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Os associados interessados 
podem cadastrar as vagas de 
emprego e buscar por profis
sionais de acordo com o per
fil necessário para o cargo. 
Os candidatos por sua vez, 
podem cadastrar seus currí
culos e concorrer a qualquer 
vaga disponível. O acesso ao 
sistema é feito após o preen
chimento de cadastro e cria
ção de um login e senha.

ACIL e Sicomércio entregam prêmios da 
campanha “Compras Premiadas”

Os prêmios foram dividi
dos em um vale-viagem no 
valor de R$ 2.500 e seis va
les-compra de R$ 300 cada. 
Além disso, todos os vende
dores que tiveram seus clien
tes sorteados garantiram um 
vale-compra no valor de R$ 
100. No total, 14 pessoas fo
ram premiadas nesta que é a 
segunda promoção do ano. 

Novidade: Banco de Currículos da ACIL

pág. 7Comércio eletrônico foi tema do Encontro com Empresários da ACIL

pág. 4PIB estaciona no primeiro trimestre do ano
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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.

Quentão (61,56%)

 Pinhão (24,07%)

Valor médio: R$ 10,00
Imposto: R$ 2,40

69,50%.......................VÃO PARA A UNIÃO

26,00%.......................VÃO PARA O ESTADO

4,50%.........................VÃO PARA O MUNICÍPIO

VOCÊ SABE PARA ONDE VAI TODO O 
DINHEIRO DOS TRIBUTOS?

PENSE NISSO! Fonte: Ministério da Fazenda – Receita Federal

Valor médio: R$ 5,00
Imposto: R$ 3,07

EDITORIAL

José Mario Bozza Gazzetta
Presidente da ACIL

Na última semana fina
lizamos mais uma etapa da 
campanha “Compras Pre
miadas” com a entrega dos 
prêmios aos consumidores 
que compraram nas lojas 
participantes da promoção 
do Dia dos Namorados e 
foram sorteados pela ACIL 
e Sicomércio. Quero para
benizar a todos os contem
plados e também aos lo
jistas que acreditaram no 
nosso projeto.

O Dia dos Namorados, 
que é a terceira data mais 
relevante para o comércio, 
não teve o desempenho es
perado, sendo o pior dos úl
timos dez anos no Brasil. O 
resultado reflete a crise po
lítica e econômica pela qual 

o Brasil passa, com recessão 
e altos índices de desempre
go. Com isso, hoje, o con
sumidor deixou de realizar 
as compras cotidianas e tem 
procurado as datas comemo
rativas, onde há promoções 
e descontos especiais. Além 
disso, quem investia seu di
nheiro em itens de valor agre
gado alto, passou a preferir 
itens mais baratos, como lem
branças. Há também quem 
aproveitou a oportunidade pa
ra comprar aquele produto 
que a mamãe ou seu parcei
ro, no caso do Dia das Mães 
e dos Namorados, está preci
sando no momento, fazendo 
da compra rotineira e neces
sária, um presente especial. 
E isso deve continuar aconte

cendo nas próximas datas co
memorativas deste ano.

Em Limeira, alguns asso
ciados registraram um bom 
desempenho nas vendas do 
período e uma das razões pa
ra esse resultado positivo foi 
a frente fria que chegou à ci
dade e que fez os consumi
dores irem a busca de roupas 
e calçados que os proteges
se, pois chegamos a regis
trar temperaturas abaixo dos 
10°C. Quem também soube 
utilizar a campanha, divul
gando e oferecendo cupons 
aos clientes, os incentivando 
a preencher, também se mos
trou satisfeito com as vendas. 
É claro que também há quem 
não teve um bom desempe
nho, e isso nos preocupa. 
Mas não podemos nos deixar 
abater, temos sim que man
ter sempre a expectativa de 
que as coisas vão melhorar e 
trabalhar para que isso acon
teça. Precisamos ficar aten
tos ao que acontece no mo

mento e que pode influenciar 
o consumidor, assim como 
também estar por dentro da 
economia da nossa cidade e 
focarmos no nosso meio pa
ra promover ações que resul
tem em bons resultados.

Tenho a convicção mui
to grande de que a econo
mia vai se estabilizar e se is
so acontecer, o desemprego 
irá diminuir, e teremos mais 
condições de atender melhor 
a população e ter mais clien
tes consumindo.

A ACIL, como um todo 
tem desenvolvido alguns pro
jetos, como o ACIL Itineran
te que já está em sua terceira 
edição, sendo a última pro
movida na região dos Jardins 
Santina I e II. Estive lá pesso
almente e visitei três comer
ciantes e pude sentir que há 
um comércio local feito e tra
balhado para aquela região. É 
muito interessante como os 
empresários buscam enten
der qual é a necessidade do 

consumidor, e assim co
locar produtos em sua lo
ja que atendam esse públi
co. Em cada região visitada 
encontramos tipos de co
mércio diferentes. 

