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O sucesso do 34º Dia da
Empresa Limeirense

A festa se tornou tradição pela influência no meio corporativo e o número de presentes
revelou o sucesso.  A cerimônia que acontece há 34 anos ressalta os méritos das empresas e
personalidades de vários segmentos de nossa cidade.

O jantar de homenagem reuniu cerca de 650 pessoas no Nosso Clube

ACIL entrega prêmios
do Dia dos Pais

Ganhadores da promoção junto à Valter Furlan

Ideli faz encerramento do
Empresários do Futuro 2014

PÁG 13

ALJOIAS traz grandes novidades
para o setor
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EDITORIAL VITRINE

A 34ª edição do Dia da Empresa Limeirense comprovou mais uma
vez a qualidade e representatividade das empresas da cidade, que
conseguem se superar perante os obstáculos e se renovam diaria-
mente. Uma festa que já se tornou parte do calendário de Limeira, um
reconhecimento do profissionalismo de cada um que se evidenciou no
ano pelo trabalho, desempenho, dedicação, qualidade, inovação, con-
tinuidade e competência.

A noite foi marcada pela emoção das personalidades e empresas
homenageadas, onde pudemos ver no rosto de cada um a alegria e
a felicidade de poder receber um prêmio tão especial e significativo.

A participação do público também foi destaque, pois é a comunidade
limeirense que faz com que o Dia da Empresa seja realizado, sendo
hoje o maior prêmio de reconhecimento em nosso município.

A organização de um evento dessa dimensão mostrou a competên-
cia e capacidade dos colaboradores da ACIL nessa nobre ação que é
idêntica no atendimento de nossos associados.

Em nome de toda a diretoria da entidade, externo nossos agradeci-
mentos às autoridades presentes na noite, que são peças fundamentais
na homologação dos prêmios entregues pela ACIL aos homenageados.

É claro que não podemos deixar de enaltecer a importância dos
patrocinadores do evento, pela confiança e credibilidade nessa festa.
Vocês colaboraram no marketing e na identidade visual desse dia
especial, o que demonstrou o quão é significante para o negócio ser
visto e lembrado pela comunidade.

Parabéns, mais uma vez, a todos os home-
nageados e muito obrigado aqueles que cola-
boraram na construção de mais uma iniciati-
va que comemorou o empreendedorismo de
Limeira!

Valter Zutin Furlan
Presidente

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.

Termômetro (38,93%)
Valor médio: R$ 18,00

Imposto: R$ 7,01

Fralda Descartável (34,21%)
Valor médio: R$ 25,00
Imposto: R$ 8,55

Os pontos fracos do empreendedorOs pontos fracos do empreendedorOs pontos fracos do empreendedorOs pontos fracos do empreendedorOs pontos fracos do empreendedor
É inegável que o empreendedorismo no Brasil evoluiu

nos últimos anos. O ambiente para os negócios melhorou bem desde a criação do
Simples Nacional e avançará mais, a partir de 2015, com a entrada em vigor da
universalização deste regime de tributos. Mas a existência de regras favoráveis não
é suficiente para manter uma empresa de portas abertas quando o responsável por
ela peca em pontos básicos. Infelizmente, isso ocorre com frequência.

Pesquisa do Sebrae-SP intitulada Causa Mortis – o sucesso e o fracasso das
empresas nos primeiros cinco anos de vida revelou que muitos empreendedores
falham em três aspectos fundamentais: planejamento, gestão e comportamento,
comprometendo assim a sobrevivência da atividade.

Plano de negóciosPlano de negóciosPlano de negóciosPlano de negóciosPlano de negócios
De acordo com o levantamento, 55% dos donos de micro e pequenas empresas

não elaboraram um plano de negócios antes do início das atividades. Erro grave. O
plano é o detalhamento de todos os aspectos do empreendimento: inclui a análise
de finanças, mão de obra, instalações, concorrência, fornecedores, riscos, possi-
bilidades, um verdadeiro dossiê do que será a empreitada. A falta dele é como
dirigir em uma estrada mal sinalizada, sem conhecer o caminho e sem GPS.

A pesquisa indicou ainda que 46% não conhecem os hábitos dos clientes nem
sabem quantos consumidores poderiam ter. Em termos de gestão, comparando
empresas que se mantiveram no mercado com as que encerraram suas atividades,
entre as primeiras, 72% dos empreendedores conheciam o ramo escolhido ou ti-
nham experiência na área. No segundo grupo, isso só foi visto em 58% dos casos.
As que apostaram em diferenciação de produtos ou serviços tiveram melhor sorte do
que aquelas que usaram só os preços como estratégia para ganhar mercado.

