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Editorial

Fonte: Agência Brasil

Vitrine

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.

Valor médio: R$ 599,00
Imposto: R$ 279,31

Valor médio: R$ 130,00
Imposto: R$ 60,55

Kit alto-falantes (46,58%)

DVD automotivo (46,63%)

Aproxima-se o mês de junho e nele a esperança de um 
movimento maior no comércio e no setor de serviços em 

razão do Dia dos Namorados e das festas dos santos católicos Antônio, João e 
Pedro, mesmo com o aperto que o governo federal nos impôs de maneira a au-
mentar sua arrecadação de todas as formas possíveis, criveis ou não. 

O tiro poderá sair pela culatra, pois o aumento de arrecadação só é possí-
vel com o crescimento da produção e de toda a cadeia comercial legalmente 
constituída. As medidas impostas vêm trazendo o inverso, com diminuição das 
vendas, desemprego, fechamento de empresas e falta de dinheiro no merca-
do, aumentando a informalidade, a pirataria e a violência.

Associado a todas as dificuldades temos ainda as mudanças climáticas com o 
aquecimento global, mudanças nos regimes de chuva, desastres naturais etc. Na 
Assembleia Geral das Nações Unidas em Estocolmo, Suécia, em 1972 foi insti-
tuído no dia 05 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente com objetivo de cons-
cientizar a humanidade sobre a poluição, destruição do habitat, assoreamento dos 
rios e outras interferências. Nessa data são organizadas palestras, seminários e 
outras atividades que visam alertar o ser humano sobre a necessidade da preser-
vação do Meio Ambiente para as gerações futuras e até mesmo para a nossa.

Não existe atividade produtiva que não seja consumidora de alguma forma 
de energia e que não cause alguma alteração no meio ambiente, em maior ou 
menor escala. Trata-se, então, de racionalizar os processos, verificar se é pos-
sível reduzir a produção de lixo, reciclar as sobras, materiais e peças usadas, 
diminuir consumo de combustíveis e de água, enfim, cada um de nós deve fa-

zer um pouco mais com um pouco menos. Também dimi-
nuir a velocidade de drenagem das águas pluviais de ma-
neira a haver maior infiltração no solo para aumentar as 
reservas freáticas e a vazão das nascentes, que devem 
ser protegidas com recomposição das matas ao seu re-

dor e tantas outras atividades possíveis.
Aos empresários que já têm atividades nesse sen-

tido fica aqui o convite para, através do Jornal Visão 
Empresarial, compartilhar essas boas ações pa-

ra que sejam implementadas por outros. A na-
tureza agradecerá.

Renato Hachich Maluf
Conselheiro da ACIL

Inscrições para o Enem já podem ser feitas
As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem) começaram no dia 25, exclusivamente pela internet, no site do Enem. 
Os interessados podem se inscrever a partir das 10h, no horário de Brasília, 
até as 23h59, do dia 5 de junho. As provas serão aplicadas nos dias 24 e 25 
de outubro em mais de 1,7 mil municípios em todo o país. O Ministério da 
Educação (MEC) espera que mais de 9 milhões de pessoas se candidatem 
aos testes.

O Enem foi criado para avaliar os alunos que estão concluindo o ensino 
médio ou que já o concluíram em anos anteriores. Não importa a idade nem 
o ano do término do curso, basta que o interessado faça sua inscrição na pá-
gina eletrônica do Enem. Estudantes que não terminarão o ensino médio es-
te ano podem participar como treineiros, ou seja, o resultado não poderá ser 
usado para participar de programas de acesso ao ensino superior. 

Neste ano, para fazer a inscrição, o participante deverá ter um e-mail pró-
prio. O sistema não aceitará a inscrição de mais de um participante com o 
mesmo endereço eletrônico. O exame custará R$ 63, que deverão ser pagos 
até o dia 10 de junho.

Estudantes que vão concluir o ensino médio este ano em escolas públicas 
e participantes que declararem carência são isentos da taxa. Podem solicitar 
a isenção por carência, aqueles que têm uma renda familiar por pessoa igual 
ou inferior a um salário mínimo e meio e que cursaram todo o ensino médio 
em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede priva-
da. As informações devem ser comprovadas pelos participantes e receber a 
aprovação do MEC. O participante deve acompanhar na página de inscrição 
se o pedido de isenção foi aceito.

Após fazer a inscrição, participantes transexuais e travestis podem pedir o 
uso do nome social, também pela internet, entre os dias 15 e 26 de junho.
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DIVULGAÇÃO O CBI Informática ini-
ciou suas atividades em 
agosto de 1993 através do 
proprietário, José Marcos 
de Moraes, ministrando 
treinamentos do MS DOS, 
Word Star, Lótus 123, Dba-
se, Clipper entre outros. “A 
ideia de abrir o CBI Infor-
mática e Inglês (original-
mente Centro Brasileiro 
de Informática) surgiu do 
grande interesse das em-
presas e dos jovens por 
esses cursos, o qual conti-
nua até hoje”, conta o pro-
prietário.

Atualmente o CBI possui 
mais de 40 cursos nas áre-

Atualmente a CBI possui mais de 40 cursos nas áreas de
informática, administração e inglês, todos profissionalizantes

as de informática, adminis-
tração e inglês, todos pro-
fissionalizantes.

A escola é referência 
na região, pela sua ido-
neidade na venda sem 
falsas promessas, a qua-
lidade dos cursos, a tradi-
ção de 22 anos na cidade, 
o preço bem acessível, o 
aprendizado em máquinas 
individuais num ambiente 
agradável e propício para 
o treinamento, “o lema do 
CBI é proporcionar para 
seus alunos o melhor pre-
paro para as atuais exigên-
cias do mercado de traba-
lho”, ressalta.