A meu ver este tipo de 
comércio ainda deve cres
cer muito em Limeira, se 
desenvolver e ter a força 
dos estabelecimentos situ
ados no centro da cidade. 
Todos estão caminhando 
para esse objetivo. E sejam 
da região central ou dos 
bairros, existe espaço pa
ra todos. Cada comercian
te tem seus clientes e estes 
possuem gostos e preferên
cias específicas, por isso 
ninguém precisa ficar pre
ocupado. Após conquistar 
o cliente, temos que traba
lhar sempre por ele e mos
trar que ali ele será bem 
atendido e terá boas opor
tunidades de compra. As
sim, com toda a certeza, o 
cliente irá voltar.



327 DE JUNHO A 3 DE JULHO DE 2016

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Em 1969, João e Maria Jo
sé Rozinelli fundaram uma loja 
de papelaria e material para es

Ótimo atendimento e produtos de qualidade são o forte da Rozinelli Móveis
critório que atendia a região de 
Campinas até Rio Claro. Após 
algum tempo, ampliaram as ven

das com móveis para escritório, 
máquinas de escrever e calcula
doras. Assim surgiu a Rozinelli 
Móveis para Escritório, que a 
mais de 46 anos atende a região 
de Limeira.

Atualmente a Rozinelli Mó
veis trabalha exclusivamente com 
a venda de móveis corporati
vos em geral, contando com fa
bricação própria de mais de 80 
modelos de cadeira com reves
timentos a escolha do cliente e 
espumas especiais que não de
formam, além de reformas de 
cadeiras e poltronas em geral. 

A Rozinelli Móveis comer
cializa diversas marcas e mode

los de cadeiras como, Plaxmetal, 
Cavaletti e Frisokar, além de mó
veis das marcas, Motiva, Giobel, 
Artesano, Otto e Workflex, todos 
com garantia de 3 a 6 anos. A loja 
realiza a venda de produtos com 
garantia e proporciona assistên
cia técnica permanente, acres
centam os empreendedores.

Hoje a empresa conta com 
um quadro de 26 funcionários, 
totalmente capacitados para dar 
o melhor atendimento, garantin
do assim, a satisfação de todos 
os clientes. Existem atualmente 
três lojas, localizadas nas cida
des de Limeira, Santa Bárbara 
d’Oeste e Americana e está sem

pre se aprimorando e moderni
zando, tornandose referência 
no mercado de vendas de mo
biliário corporativo, oferecendo 
os melhores produtos e atendi
mento de qualidade.

A Rozinelli Móveis para Es
critório convida a todos para co
nhecerem seu show room em 
Limeira, localizado à Aveni
da Major José Levy Sobrinho, 
2585, no Jardim Nereide. Mais 
informações através do número 
(19) 3453-8618, e do e-mail ro
zinellilimeira@rozinelli.com.br. 
Para conhecer os produtos ofe
recidos pela loja, é só acessar 
www.rozinelli.com.br.

Na Rozinelli Móveis é possível encontrar uma grande 
variedade de móveis corporativos

A Maxion Wheels, uma divisão 
da Iochpe Maxion S/A, inaugurou 
no dia 21 de junho, a sua nova fá
brica de rodas de alumínio em Li
meira. A planta está localizada no 
mesmo terreno onde hoje está ins
talada a unidade que produz rodas 
de aço para veículos leves. 

A segunda planta na cidade 
vai fabricar rodas de alumínio 
para veículos leves, gerando 
aproximadamente 500 empre
gos quando o projeto estiver to
talmente implementado. Nesta 
primeira fase da nova fábrica, a 
planta de alumínio terá capaci
dade produtiva de 800 mil ro
das/ano e em sua segunda fase 
terá uma capacidade eventu
al de produção de 2 milhões de 
rodas/ano. 

Segundo Marcos Oliveira, 
CEO da Iochpe-Maxion, a nova 
fábrica vai atender a alta deman
da do mercado nacional por au
tomóveis com este tipo de roda. 
“Os consumidores brasileiros 
seguem uma tendência global 
em busca de veículos mais so
fisticados, mais completos, e as 

Maxion Wheels inaugura nova fábrica de rodas de 
alumínio em Limeira

rodas de alumínio passam a ser 
uma exigência nos novos mo
delos de automóveis’’, ressalta. 
Além deste investimento em Li
meira, recentemente a Maxion 
Wheels expandiu em 50% a ca
pacidade produtiva de sua plan
ta localizada na cidade de Santo 
André, Estado de São Paulo, que 
também produz rodas de alumí
nio e hoje já colhe os frutos da 
crescente demanda do mercado.

Don Polk, Presidente da Ma
xion Wheels para a região das 
Américas, ressaltou o empe
nho dos colaboradores como fa
tor predominante para o suces
so desta nova fábrica. “Mesmo 
em um momento de forte cri
se, a Maxion Wheels continua 
liderando a indústria de rodas 
devido ao comprometimento e 
esforço dos nossos colabora
dores. Produzimos um compo
nente de segurança fundamen
tal para a mobilidade do mundo, 
as rodas. Como diz o nosso slo
gan, “Wheels Matter”, ou as ro
das são importantes. Para poder 
atingir um alto nível de excelên

cia em nossos produtos e ser
viços contamos com as nossas 
pessoas”, agradece o Presidente.