Quanto ao comportamento, o empresário que se antecipa aos fatos, busca
informações e persiste nos objetivos conseguiu resultados superiores aos que
não tiveram tais atitudes. Diante desse quadro, fica evidente que não basta se
empenhar, ter gana de vencer e confiar no feeling. É necessário estar preparado.

Fonte: Sebrae-SP
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Mais uma vez Limeira con-
tou com um dos eventos mais
tradicionais de seu meio empre-
sarial. A 34ª edição do Dia da
Empresa Limeirense reuniu
mais de 650 pessoas no Nosso
Clube no dia 22 de agosto e
celebrou a competência, a su-
peração e, principalmente, a
garra daqueles que trabalham a
cada dia para contribuir com o
crescimento e desenvolvimento
da cidade.

Em 2014 receberam o di-
ploma e homenagem os mais
votados dos segmentos do co-
mércio, indústria, prestação de
serviços, mulher e jovem em-
preendedor, instituição, empre-
sa socialmente responsável e
personalidade.

No ambiente, onde os arran-
jos de flores e ornamentos foram
confeccionados pela Floricultura

34ª edição
Dia da Empresa Limeirense, uma festa
para os destaques do ano

Mercuri, a beleza e o glamour da
decoração abrilhantaram ainda
mais o evento. Além disso, para
descontrair, logo na entrada, to-
dos puderam participar da foto
lembrança produzida pelo IBooth
Touch Photos.

Quem contribuiu com o su-
cesso da cerimônia foi a jorna-
lista Fabiana Fatoreto, que com
toda sua elegância remeteu a
tradição e a influência do prê-
mio no meio corporativo condu-
zindo o evento com primor do
começo ao fim.

A ACIL trouxe para a noite vá-
rias atrações especiais. Uma de-
las, logo na recepção dos convi-
dados, foi o Quarteto Vivave, que
mesclou o repertório tradicional e
popular, de Mozart a U2, com ar-
ranjos exclusivos mostrando o
que uma clássica apresentação
de cordas pode oferecer.

O consultor Antonio Fer-
nando Ferrari engrandeceu ain-
da mais o evento compartilhan-
do com os convidados um pou-
co de sua experiência, além de
enaltecer os homenageados e
as melhores práticas empresa-
riais desenvolvidas pelos empre-
endedores condecorados.

Chamou a atenção de todos
também com sua bela voz, a
cantora profissional Julia Si-
mões que conquistou e entrete-
ve os presentes com música de
excelentíssima qualidade.

No encerramento da festa, o
delicioso Café Gourmet também
foi muito apreciado por todos.

A edição de 2014 contou com
o patrocínio da Odebrecht, Gru-
po Engep, TRW, Tatu Premol-
dados, Ajinomoto, Dimensional,
Unimed, Ciesp, Furlan, Doce
Lembrança e Sindijoias.

A representatividade da
homenagem

O comprometimento e a pre-
ocupação com a natureza fize-
ram com que Waldomiro Ivers
se tornasse um dos escolhidos
pela população limeirense para
receber a homenagem do Dia
da Empresa Limeirense 2014.
O citricultor que já plantou mais
de 110 mil árvores foi aplaudido
de pé e ficou muito emociona-
do ao receber o diploma de re-
conhecimento pelo trabalho de
reflorestamento, “Fiquei muito
orgulhoso e realizado, me sen-
ti um rei naquele momento”.
Ivers ainda falou sobre a impor-
tância desse tipo de ação.
“Gostaria de ter muito mais
pessoas fazendo esse mesmo
trabalho, pois o meio ambiente
está precisando disso”, e com-
pletou: “Quero agradecer a to-

dos que contribuíram para que
eu fosse homenageado, estou
muito feliz”.

