB do Brasil

te. Em 2001, o percentual
cresceu para 23,2% e, em
2011, atingiu 27%.

Em valores absolutos, a
produção gerada pelas micro
e pequenas empresas qua-
druplicou em dez anos, saltan-
do de R$ 144 bilhões em 2001
para R$ 599 bilhões em 2011,
em valores da época.

Os valores foram apurados
até 2011 para manter a mes-
ma forma de cálculo conside-
rando os dados do IBGE dis-
poníveis sobre os pequenos
negócios. A apuração foi feita
com a soma das riquezas ge-
radas por empresas de todos
os portes nos setores de Co-
mércio, Indústria, Serviços e
Agroindústria – exceto o se-
tor público e as intermedi-
ações financeiras, uma vez
que não há micro e pequenas
empresas nestes setores.

As micro e pequenas em-
presas são as principais ge-
radoras de riqueza no comér-
cio no Brasil, já que respon-
dem por 53,4% do PIB deste
setor. No PIB da indústria, a

participação das micro e pe-
quenas (22,5%) já se aproxi-
ma das médias empresas
(24,5%). E no setor de serviços,
mais de um terço da produção
nacional (36,3%) têm origem
nos pequenos negócios.

“Os dados demonstram a
importância de incentivar e
qualificar os empreendimen-
tos de menor porte, inclusive
os Microempreendedores In-
dividuais. Isoladamente, uma
empresa representa pouco.
Mas juntas, elas são decisi-
vas para a economia”, consi-
dera Barretto, lembrando que
os pequenos negócios tam-
bém empregam 52% da mão
de obra formal no País e res-
pondem por 40% da massa
salarial brasileira.

Segundo ele, os principais
motivos para o bom desem-
penho dos pequenos negóci-
os na economia brasileira são
a melhoria do ambiente de
negócios (em especial após
a criação do Supersimples
que reduziu os impostos e
unificou oito tributos em um

único boleto), o aumento da
escolaridade da população
e a ampliação do mercado
consumidor, com o cresci-
mento da classe média.

“Esses três fatores têm mo-
tivado o brasileiro a empreen-
der por oportunidade e não
mais por necessidade. Antes
as pessoas abriam um negó-
cio próprio quando não en-

contravam emprego. Hoje, de
sete a cada 10 pessoas ini-
ciam um empreendimento
por identificar uma deman-
da no mercado, o que gera
empresas mais planejadas e
com melhores chances de
crescer”, avalia o presiden-
te do Sebrae.

Fonte: Sebrae/SP

27% do PIB
52% dos empregos com carteira assinada
40% dos salários pagos
8,9 milhões de micro e pequenas empresas

Pequenos negócios na economia brasileira:

A criação da figura jurídica
do Microempreendedor Indivi-
dual (MEI) está completando
cinco anos neste mês de julho.
Muitos proprietários de peque-
nos negócios como varejo de
roupas, salão de manicure ou
cabeleireiro, oficina de costu-
ra, bar, lanchonete e centenas
de outras atividades conquis-
taram um CNPJ e, com ele, di-
reitos previdenciários como
aposentadoria e licença-mater-
nidade. A medida, contida na
Lei Geral da Micro e Pequena
Empresa, representou um
grande gesto de inclusão so-
cial, incentivo ao empreende-
dorismo e de combate à bu-
rocratização de métodos e pro-

MEI completa 5 anos
cessos tributários.

Mais que uma alternativa sim-
ples e menos burocrática de se
formalizar, o MEI representa
hoje um passaporte à cidada-
nia para milhares de trabalha-
dores autônomos em todo o
país. Por meio dele, mais de 1
milhão de empreendedores
paulistas que viviam na infor-
malidade ganharam o direito de
estar com suas atividades lega-
lizadas, de abrir as portas do
seu estabelecimento sem medo
da fiscalização, de poder emitir
sua nota fiscal e ainda ter o di-
reito aos benefícios previden-
ciários como a aposentadoria,
licença maternidade, auxílio-do-
ença, entre outros.

Hoje, em cada 100 empre-
sas paulistas registradas no
Simples, sistema simplificado
de arrecadação de tributos, 40
são MEIs, contra 13 em cada
100 no ano de 2010. Pesquisa
do Sebrae mostra que a região
Sudeste mantém a liderança
em número de MEIs registra-
dos no País, seguida pela re-
gião Nordeste. Em São Paulo,
as principais áreas de atuação
são os setores de Comércio e
Serviços, com destaque para
varejo de vestuário e acessó-
rios; cabeleireiros; serviços de
alvenaria; serviços de alimen-
tação fora do lar e de instala-
ção e manutenção elétrica,
entre outros.



24 a 30 de julho - 201416
Turismo

Se você quer fugir do estresse
e ainda por cima procura um lugar
com belezas naturais surpreen-
dentes, vida cultural agitada, his-
tória marcante e gastronomia apu-
rada, a Austrália é o lugar ideal!

É nesse país de dimensões
continentais que você encontra
uma variedade de atrações ca-
paz de fazer das suas férias uma
experiência inesquecível!

Turismo de Aventura na
Austrália

Como dar início às suas aven-
turas australianas? Com o seu
vasto outback, florestas ances-
trais, ambientes marinhos vir-
gens e vida selvagem única, a
Austrália oferece muitas opções.
Ponha-se à prova ou desfrute de

Austrália, simplesmente inesquecível!

camas fofas e refeições gourmets
em visitas guiadas de aventuras
mais luxuosas no país.