A escolha pela cidade de Li
meira e região ocorreu natural
mente. O ótimo relacionamento 
com a comunidade e o fato de 
já possuir uma planta produti
va na cidade, com toda logística 
preparada, know-how tecnoló
gico e de desenvolvimento ins
talado no Centro de Excelência, 
proporcionando grande sinergia 
para o negócio, pesou a favor. 
Além disso, o interior de São 
Paulo tornou-se um polo auto
motivo competitivo, com uma 
extensa cadeia de fornecedores, 
presença das grandes montado
ras globais com novas plantas, e 
altos investimentos e expansões 
das unidades atuais.

O empreendimento em Li
meira conta com o apoio da In
veste São Paulo, agência de 
promoção de investimento do 
Governo do Estado, vinculada à 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnolo
gia e Inovação e da Prefeitura de 

Limeira, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento de Limei
ra, entre outros órgãos. 

 “A Maxion Wheels é mais 
uma prova do desenvolvimento 
contínuo do Estado de São Pau
lo, cuja governança permite que 
os investidores se sintam con

fiantes no futuro. Além disso, 
temos a melhor infraestrutura e 
a cadeia de fornecedores mais 
completa do setor automotivo 
no País. Tenho certeza de que 
esse empreendimento será um 
sucesso”, afirma o presidente da 
Investe SP, Juan Quirós.

Representando a ACIL, estiveram presentes na inauguração 
o diretor Valmir Martins, o presidente da entidade, 

José Mário Bozza Gazzeta, e o conselheiro Daniel Gullo C Mello



4 27 DE JUNHO A 3 DE JULHO DE 2016

Segundo dados divulgados 
recentemente pelo Instituto Bra
sileiros de Geografia e Estatís
ticas (IBGE), o Produto Inter
no Bruto (PIB) brasileiro neste 
primeiro trimestre mantevese o 
mesmo, se comparado aos últi
mos três meses do ano passado, 

O Serviço Social da Indús
tria (SESISP), com o apoio da 
Fiesp, lançou o SESI Chef – 
Edição 2016, o primeiro con
curso de culinária voltado à pro
moção da alimentação saudável, 
econômica e baseada nos princí
pios do Alimente-se Bem. 

Criado pelo SESI-SP em 1999, 
o Alimente-se Bem utiliza os ali
mentos integralmente e já mos
trou para mais de 1.350.000 pes
soas que participaram de seus 
cursos em todo o estado que é 
possível realizar refeições sabo
rosas e nutritivas sem gastar mui
to. As inscrições para o SESI Chef 
são gratuitas e estarão abertas de 
1º a 24 de junho. 

Para participar é necessário criar 
uma receita original, criativa e não 
publicada pelo SESI-SP, apresen
tá-la no site www.sesip.org.br/sesi
chef e indicar, entre 30 localidades 
participantes da primeira etapa, 
onde o candidato desejará realizar 
a primeira batalha. Os primeiros 
colocados receberão prêmios em 

PIB do primeiro trimestre de 2016 se mantém estagnado 

tendo um recuo de apenas 0,3%. 
Porém se comprado estes dados 
com o mesmo período do ano 
passado, e no acumulado dos úl
timos quatro trimestres, houve 
uma queda de 5,4% e 4,7%.

O componente mais relevan
te para a pesquisa é o consumo 

das famílias, que apresentou 
uma queda de 6,3%. O número 
está associado à redução de ren
da e crédito, pelas maiores ta
xas de juros e pela insegurança 
que a população tem enfrentado 
em relação a empregos, que traz 
menos confiança no trabalhador 
para o consumo.

Outro segmento que teve que
da foi o de investimentos produ
tivos e de infraestrutura, que te
ve retração de 17,5%, o que é 
explicado principalmente pela 
diminuição das expectativas dos 
empresários de todos os setores, 
em decorrência da crise políti
ca, econômica e moral pela qual 
atravessa o País.

A indústria também sofreu 
uma grande baixa, que alcançou 
7,3%, refletido principalmen
te na indústria de transforma
ção (-10,5%), construção civil 
(-6,2%) e na extração mineral 

(-9,6%). Também mostraram 
forte queda o setor do comércio 
atacadista e varejista (-10,7%) e 
o setor de transportes, armaze
nagem e correios (-7,4%), que 
são o reflexo da baixa demanda 
e da produção industrial.

Segundo o presidente de ACIL, 
José Mario Bozza Gazzetta, es
te é um sinal muito importante. 
“Apesar de tudo, o Brasil não pa
rou. Isto é o reflexo da confiabi
lidade que os empresários tive
ram no primeiro trimestre, em 
relação a possível mudança do 
governo, que foi concretizada, e 
de como a economia poderia to
mar um novo rumo a partir dis
so”, conta o presidente. Gazzetta 
também acredita que no fecha
mento do segundo trimestre, os 
números serão mais positivos, 
pois apesar das ações do governo 
ainda não estarem influenciando 
diretamente na economia do pa

ís, elas já mostram ao empresário 
que ele terá um novo cenário pa
ra atuação. 