A Rosi Novidades foi um dos
comércios da cidade que rece-
beu a homenagem de destaque
de 2014. A proprietária da loja
de brinquedos, Rosilene Luck
falou sobre a emoção de rece-
ber tão significativo prêmio. “O
sentimento é único, é perce-
ber que o trabalho, cada pas-
so e investimento que tive es-
tão valendo a pena”. A empre-
sária também enalteceu o
evento e falou sobre a impor-
tância das homenagens. “É
valorizar o que temos dentro de
Limeira, porque hoje em dia te-
mos que lutar muito para estar
onde estamos, vale a pena você
trabalhar, andar, crescer procu-
rar investir, e ainda ajudar a
cidade a crescer”.
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Roberto Martins, Presidente
do Conselho Deliberativo da

ACIL , Paulo Hadich, Prefeito
de Limeira, Warley Grotta

Júnior e Esio Drago Bertoloto
da BGL e o presidente da

ACIL Valter Furlan

Paulo Hadich, Roberto Martins,
Ivan José Piffer da Ferlon
Folheados e Valter Furlan

Roberto Martins, Paulo
Hadich, Jurema Gullo de

Oliveira da Madewal Indústria
e Comércio de Madeiras e

Valter Furlan

Paulo Hadich, Roberto
Martins, Marco Antonio e

Alexandre Fabri da Soffiare
Indústria de Embalagens Ltda

e Valter Furlan

FOTOS: WAGNER MORENTE
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Roberto Martins, Paulo
Hadich, José Antonio Basso

da Waig Industrial Ltda e
Valter Furlan

Roberto Martins, Paulo
Hadich, Lucas Mirarchi da

Casa do Reparo e
Valter Furlan

Paulo Hadich, Roberto
Martins, Márcio Rodrigues
Gianotto, Karina Gianotto
Garcia e Rebeca Gianotto
Garcia da Cuki Modas e

Valter Furlan

Roberto Martins, Paulo
Hadich, Daniel Peluque da

DPR Rolamentos e
Valter Furlan
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Paulo Hadich, Roberto
Martins, Rafael e Rosilene
Luck da Rosi Novidades e

Valter Furlan

Roberto Martins, Paulo
Hadich, Marcelo Lordello de

Aguiar da Sorvetes Lordello e
Valter Furlan

Roberto Martins, Paulo
Hadich, Dr. Breno Luiz

Roland do 1º Tabelião de
Notas e Protestos de Limeira

e Valter Furlan

Paulo Hadich, Roberto
Martins, Robson Eleodoro

Fabri Silva da BHM Transpor-
tes e Valter Furlan
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Roberto Martins, Paulo
Hadich, Antonio Geraldo
Stefano, Domingos José
Modesto e Luís Carlos

Rodrigues da Loop
Automação e Valter Furlan

Paulo Hadich, Roberto
Martins, Juarez Nunes da

Silva e Caio Pertile Nunes da
Unigráfica e Valter Furlan

Roberto Martins, Paulo
Hadich, Fosca Odette Ivers
e Waldomiro Jorge Ivers da

Empresa Socialmente
Responsável, que leva o seu

nome, e Valter Furlan

Paulo Hadich, Roberto
Martins, Luiz Fernando

Franco da Silveira, Dionísio
José Gava Junior e Ed

Wilson Franzini da Instituição
Sindijoias – Diretoria Regional

de Limeira e Valter Furlan
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Paulo Hadich, Roberto
Martins, o Jovem Empreende-
dor Paulo Marcelo Chinelatto,

e Valter Furlan

Roberto Martins, Paulo
Hadich, a Mulher

Empreendedora Mariana
Formigari Spagnol, e

Valter Furlan

Roberto Martins, Paulo Hadich,
Luciano Gullo, Alexandra Gullo,
Enock Cruañes, a Personalida-

de do ano, Stefano Cruañes,
Valter Furlan, Marcelo Cruañes
Filho, Pablo Cruañes e Thiago

Cruañes

Equipe ACIL: Mariana Fernandes,
Rafaela Silva, Renato Wollmer,

Fabiana Schiolin, Cassiana
Godoy, Marcela Ortolan, Rafaella
Candiotto, Fábio Pentagrama e

Adriana Marrafon
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Júlia Simões, uma das
atrações da noite, conquistou
os presentes com música de

excelentíssima qualidade

Na entrada todos os
convidados puderam ser

recepcionados pelo
Quarteto Vivace

Membros do Núcleo de
Jovens Empreendedores

da ACIL

Integrantes do Conselho da
Mulher Empreendedora

da ACIL
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Valter Furlan, Tony dos
Santos e Paulo Hadich

Cássio Peixoto dos Santos,
diretor da ACIL, e esposa,
Benedicto Carlos Toledo

Lima, conselheiro da ACIL, e
esposa e Antonio Fernando
Ferrari, consultor, e esposa