Conheça as muitas viagens
de aventuras da Austrália, que vão
desde percursos de 4 dias no
outback a desafiantes caminha-
das de longas distâncias e pito-
rescas viagens de barco à vela.
Leia sobre locais para visitar no
remoto e rude outback australia-
no, do Red centre da Austrália à
Cordilheira de Flinders da Austrá-
lia Meridional e à mágica Kimber-
ley na Austrália Ocidental.

A Austrália é um paraíso para
o surf e onde existem ondas radi-
cais de classe mundial em todo
o país, da Costa de Surf de Vic-
toria ao Rio Margaret da Austrá-
lia Ocidental. Descubra os pon-

tos quentes para mergu-
lho com garrafa e com
tubo de respiração, da
Grande Barreira de Coral
de Queensland ao East
Coast Dive Trail (Trilho de
Mergulho da Costa Este)
da Tasmânia. Depois sai-
ba mais sobre os lindís-
simos locais australia-
nos onde pode passear
de canoa ou caiaque,
da teatral Garganta Ka-
therine às águas vir-
gens do Parque Nacio-
nal da Tasmânia.

Viagens de aventura
Com suas vastas dis-

tâncias e terreno escar-
pado e remoto, muitas
das viagens pela Austrá-
lia são aventuras prontas.

Viage pelo norte na Savannah
Way, que começa em Cairns, e
termine no outro lado do país em
Broome. Ou corte o continente de
sul a norte na Explorers Highway,
que leva você de Adelaide através
do Red Centre da Austrália até
Darwin. No abrangente South
Australia Loop, você pode escalar
a margem de Wilpena Pound, ca-
minhar por parte de Heysen Trail e
mergulhar para ver navios naufra-
gados em Kangaroo Island. Vá e
volte por Gibb River Road em uma
aventura em veículo com tração
nas quatro rodas através da vas-
ta Kimberly.

Outback da Austrália
Perca-se e se encontre no out-

back australiano, local de pai-
sagens esculpidas pelo tempo
e ritmos eternos da cultura abo-
rígine.  Hospede-se em vastas
estações de gado ou junte-se a
um organizador dos animais.
Passeie de camelo no deserto
ou faça um voo panorâmico so-
bre os ícones do outback da Aus-
trália como Uluru, Kata Tjuta
e Kimberley.

Mergulhe nas profundezas
da Austrália

Completamente cercada de
água e rica em ilhas e recifes, a
Austrália é o sonho de todo mer-
gulhador. Suas águas abrigam
um tesouro de vida marinha, com
mais de 4 mil espécies de pei-
xes e a maior diversidade de al-
gas marinhas do mundo. Nade
com o gigantesco e dócil tuba-
rão-baleia no Recife Ningaloo ou
com os leões marinhos e golfi-
nhos na Península de Eyre, na
Austrália do Sul. Aprenda a mer-
gulhar na Grande Barreira de
Corais de Queensland – o maior
organismo vivo do mundo. Ou
mergulhe com tubo de respira-
ção na protegida e deslumbran-
te Clovelly, em Sydney. Descu-
bra submarinos incrustados de
algas da Península Mornington
ou um labirinto de cavernas sub-
terrâneas ao longo da costa les-
te da Tasmânia.

Surfe na Austrália
As praias para surf da Aus-

trália, onde quebram ondas de
classe mundial para todas as
habilidades de surf, nascem no
Oceano Pacífico ao leste e no
Oceano Índico ao oeste e no
Oceano Antártico ao sul. Visite
a icônica Bells Beach, perto de
Torquay, o portão de entrada
para a costa do surf de Victoria
pela Great Ocean Road. Pare
em Burleigh Heads ou surfe ao
longo de uma das ondas mais
longas do mundo em Snapper
Rocks na Costa de Ouro de
Queensland. Na Austrália do
Sul, excelentes praias para surf
ponteiam as penínsulas Fleu-
rieu, Yorke e Eyre, bem como a
Limestone Coast (Costa de pe-
dra calcária). Enfrente as ondu-
lações do Oceano Antártico da
Tasmânia em Hobart, ilha Bruny,
Launceston, Devonport e Mar-
rawah. Desfrute das praias pri-
mitivas e com poucas pessoas.

Canoagem e caiaque na
Austrália

Das entradas tranquilas e
águas paradas até os rios pito-
rescos e gargantas, a Austrália

Perca-se e se encontre no outback australiano, local de paisagens
esculpidas pelo tempo e ritmos eternos da cultura aborígine

Visite a icônica Bells Beach, perto de Torquay,
o portão de entrada para a costa do surf

Vangie Dionello Vieira
Diretora

Scort Turismo

Austrália é o sonho de todo
mergulhador, que pode nadar

ao lado do gigantesco e dócil tubarão-
baleia no Recife Ningaloo

oferece muitos lugares para re-
mar. Passeie de canoa pelo
Blackwood River, que serpenteia
através da região sudoeste do
Oeste da Austrália, ou ao longo
do labirinto de canais em Co-
oroong na Austrália do Sul. Pra-
tique caiaque no mar partindo de
St. Kilda Beach em Melbourne
ou sob a Harbour Bridge em Syd-
ney. Faça rafting nas corre-
deiras furiosas do Franklin River
da Tasmânia ou Tully River no
norte de Queensland. Faça ca-
noagem ou pratique caiaque na
Katherine Gorge do Território do
Norte ou reme ao redor do Lake
Burly Griffin em Canberra. Alu-
gue um caiaque por algumas
horas ou passe alguns dias
em um safári de canoagem
em um de nossos parques na-
cionais primitivos.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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