Mesmo com o panorama atual 
de intensificação da crise que abate 
a economia, diversos indicadores 
de comportamento antecedentes 
ou coincidentes com o desempe
nho do PIB, começam a demons
trar a parada da recessão, devido 
principalmente à menor base de 
comparação. Segundo economis
tas, não deve ser descartada a pos
sibilidade de que comece a haver 
alguma recuperação da confiança 
por parte do consumidor e do em
presário. “Isto é muito importan
te para nós empresários, pois es
tá mostrando que apesar de ainda 
não termos uma mudança do cená
rio, estamos no caminho certo. Es
ta recuperação irá acontecer, ela só 
depende do grau da gravidade em 
que se encontra a economia do Pa
ís”, acrescenta Bozza Gazzetta.

SESI lança concurso de culinária 
Iniciativa irá revelar talentos que praticam alimentação saudável e sem desperdício

dinheiro – R$ 5.500,00 para o pri
meiro colocado e R$ 3.500,00 pa
ra o segundo – e as 60 melhores re
ceitas serão publicadas em livro de 
culinária do SESI-SP, que será lan
çado na final do concurso.

A preparação deve atender os 
seguintes requisitos: servir ao me
nos quatro porções; os ingredien
tes devem ser preferencialmen
te de baixo custo e in natura; usar 
temperos naturais para receitas 
salgadas e não conter fritura; utili
zar partes não convencionais dos 
alimentos (cascas, talos, ramas); 
e ser reproduzida em 50 minutos. 
Outros detalhes podem ser con
feridos no regulamento, que tam
bém estará disponível no site.

O concurso será dividido em 
cinco fases e, ao final, defini
rá os dois chefs amadores que 
usaram toda a criatividade e o 
talento para criar receitas deli
ciosas, sustentáveis e nutricio
nalmente equilibradas. 

Os interessados em mostrar 
suas criações gastronômicas de

vem ser cozinheiros amadores 
(sem curso superior de gastro
nomia e nem estar cursando gas
tronomia), maiores de 18 anos e 
necessitam ter disponibilidade 
para participar das etapas (lo
cal, regional e estadual), arcan
do com os custos de transporte, 
hospedagem e alimentação. 

Na primeira etapa, nutricionis
tas das 30 unidades participantes 
e da administração central ava
liarão todas as receitas inscritas. 
No dia 5 de julho, serão anuncia
das as receitas classificadas em 
cada uma das 30 unidades. Os 
resultados estarão disponíveis no 
site e nas unidades do SESISP 
participantes do concurso.

Após essa fase haverá um 
primeiro combate no qual os 
participantes de cada uma das 
30 unidades disputarão entre si 
e serão avaliados por júri com
posto por especialistas regio
nais. Dessa seletiva se classifi
carão duas receitas por unidade 
– os primeiros colocados de 

cada localidade receberão R$ 
500,00 e os segundos coloca
dos, um kit de livros de receitas 
do SESI. As duas melhores pre
parações selecionadas em cada 
localidade – 60 no total –   fa
rão parte de um livro de recei
tas editado pela SESI-SP Edito
ra ao final do concurso.

A fase regional será realiza
da nos dias 13, 20 e 27 de agos
to e 3 e 10 setembro em dez re
gionais do estado. Desse combate 

sairá um vitorioso de cada regio
nal, restando apenas dez compe
tidores, que receberão prêmio de 
R$ 1 mil. As semifinais serão dis
putadas em Bauru e na Capital, 
no bairro da Vila Leopoldina, on
de os cinco competidores de cada 
região batalharão por uma vaga 
na grande final, que será realiza
da em 16 de outubro, Dia Mun
dial da Alimentação.  O vencedor 
receberá mais R$ 4 mil e o segun
do colocado, outros R$ 2 mil.

ACIL/RAFAELA SILVA

DIVULGAÇÃO

Para o Presidente da ACIL, a situação do PIB é um sinal 
muito importante do caminho a ser tomado

Para participar é necessário criar uma receita original e 
não publicada pelo SESI-SP
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Promovida pela ACIL em parceria com o Sicomér
cio a fim de fomentar as vendas do comércio de Limei
ra, premiando os consumidores que prestigiam e rea
lizam suas compras nas lojas da cidade, a campanha 
“Compras Premiadas”, do Dia dos Namorados, teve 
seu sorteio realizado na sede da ACIL no último dia 17, 
pelo vice-presidente da ACIL, Hélio Roberto Chagas, e 
pelo presidente do Sicomércio, Eduardo Hervatin.

Os prêmios foram divididos em um vale-viagem no 
valor de R$ 2.500 e seis vales-compra de R$ 300 ca
da. Além disso, todos os vendedores que tiveram seus 
clientes sorteados garantiram um vale-compra no valor 
de R$ 100. No total, 14 pessoas foram premiadas nesta 
que é a segunda promoção do ano. 