José Mário Bozza Gazzetta,
vice-presidente da ACIL, e

esposa, Dr. Noedy de Castro
Mello, consultor jurídico da

ACIL, e esposa, Dra.
Daniela Gullo de Castro

Mello, conselheira da ACIL, e
esposo e convidados

Luis Alberto Gullo,
conselheiro da ACIL,
esposa e convidados

Francisco Gachet, diretor da
ACIL, e esposa, Renato Maluf,
membro do conselho consulti-
vo da ACIL, Alexandre Gaib,

conselheiro da ACIL, e esposa
e Emerson Camargo, conse-

lheiro da ACIL, e esposa

Marcelo Voigt Bianchi,
conselheiro da ACIL, e
esposa, Hélio Chagas,

diretor da ACIL, e esposa
e convidado

Carolina Mecatti, conselheira
da ACIL, José Geraldo Vieira
Cardoso, diretor da ACIL, e

esposa e convidados

Reinaldo Chinelatto,
conselheiro da ACIL, esposa

e convidados
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A contratação de serviços
terceirizados na indústria
brasileira se tornou um elo da
estrutura produtiva e fator
determinante para a compe-
titividade do setor. Pesquisa
da Confederação Nacional
da Indústria (CNI) mostra
que 69,7% das empresas in-
dustriais – de transformação,
extrativas e construção civil
– utilizam serviços terceiri-
zados e 84% das companhi-
as que terceirizam preten-
dem manter ou ampliar a uti-
lização do recurso nos pró-
ximos anos. A Sondagem In-
dustrial Especial – Tercei-
rização ouviu 2.330 empre-
sas do setor, incluindo peque-
nas, médias e grandes, que
contrataram serviços de ter-
ceiros nos últimos três anos.

A pesquisa orientou a ela-
boração do estudo Terceiri-
zação: o imperativo das mu-
danças, realizado pela CNI.
A publicação faz parte das
propostas da indústria entre-
gues aos candidatos à Pre-
sidência da República. Na
avaliação da CNI, a tercei-
rização é um fenômeno ir-
reversível, reflexo da divisão
do trabalho moderno num
contexto produtivo globaliza-
do. A indústria precisa ter

Indústria
Terceirização é estratégia para
eficiência e competitividade

condições de competir não
apenas no mercado interno,
mas dentro de cadeias glo-
bais de valor. A divisão de
etapas produtivas para pres-
tadores de serviços terceiri-
zados é instrumento essen-
cial para acesso a melhores
técnicas, tecnologias e efici-
ência, com reflexo direto no
custo do produto nacional.

A contratação de serviços
terceirizados está tão inte-
grada à estratégia das em-
presas que mais da metade
do setor industrial seria afe-
tado negativamente caso se
torne impossível recorrer à
terceirização. A pesquisa da
CNI identifica que 42% das
empresas entrevistadas so-
freriam com perda de com-
petitividade se fossem impe-
didas de contratar terceiros.
Outros 15,4% afirmam que
uma ou mais linhas de pro-
dutos se tornariam inviáveis
caso fossem proibidas de
terceirizar. As empresas que
não seriam afetadas repre-
sentam 28% das ouvidas na
sondagem.

Especialização
e eficiência

A pesquisa constata ainda
que a terceirização não se re-

sume a serviços de apoio (se-
gurança, conservação e lim-
peza). Parcela significativa
das empresas industriais que
contratam serviços de tercei-
ros recorrem a etapas dire-
tamente ligadas à estratégia
produtiva. Dos quatro princi-
pais serviços terceirizados,
três cumprem essa finalida-
de: montagem e manutenção
de equipamentos industriais
(56,2%) logística e transpor-
tes (54,7%) e serviços de
consultoria técnica (47,3%).

Outras atividades estraté-
gicas delegadas a prestado-
res de serviços incluem pes-
quisa e desenvolvimento,
etapas na cadeia de supri-
mentos, tecnologia e segu-
rança da informação e SAC
e/ou telemarketing. Na visão
da CNI, a pesquisa mostra
que a terceirização é a for-
ma moderna de organização
empresarial que promove a
integração de empresas no
fornecimento de bens e ser-
viços, e não uma simples
modalidade de contratação
de trabalhadores para burlar
a legislação trabalhista ou
reduzir de custos da folha de
pagamento.