Prêmios da campanha “Compras Premiadas” do Dia dos Namorados 
são entregues na ACIL 

A entrega dos prêmios foi realizada no dia 20, e con
tou com a presença do presidente da ACIL, José Mário 
Bozza Gazzetta, do presidente do Sicomércio, Eduar
do Hervatin, e também dos consumidores e vendedo
res sorteados.

O grande ganhador desta promoção foi Carlos Hono
rato dos Santos, que por pouco não preencheu o cupom 
depois de comprar calçados para a família toda na Lo
ja Eduardo, mas por insistência da vendedora resolver 
apostar no azar, como ele mesmo disse. “Preenchi o 
cupom sem nenhuma esperança de ganhar, mas pen
sei ‘vai que dou o azar de ganhar’”. E foi o que acon
teceu, Santos foi contemplado com um vale-viagem de 
R$ 2.500, sendo a primeira vez que é sorteado em uma 
promoção. “Fiquei muito feliz. Quando me ligaram pa
ra avisar da premiação nem acreditei, mas quando co
meçaram a confirmar meus dados, e falar onde eu havia 
comprado, caiu minha ficha”. Quando questionado so
bre o destino da viagem, o consumidor fala que já tem 
destino certo, “mas que tudo depende de valores” e que 
também planeja levar a família toda para desfrutar do 
prêmio na melhor das companhias. “Minha intenção é 
essa”, completa.

Para o presidente do Sicomércio e também pro
prietário da empresa onde Carlos Honorato comprou, 
Eduardo Hervatin, a campanha tem surtido o efeito 

desejado nos clientes, que pedem os cupons para pre
encher e assim concorrer aos prêmios sorteados. “Isso 
é ótimo, pois incentiva a compra no comércio local, 
em especial nas lojas participantes da campanha”. Ele 
ainda se mostrou muito contente por ter um cliente da 
Loja Eduardo contemplado na promoção. “Já é a ter
ceira vez que um cliente da minha loja é sorteado, e 
dessa vez foi com o maior prêmio, a viagem. Isso é 
muito satisfatório porque vemos a campanha funcio
nando com o consumidor comprando na cidade. Hoje 
não é preciso sair de Limeira para comprar em lugar 
nenhum, pois temos tudo para oferecer ao consumi
dor”, enaltece Hervatin.

“Parabéns a todos que compraram nas lojas parti
cipantes da promoção e acreditaram em nossa campa
nha”, destaca o presidente da ACIL, José Mário Bozza 
Gazzetta. “É com muita satisfação que realizamos es
ta entrega de prêmios, junto com o Sicomércio, para os 
sorteados neste Dia dos Namorados. Nossa intenção é 
incentivar o consumo em Limeira e assim fazer com 
que o consumidor prestigie o comércio local, que tem 
produtos de qualidade e atendimento personalizado à 
disposição do cliente. Dessa forma, reforçamos a todos 
que continuem comprando nas lojas identificadas com 
o cartaz da promoção, pois o próximo contemplado po
de ser você”.

Carlos Honorato dos Santos comprou na Loja Eduardo com a 
vendedora Jhemyli Pinto e foi contemplado com um vale-viagem

Márcia Arruda, proprietária da Lord Pop Jeans, vendeu para 
Maria Aparecida Miranda, que ganhou um vale-compra

Rosenilda Von Zuben vendedora da Casa Kühl, e a consumidora 
sorteada Maria José Roverssi, que ganhou um vale-compra

Fabiana Guarda comprou com a vendedora Raquel Patrícia Cabral 
na Vulcão dos Calçados, foi sorteada e ganhou um vale-compra

Nelson Caetano Prelis comprou na Santos Calçados com a 
vendedora Jaila dos Santos e foi contemplado com um vale-compra

Sirlene Sabino, da Casa Pacheco, e a consumidora Maria Cleunice 
Guzzi, que comprou, preencheu o cupom e ganhou um vale-compra

João Carlos Paes, da Elétrica Gilmar, vendeu para Francisco de 
Gaspari, que também levou para casa um vale-compra

FOTOS: ACIL/RAFAELA SILVA



6 27 DE JUNHO A 3 DE JULHO DE 2016

EMPREENDEDORISMO

Alessandro Rios
Fundador do IEC-Instituto de 
Empreendedorismo e Coaching, 
que promove cursos e 
treinamentos para empresários 
(www.institutoec.com.br)

Sete dicas para sua empresa vender mais

A empresa que executará a pa
vimentação da ligação do bairro 
do Tatu ao bairro dos Lopes foi 
selecionada esta semana pela ad
ministração municipal. A estra
da é uma via de escoamento de 
produtos da zona rural para a ci
dade. Uma demanda de décadas 
que será atendida este ano. Este 
benefício integra um pacote de 
obras em curso em Limeira que 
está orçado em R$ 41,6 milhões. 
Este investimento foi garantido 
em virtude da ação parlamen
tar do deputado federal Miguel 
Lombardi em Brasília.

 A gestão do deputado limeiren
se no Ministério das Cidades, Cai
xa e na prefeitura garantiu a apro
vação deste volume recorde de 
investimento para a mobilidade ur
bana. O montante será aplicado em 
três projetos urbanísticos. O maior 
volume é de R$ 20 milhões para a 
modernização da Via Jurandyr Pai
xão, seguido de R$ 15 milhões na 
recuperação e conclusão da dupli
cação do anel viário da cidade. A 
pavimentação da ligação do bair
ro dos Lopes ao bairro Tatu, que 
viabilizará também uma terceira 

Ações do deputado Miguel Lombardi trazem benefícios à Limeira

“Votei a favor do impeachment da presidente e agora estamos trabalhando 
do ponto vista político para garantir gerar empregos e fortalecer 

a nossa economia”, ressaltou Lombardi

via de acesso à Rodovia Anhan
guera, conta com um investimen
to de R$ 6,6 milhões. Totalizan
do R$ 41,6 milhões em benefícios 
diretos em Limeira.   

 “Estou feliz em perceber que 
o nosso trabalho na Câmara dos 
Deputados está trazendo impac
tos positivos para Limeira. Foi 
muito difícil, mas conseguimos 
reaver este recurso originário 
do programa ProTransporte por 
meio da nossa ação parlamentar 
que envolveu a prefeitura, a Cai
xa e o Ministério das Cidades. 
Desde 2012 este projeto estava 
parado em Brasília. Mas ago
ra as obras já estão em anda
mento tanto no anel viário e 
em breve começarão na Tatu
-Lopes. Isto é sinal que o nos
so trabalho está dando certo e 
gerando resultados positivos”, 
comentou o deputado.  

 Os projetos urbanísticos pas
saram pelo crivo técnico do Mi
nistério das Cidades. O órgão 
encaminhou o seu parecer favo
rável desta documentação à Cai
xa. O banco federal é quem au
toriza a liberação dos recursos 

para o município após a prefei
tura finalizar os processos lici
tatórios onde são selecionadas 
as empreiteiras que executam 
os serviços. “Esta obra viária 
irá melhorar a qualidade de vi
da das pessoas e também ajuda a 
movimentar a atividade econô
mica em nosso município”, des
tacou Lombardi.  

 
Histórico  

Anunciado em 2012 este plano 
de obras estava congelado no Mi
nistério das Cidades por irregulari
dade técnicas, dados imprecisos e 
ausência de documentos. Estes be
nefícios estavam na iminência de 
serem perdidos. Estavam. Lombar
di virou o jogo ao atuar como elo 
entre a Prefeitura Municipal de Li
meira, Ministério das Cidades e a 
Caixa. O parlamentar utilizou o seu 
crescente prestígio no Congresso 
Nacional para conectar os órgãos e 
resolver os impasses.

 
Em defesa de Limeira

Desde o início do mandato o 
deputado tratou como priorida
de a recuperação investimentos 

da União que estavam travados 
em Brasília. O deputado já con
seguiu liberar aproximadamente 
R$ 170 milhões para a nossa ci
dade. “No primeiro ano de man
dato me dediquei a destravar in
vestimentos anunciados que não 
se concretizaram. Tivemos êxito. 
Este ano, com a possibilidade en
caminhar emendas parlamenta
res, já está garantindo um total de 
R$ 10 milhões para projetos na 
área de assistência social, espor

te, infraestrutura urbana e para a 
saúde”, explicou. Desse total de 
R$ 10 milhões, R$ 4,8 milhões 
foram para o serviço de saúde. O 
objetivo do deputado limeiren
se é seguir trabalhando firme pa
ra defender os interesses de Li
meira em Brasília. “Votei a favor 
do impeachment da presidente 
e agora estamos trabalhando do 
ponto vista político para garan
tir gerar empregos e fortalecer a 
nossa economia”, ressaltou.

DIVULGAÇÃO

O atual cenário econômico 
tem deixado os consumidores 
mais cautelosos. Até mesmo 
quem não perdeu o emprego 
está pensando duas vezes antes 
de gastar. Diante dessa realida
de, empreendedores dos mais 
diversos segmentos de mer
cado começam a reavaliar seu 
modelo de negócio, a fim de 
criar novas estratégias de ven
da e de relacionamento com os 
clientes. Se esse também é seu 
caso, confira a seguir algumas 
dicas que poderão lhe ajudar 
nessa delicada tarefa.

 
1 - Mude o foco
Se você ainda não conse

guiu abandonar o hábito de 
reclamar de tudo e de todos, 
vire a página. Toda vez que 
surgir um novo problema, vá 
além e pense em como resol

vê-lo de forma rápida e criati
va. Reclamações só afastam as 
pessoas, inclusive seus clientes.