A redução do tempo de
produção, aliás, é o principal
fator para a decisão de ter-
ceirizar serviços na indústria,
à frente da redução de gas-
tos com pessoal. Entre as
empresas entrevistadas,
87,9% consideram o ganho
de tempo como fator impor-
tante ou muito importante
para terceirizar, enquanto
85,6% avaliam a redução de
custos como motivo decisi-
vo tomar essa decisão. A re-
dução de custos é funda-
mental para o sucesso de
um empreendimento, mas

portante da es-
trutura produtiva da indústria
brasileira, a falta de regula-
mentação da terceirização é
fonte de grande insegurança
para o setor. A principal incer-
teza enfrentada por empre-
sas que terceirizam é a jurí-
dica, decorrente de possíveis
passivos trabalhistas, assina-
lado por 59,9% das empresas
ouvidas. Em seguida, as difi-
culdades que mais preocupam
o setor industrial são arcar com
custos maiores que o espera-
do (43,2%) e obter do serviço
contratado qualidade menor
que a esperada (42,9%).

A CNI considera injusti-
ficável que uma forma mo-
derna de divisão do traba-
lho, difundida pelas estrutu-
ras produtivas globais, en-
contre tanta resistência no
país. Os novos modelos de
gestão empresarial impõem
às empresas brasileiras se
adequarem às exigências
do mercado global, que é
dinâmico e altamente com-
petitivo. A falta de regula-
mentação da terceirização
é desfavorável ao ambien-
te de negócios, afeta o
crescimento da indústria e,
por consequência, a gera-
ção de empregos qualifica-
dos e renda para o trabalha-
dor brasileiro.

Fonte: Portal Administradores

FOTOS: DIVULGAÇÃO

vale destacar que a eco-
nomia de tempo, asso-
ciada à melhora da
qualidade de serviços
e o acesso a tec-
nologias, afeta posi-
tivamente a com-
petitividade das
empresas.

Direitos
 trabalhistas

Confundida muitas vezes
com “precarização” do traba-
lho, a terceirização é feita de
forma responsável pelas
empresas contratantes de
serviços de outras empre-
sas. A pesquisa da CNI mos-
tra que 75,2% das indústrias
que terceirizam observam,
de forma espontânea, se a
contratada cumpre com os
encargos e obrigações tra-
balhistas (INSS, FGTS e ou-
tros). Não há, atualmente,
obrigação legal para que as
contratantes garantam essa
“dupla rede de proteção” ao
terceirizado, mas está pre-
vista no PL 4330/2004, em
discussão na Câmara dos
Deputados, que regulamen-
ta a terceirização no Brasil.

A sondagem constata ain-
da que a maioria das empre-
sas que contrata serviços
terceirizados fiscaliza, volun-
tariamente, se a contratada
cumpre as normas de saú-
de e segurança do trabalho.
De acordo com o estudo,
74,5% das indústrias exigem
o atendimento às regras por
parte dos terceirizados, para
evitar a incidência de aciden-
tes de trabalho.

Insegurança
 jurídica

Apesar de os serviços ter-
ceirizados serem parte im-

A pesquisa revela que a tercerização é a forma moderna de
estrutura empresarial
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FOTO: DIVULGAÇÃOCom expectativa recorde de
público para os quatro dias da
feira, no dia 26 de agosto a
ALJOIAS abriu suas portas
para receber os visitantes da-
quela que é considerada a
maior feira de Joias Folheadas
da América Latina. Voltada
também para o desenvolvi-
mento do setor, a cada edição,
realizadas em março e agos-
to, a feira vem se consolidan-
do como agente repercussivo
da cidade de Limeira em todo
o país e no exterior.

A abertura da feira contou
com a presença do vice-presi-

Os colaboradores da ACIL, Heloisa Cotrin e Renato Wollmer, à
frente do estande da entidade na ALJOIAS

17ª edição ALJOIAS abre suas portas com
170 estandes montados

dente da ACIL, José Mário
Bozza Gazetta, do prefeito
Paulo Hadich, do presidente da
ALJ, Rodolfo Dib Mereb Júnior,
além de várias autoridades.

As vitrines dos 150 exposi-
tores, de um total de 170
estandes montados, ficaram
totalmente decoradas com
peças em semijoias fo-
lheadas, prata, aço, bijuterias,
pedras, itens para montagem
em bruto e folheados, aces-
sórios, relógios, estojos, em-
balagens, etiquetas, maquiná-
rios, serviços e muito mais.

A Feira realizada em agos-

to prepara as empresas, lojis-
tas, revendedores e designers
para o mercado do segundo
semestre com a entrada da
nova estação e final de ano. 

A 17ª edição tem o objetivo
de auxiliar na escolha das ten-
dências para as novas coleções
primavera-verão no que prome-
te ser o desejo de consumo em
semijoia folheada e bijuteria, na
qualidade dos produtos e em
inovações tecnológicas para a
confecção das peças.

As expectativas diante das
conquistas alcançadas e do
planejamento são de estímulo
aos empresários do setor na
geração de negócios, novos
contatos e transações comer-
ciais e uma expectativa de 20
milhões de reais em negócios
gerados no setor e em toda
economia do município.

A cada edição a ALJOIAS
tem demonstrado e divulga-
do o belíssimo trabalho de
inovações desenvolvidos por
expositores da cidade, de vá-
rios estados e do exterior que
apostam na importância da
única feira realizada na Capi-
tal da Joia Folheada. Para
este ano a expectativa é que
8 mil visitantes compradores

O presidente da ALJ, Rodolfo Dib Mereb Júnior, o diretor titular
do Ciesp Limeira, Wagner Furlan, o prefeito municipal, Paulo

Hadich, e o vice-presidente da ACIL, José Mario Bozza Gazetta

prestigiem o evento.
Para José França Almirall,

vice-presidente da ACIL, e em-
presário do setor de joias e fo-
lheados, a ALJOIAS é muito
importante para a cidade. “Ela
traz muitos benefícios em to-
dos os segmentos, tanto no
comércio, como na prestação
de serviços, movimentando a
economia da região”, afirma
Almirall, sempre presente nas
feiras. “Para minha empresa é
extremamente positivo, pois
aumenta o volume de negóci-
os e a possibilidade de ven-
das”. Ele ainda ressalta a

representatividade do evento.
“A feira de agosto carrega a se-
mana mais aquecida do setor
no ano todo, ela evidencia de-
mais os profissionais do
ramo”, finaliza.

A ACIL também está pre-
sente na ALJOIAS. A entida-
de conta com um estande
devidamente preparado para
oferecer consultas ao SCPC
gratuitas aos expositores.

Vale ressaltar que a feira é
exclusiva para profissionais do
setor e acontece no Centro
Municipal de Eventos, até sex-
ta-feira, dia 29, das 10h às 18h.

FOTO: ACIL/RAFAELA SILVA
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FOTO: DIVULGAÇÃOA Prefeitura de Limeira, por
meio da Secretaria da Fazen-
da lançou no dia 21 de agosto,
o novo sistema de Nota Fiscal
de Serviços Eletrônica (NFS-e),
que entrará em operação a partir
de 1º de setembro. O evento o-
correu no Teatro Nair Bello e
atraiu centenas de pessoas li-
gadas aos setores contábeis e
de serviços. Devido ao grande
número de interessados em
conhecer a nova plataforma de
NFS-e, a prefeitura precisou
fazer duas sessões de apresen-
tação, uma no período da ma-
nhã e outra, à tarde.

A realização do evento foi
uma parceria com a Associação
Comercial e Industrial de Limei-
ra (ACIL) e a Associação Profis-
sional das Empresas Contábeis
e Contabilistas (APECL).

O vice-prefeito Antonio Car-
los Lima, que representou o pre-
feito Paulo Hadich, agradeceu
a presença dos participantes e
colocou a prefeitura à disposi-
ção para tirar eventuais dúvidas

Tecnologia
Lançada a nova plataforma de
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

de usuários em relação ao novo
sistema. “Os contribuintes são
merecedores de respeito, pois
promovem a grandeza do mu-
nicípio”, disse.

Inovação
As vantagens da nova plata-

forma foram ressaltadas pelo
secretário de Fazenda, João
Carrasco. “Esse sistema irá uni-
ficar a emissão da Nota Fiscal
Eletrônica (NFS-e) e o sistema
de recolhimento de ISS Tomado,
atendendo as necessidades da
prefeitura e facilitando a vida dos
prestadores de serviço”, frisou.

Já o diretor da empresa Co-
nam Consultoria em Administra-
ção Municipal, Walter Penninck
Caetano, parabenizou a prefeitu-
ra pela adoção desse novo siste-
ma, que colocará a cidade num
cenário de vanguarda tecnológica.
A Conam é a empresa que ideali-
zou o novo software e que fará a
gestão do sistema.

Caetano observou que o Bra-
sil passa por uma extraordinária

transformação no setor contábil,
principalmente com a instituição
da Lei de Responsabilidade Fis-
cal. “Essa lei e seus dispositi-
vos complementares determinam
que a administração pública te-
nha um sistema integrado de
contas públicas, a exemplo do
que será instalado em Limeira”.