2- Identifique sua proposta 
de valor

O consumidor não está em 
busca simplesmente de um 
produto ou serviço, mas dos 
benefícios que terá ao adqui
ri-lo - tangíveis e intangíveis. 
Na sua empresa, esses bene
fícios estão claros e bem defi
nidos para você, para os seus 
funcionários, para sua equi
pe de vendas e para os seus 
clientes? Quais são os ver
dadeiros diferenciais do seu 
produto ou serviço em rela
ção aos concorrentes?

 
3 - “Entender” antes de 

“atender”
Você só conseguirá melho

rar o atendimento da sua em
presa quando entender melhor 
o perfil de seus clientes. Pro
cure descobrir quem são, on
de moram, quais são seus valo
res, seus gostos e preferências. 
É preciso entender bem pa
ra atender melhor.  Tenha um 
banco de dados de seus clien
tes e mantenha-o atualizado.

 
4 - Metas diárias
Toda equipe de vendas pre

cisa trabalhar com referências 
baseadas em números reais. 
Não deixe para cobrar o cum
primento de metas somente no 
final do mês. A cobrança de
ve ser diária. Tenha planilhas 
e relatórios que demonstrem o 
rendimento da equipe. E lem
bre-se: as metas devem ser al
cancáveis, porém desafiado
ras. Se possível, crie pequenas 
premiações para aqueles que 
se destacarem.

5 - Olhe para si
Responda com franqueza: 

é prazeroso trabalhar em sua 
empresa? Qual é o nível de sa
tisfação dos seus funcionários 
no ambiente de trabalho? Tente 
descobrir essa informação por 
meio de reuniões permanentes, 

entrevistas e questionários. Os 
clientes são os primeiros a per
ceber o desânimo de um fun
cionário insatisfeito.

6 – Busque conhecimento
Reserve parte do seu dia para 

ler artigos, livros ou pesquisar no
vidades sobre gestão, marketing e 
estratégias de vendas. Participe 
de bons cursos, treinamentos, 
palestras, workshops e fóruns 
empresariais. Novos conheci
mentos possibilitam que vo
cê tenha um leque maior de al
ternativas na busca de soluções 
positivas para os problemas. In
centive e possibilite que seus 
funcionários também façam o 
mesmo. Em um mercado em 
constante transformação, atua
lizar-se é fundamental. 

 
7 - Redes Sociais
Fortaleça o relacionamento 

com seus clientes por meio 
das mídias sociais: Face
book, Instagram, Snapchat 
e até Whatsapp. Todos esses 
recursos podem e devem ser 
utilizados de forma profis
sional para humanizar a rela
ção da sua empresa com os 
clientes. Dessa forma, você 
também estará fazendo com 
que eles se mantenham ati
vos por mais tempo.

Empreender é muito mais 
do que ter uma ideia cria
tiva e colocá-la em práti
ca. É preciso estar atento às 
mudanças da economia, do 
mercado e do próprio perfil 
do consumidor. Quem iden
tifica essas variáveis mais 
rapidamente e consegue im
plantar mudanças assertivas, 
sai na frente. E no mundo 
dos negócios, quem sai na 
frente leva vantagem.

DIVULGAÇÃO
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O Banco de Currículos da ACIL 
é um de banco de dados, que per
mite que empresas e candidatos a 
vagas de trabalho adicionem suas 
respectivas informações e interes
ses para futuras pesquisas, criando 
uma rede de contatos eficiente, que 
tende a trazer mais facilidade e ra
pidez para os associados na contra
tação de profissionais.

A iniciativa da criação do ban
co de currículos partiu da atu
al diretoria da entidade, que tem 
a frente o empresário José Mario 
Bozza Gazzetta, após identificar 
que na atual situação econômica 
do país, a Associação a fim de co
laborar com seus filiados, incor
porou este sistema de pré-seleção 
para possíveis candidatos. Além 
de o empreendedor ser beneficia
do, a comunidade também é, já 
que qualquer pessoa interessada 
em uma vaga de emprego pode se 
inscrever no site da ACIL.

Os associados interessados po
dem cadastrar as vagas de empre

ACIL oferece Banco de Currículos 
go e buscar por profissionais de 
acordo com o perfil necessário pa
ra o cargo. Os candidatos por sua 
vez, podem cadastrar seus currí
culos e concorrer a qualquer vaga 
disponível. O acesso ao sistema é 
feito após o preenchimento de ca
dastro e criação de um login e se
nha. A entidade fica responsável 
exclusivamente por organizar e 
disponibilizar estas informações, 
não interferindo na indicação ou 
contratação do profissional.

São diversos os benefícios de 
se fazer parte do Banco de Cur
rículos. O sistema está disponí
vel 24 horas, todos os dias da 
semana. Seu visual é prático, e 
a opção de personalização dos 
campos de preenchimento ofe
recem mais agilidade na busca e 
cadastro, além de seu acesso es
tar disponível nas mais diversas 
plataformas digitais como ta
blets e smartphones. 