Participaram ainda da ceri-
mônia, o secretário de Assun-
tos Jurídicos, Rivanildo Pereira
Diniz, a presidente da APECL,
Nilva Maria Leme Santos, e o
diretor financeiro da ACIL, Cás-
sio Peixoto dos Santos.

 Após o lançamento oficial
do sistema, houve uma aula
explicativa por parte dos con-
sultores da Conam. O público
teve a oportunidade de tirar dú-
vidas e fazer perguntas aos re-
presentantes da prefeitura.

Carrasco lembrou que a Secre-
taria da Fazenda está disponi-
bilizando um ambiente de teste,
que pode ser acessado pelo link
www.limeira.sp.gov.br/novanfe. Há
ainda, o suporte técnico de implan-

Em parceria com a ACIL e APCL o novo sistema de
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) entrará

em operação a partir de 1º de setembro

tação do sistema, através do e-
mail nfe@limeira.sp.gov.br. Com
essas ações, a pasta pretende

tirar todas as dúvidas dos usu-
ários antes do sistema entrar
em operação.

Os estrangeiros que visitaram o Brasil durante a Copa do Mundo gastaram cerca
de US$ 2 mil no período entre 13 e 15 dias que, em média, permaneceram no país.
Normalmente, os estrangeiros que visitam o Brasil permanecem 16,5 dias e gastam
US$ 1,1 mil. Os dados são de um estudo do Ministério do Turismo e da Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Os argentinos representaram 21% dos visitantes durante a Copa; os norte-america-
nos, 14,5%. Outros destaques foram os ingleses (6,8%), colombianos (6,6%) e chile-
nos (6,4%) entre as 203 nacionalidades recebidas no torneio.

As principais despesas dos estrangeiros durante o torneio foram em hospedagem,
alimentação, transporte interno, compras pessoais, excursões e compra de ingres-
sos para os jogos.

Para a obtenção dos dados foram realizadas 10.513 entrevistas nos 12 aeroportos
das cidades-sede da competição e em dez postos das fronteiras terrestres.

O Banco Central informou que o País recebeu US$ 1,58 bilhão procedente do
turismo estrangeiro durante os meses do Mundial (US$ 789 milhões em junho e
US$ 797 milhões em julho), um aumento de 59,7% em comparação com o mesmo
período de 2013.

Copa Gastos de turistas
dobraram
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IDELI
Encerramento do Projeto Empresários
do Futuro 2014

No dia 12 de agosto, foi reali-
zada o encerramento de mais
uma edição do “Empresários do
Futuro de 2014”, no Teatro Vitó-
ria, o qual acomodou aproxima-
damente 500 pessoas numa noi-
te marcante e inesquecível para
os presentes.

Desde 1999, o IDELI promove
cursos de empreendedorismo para
os alunos da rede pública de en-
sino. O projeto teve início com o
empresário Celso Varga, que visa-
va o objetivo de despertar no jo-
vem o espírito empreendedor, es-
timular o desenvolvimento pesso-
al e as habilidades básicas para a
comunicação, além de fortalecer
princípios éticos e proporcionar
uma visão realista de como funci-
ona a economia de mercado.

O evento promovido pelo Insti-
tuto de Desenvolvimento de Limei-

Os homenageados, José Araújo de Oliveira e
Wilson Antiqueira Dantas, entre Celso Varga

e Dionísio José Gava Júnior

ra – IDELI, com parceria com a
Diretoria de Ensino, recebeu o
apoio de 19 empresas limeirenses
e uma de Iracemápolis e já auxi-
liou mais de 13 mil alunos que
estão altamente qualificados para
o mercado de trabalho, tendo for-
mado cerca de 450 estudantes
este ano. “A capacitação promo-
vida pelo projeto, durante o ensino
médio, tem o objetivo de plantar
uma semente que irá se desen-
volver no futuro. Nós visamos des-
pertar o interesse ainda na vida es-
tudantil para que os jovens bus-
quem atitudes empreendedoras,
seja como empresário ou colabo-
rador, já que hoje vemos a grande
necessidade das empresas em ter
pessoas empreendedoras”, relata
o Presidente do IDELI, Dionísio
José Gava Junior.

A cerimônia também contou

com apresentação de dois alunos
da Escola Estadual Leovegildo
Chagas Santos e também da Es-
cola Estadual Gustavo Peccinini.
Um dos momentos mais especi-
ais foi a homenagem feita aos pro-
prietários da Realen Folheados,
Wilson Antiqueira Dantas e José
Araújo de Oliveira, pelo coordena-
dor do Projeto Empresários do
Futuro, Celso Varga e do Presi-
dente do IDELI, Dionísio José
Gava Júnior.

Emocionados, os empresários
narraram toda a sua trajetória de
sucesso, desde a criação da em-
presa até os dias de hoje e os
desafios enfrentados para chega-
rem onde estão. Também foram
feitas homenagens às empresas
patrocinadoras, aos diretores das
escolas e consultores voluntários.

Participaram da solenidade o

Prefeito Paulo Hadich, a represen-
tante do Dirigente Regional de
ensino José Roberto Varussa,
Kelly Simionato, a diretora execu-
tiva da Junior Achievement, Cibele
Lara e o coordenador do Projeto,

Celso Varga. Com o apoio das em-
presas, o IDELI já prepara para o
segundo semestre deste ano,
dois novos projetos que irão aten-
der os alunos com o “Mini Empre-
sa” e “Economia Pessoal”.

Representantes do IDELI, junto com os alunos da
Escola Estadual Leovegildo Chagas SantosRepresentantes do IDELI, junto com os alunos da Escola Estadual Gustavo Pecinini

FOTOS: RENATO WOLLMER
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Os consumidores que compra-
ram seus presentes nas lojas par-
ticipantes da promoção e pres-
tigiaram o comércio de Limeira no
período que antecedeu o Dia dos
Pais tiveram a chance de concor-
rer ao sorteio da campanha “Co-
mércio de Limeira realizando seus
sonhos”, que aconteceu na sexta-
feira, 15, na sede da ACIL, que pro-
moveu a promoção em parceria
com o Sindicato do Comércio Va-
rejista de Limeira (Sicomércio).

O grande prêmio desta cam-
panha foi uma Moto CG 125 Fan
zero Km. A vendedora também

Dia dos
Pais

ACIL entrega prêmios para ganhadores
da promoção

garantiu uma excelente premia-
ção, levando para casa um vale-
compra no valor de R$ 300 que
poderá ser trocado por mercado-
rias em qualquer empresa parti-
cipante da promoção deste ano.

“A campanha tem o objetivo de
fomentar ainda mais as vendas do
comércio de nossa cidade e, com
certeza, as lojas estão tendo um
excelente retorno em conse-
quência da procura dos cupons,
sem contar que, com o início do
segundo semestre, os consumido-
res passaram a comprar mais e
assim, prestigiar com mais fre-

quência o comércio de Limeira”,
afirma o presidente da ACIL, Valter
Zutin Furlan, exaltando o sucesso
da promoção da Associação.

A entrega
A entrega dos prêmios foi rea-

lizada na segunda-feira, dia 18, na
ACIL e contou com a presença de
seu presidente, Valter Furlan, e do
vice-presidente do Sicomércio,
Martim Clementino de Medeiros,
além é claro, dos contemplados
da promoção do Dia dos Pais.

O grande ganhador que ga-
rantiu a Moto CG 125 Fan zero
Km foi José Augusto Leme que
ficou emocionado ao receber a li-
gação que lhe deu a notícia da
premiação. “Embora já conheces-
se a loja, foi a primeira vez que
comprei na Emporium Óptico e
fiquei muito contente por ter sido
sorteado”, afirmou o consumidor.

Quem também estava feliz era
a vendedora Daiane Cristina S. R.
Rosa, “é um privilégio muito gran-
de”. A ganhadora enalteceu a par-
ceria entre a Emporium e a ACIL
e disse valer a pena ser associa-
da a entidade, já que a empresa
tem muitos benefícios por conta
disso. “Hoje eu tive essa oportu-
nidade de levar pra casa o prê-
mio de R$300, vou gastar comi-
go com certeza”, completou.

Martim Clementino de Medeiros, a vendedora contemplada
Daiane Cristina Rosa e Valter Zutin Furlan

Hélio Roberto Chagas,diretor da ACIL,
o garoto Marcos de Moura Filho, que retirou o

cupom premiado, e Eduarto Hervatin,
presidente do Sicomércio

O ganhador José Augusto Leme entre o vice-presidente do
Sicomércio e o presidente da ACIL

FOTOS: ACIL/RAFAELA SILVA
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