A ferramenta já está disponí
vel no site da Associação (www.

acillimeira.com.br), e atualmen
te se encontra dentro da aba “Em 
Limeira”. Após clicar no link, o 
visitante será encaminhado pa
ra a tela inicial do sistema onde 
caso tenha se cadastrado, ele po
derá fazer seu login colocando o 
nome de usuário e a senha. Caso 
seja sua primeira visita, poderá 
clicar em “Cadastre seu Currícu
lo” ou “Cadastre sua Empresa”.

Tanto para os candidatos quan

to para as empresas, existe um 
campo chamado “Forma de Ex
posição”, que possui as opções 
“Confidencial” e “Aberto”. Se 
selecionado a opção confiden
cial, os dados de endereço, bair
ro e CEP não serão visualizados 
durante a busca. Para mais infor
mações e o envio de currículos, 
entre em contato pelo e-mail cur
riculo@acillimeira.com.br, ou pe-
lo telefone (19) 3404-4900.

A Medical disponibiliza aos 
seus usuários, de forma gratuita, 
um aplicativo onde é possível 
acessar o Manual do Beneficiá
rio e, com isso, localizar médi
cos, dentistas e outros profissio
nais da saúde ligados ao plano.

Em poucos cliques, é possível 
ter acesso a diversas informa
ções, como telefones de profis
sionais, endereços de consultó
rios, especialidades, entre outros.

O aplicativo Medical Limeira 
está disponível no Google Play 
(sistemas Android) e na Apple 
Store (sistemas iOS). Após ins
talá-lo no celular, o usuário terá 
acesso ao guia médico e odon
tológico. O aplicativo também 
emite lembretes e avisos progra
mados pelos usuários.

Aplicativo da 
Medical permite 
acesso a Manual 
do Beneficiário

DIVULGAÇÃO

Realizado no último dia 20, o 
Encontro com Empresários da 
ACIL, recebeu a presença do ad
vogado e presidente da Comis
são de Direito Digital – OAB 35ª 
Subseção de Limeira, Thiago Vi
nícius Treinta, que trouxe um te
ma muito atual e pertinente para 

Encontro com Empresários aborda questões jurídicas do e-commerce
o atual cenário do varejo que ho
je pode ser físico, um comércio de 
rua, ou virtual, com as inúmeras 
páginas de compra na internet. A 
palestra “Comércio eletrônico: di
reitos, deveres e cautelas” agra
dou a todos os participantes que 
se mostraram muito interessados 

no tema, que foi apresentado de 
forma clara e prática por Trenta. 

“A palestra foi muito interessan
te principalmente para quem traba
lha na área, como nós da Market
-in”, disse o sócio proprietário da 
agência de publicidade, Leandro 
Moreira. Para ele é importante sa
ber sobre as questões civis, de di
reito, que rodeiam o e-commer
ce, em especial para a equipe da 
Market-in que atua na área. “Não 
temos o costume de viver isso no 
dia a dia, mas como trabalhamos 
com isso, temos que ficar ligados 
a tudo o que acontece, e como há 
mudanças constantes no comér
cio eletrônico hoje em dia, temos 
que nos manter atentos às regras 
e orientações que a lei apresenta”. 
O publicitário também elogiou 
a maneira como um assunto tão 

complexo foi passado para os pre
sentes. “A palestra foi bem sucin
ta em relação a isso. Ele contextua
lizou um pouco sobre o comércio, 
depois explicou de forma práti
ca como tudo funciona, então foi 
muito bom”, completou Moreira.

Para o diretor da ACIL, Fran
cisco de Salis Gachet, mais uma 
vez o encontro abordou um as
sunto de grande relevância e 
muito atual. “O e-commerce e 
seus fundamentos jurídicos, são 
assuntos no qual todos os em
presários do setor do varejo de
vem ter o conhecimento”, desta
cou Gachet, que também chamou 
a atenção para a participação ex
pressiva dos participantes. “Tive
mos muitas perguntas ao final da 
palestra, o que mostra que é um 
tema de interesse e que merece 

uma atenção especial”.
Ele também falou sobre o papel 

da ACIL em promover esse tipo 
de evento. “A Associação sempre 
traz coisas novas para os empre
sários, aqueles que realmente bus
cam conhecimento, para que este
jam atualizados com tudo o que há 
de novo e que envolve o comér
cio, indústria e prestação de servi
ço”. Ele ainda diz que a diretoria 
trabalha para que os associados da 
entidade, e também toda a classe 
empresarial, venham até a ACIL 
e participem dos eventos, cur
sos e palestras promovidos, “pois 
sempre há temas relevantes para 
o desenvolvimento do negócio. A 
ACIL está de portas abertas para 
acolher a todos os empreendedo
res que buscam o progresso de sua 
empresa”, completou o diretor.

ACIL/RAFAELA SILVA

Representantes da diretoria, conselho e Núcleo de Jovens Empreendedores da 
ACIL, junto ao palestrante e alguns empresários que prestigiaram o evento

Os associados interessados podem cadastrar as vagas de emprego e 
buscar profissionais de acordo com o perfil desejado



8 27 DE JUNHO A 3 DE JULHO DE 2016