O CBI quer estar sem-
pre à frente, buscando o 
que há de melhor e mais 
novo no mundo tecnoló-
gico para atender as ne-
cessidades dos alunos e 
do mercado de trabalho. 
Conheça a unidade em Li-
meira e agende uma au-
la experimental, em horá-
rios que encaixam na sua 
agenda. A unidade fica na 
Rua Carlos Gomes, 730. 
O horário de funcionamen-
to é de segunda a sexta-
feira das 8h às 21h e aos 
sábados das 7h30 às 19h. 
Entre em contato pelo tele-
fone (19) 3442-2600.

CBI Informática e Inglês: escola de cursos
profissionalizantes

Com 26 anos de tradição, 
a VJB Corretora de Seguros, 
traz mais uma facilidade pa-
ra o dia a dia de seus clien-
tes. As operadoras de se-
guro atualmente oferecem 
vários serviços na área da 
saúde, como os planos e se-
guros para pessoas físicas e 
jurídicas. “Tanto um quanto 
o outro, são sistemas de as-
sistência médico-hospitalar. 
A diferença prática entre ‘se-
guro’ e ‘plano’ está na abran-
gência do contrato”, explica 
a sócia-proprietária, Valquí-
ria Barreto. 

Nos planos de saúde, os 
segurados têm o serviço de 
assistência médica prestado 
pelos profissionais e esta-

VJB Corretora de Seguros oferece planos 
e seguros de saúde

Equipe Seguros VJB

belecimentos credenciados 
pela operadora, normalmen-
te em livros periódicos (li-
vros disponibilizados pelo 
plano). Já os seguros saú-
de, proporcionam para os 
associados a livre escolha 
de profissionais, hospitais e 
laboratórios. 

Valquíria explica que, am-
bos trazem serviços de as-
sistência médica diferencia-
dos, com maior ou menor 
abrangência, de acordo com 
o contrato assinado entre o 
cliente e a operadora, “tan-
to no seguro como no plano 
saúde, basicamente, a pes-
soa física, pode escolher 
entre contratos individuais 
ou familiares e contratos co-

letivos por adesão”. 
Para a jurídica, é neces-

sário possuir um CNPJ que 
abre as opções para es-
colha entre o Seguro Saú-
de PME e o Empresarial. 
A diferença entre eles é 
na quantidade de pessoas 
que podem ser beneficia-
das com o contrato.

Aproveite para conferir os 
melhores planos para sua 
empresa. A VJB fica na Rua 
Antônio Frederico Ozanan, 
278, Parque Real. Entre em 
contato pelo telefone (19) 
3404-2700 ou pelo e-mail  
valquiria@vjbseguros.com.
br. O horário de funciona-
mento é de segunda a sex-
ta-feira das 8h15 às 17h15.

DIVULGAÇÃO
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O Sinecol realizou no dia 20 
de maio, no Clube dos Comer-
ciários, o 1º Seminário Saúde e 
Segurança do Trabalhador Co-
merciário, levando informações 
de qualidade aos trabalhadores, 
contadores, empresas e parcei-
ros. O evento contou com gran-
de receptividade e um público 
atento que chegou a 150 pesso-
as, gerando a doação de 1020 
litros de leite ao Centro de Rea-
bilitação Nutricional João Omet-
to, garantindo o caráter benefi-
cente da realização. 

 A abertura contou com o pro-
nunciamento do presidente do 
Sinecol, Paulo Cesar da Silva, 
do Diretor de Formação Sindi-
cal da Fecomerciários, Luciano 
Alves Ribeiro, do Presidente do 
Sincomerciários Piracicaba, Ro-
berto Previde (representando o 
presidente Luiz Carlos Motta, 
da Fecomerciários) e dos Vere-
adores Júlio Cesar Pereira dos 
Santos e Érika Tank. Logo após, 
houve as palestras da Professo-
ra Silvia Furlan (Qualidade Pes-
soal no Trabalho), do Especia-
lista em Segurança do Trabalho, 
Thiago José Isola, que abordou 
o tema central, da Contabilista 
Camila Sonego Vieira Souza (E-
Social) e da Senhora Conceição 
Silva Costa, que discorreu sobre 

Após a eliminação para o 
Flamengo nas semifinais do 
NBB7, onde a Winner fez a me-
lhor campanha de sua história 
passando para os playoffs co-
mo segunda colocada da fase 
de classificação em uma cam-
panha de 25 vitórias e 5 derro-
tas em 30 jogos, e um aprovei-
tamento de 83,3%, chegando 
pela primeira vez em uma se-
mifinal do NBB, a equipe Limei-
rense já iniciou o planejamento 
para a próxima temporada.

Uma festa com direito a 
show ao vivo e bolo marcou, 
na noite do dia 20 de maio, os 
45 anos de fundação do ISCA 
Faculdades. A animação musi-
cal ficou por conta do músico 
Kalu, que se apresentou du-
rante o intervalo, no restauran-
te do campus, onde também 
foi servido o bolo de aniversá-
rio a toda comunidade acadê-
mica. Com suas quatro déca-
das e meia de história, o ISCA 
Faculdades é a mais antiga 
instituição a oferecer cursos 
superiores em Limeira.

Desde julho de 2012, o IS-
CA Faculdades tem sido geri-
do pelos mantenedores Tony 
dos Santos e Cesar Denardi, 
que assumiram a direção com 
a proposta de revitalizar a tra-
dicional instituição. Esse objeti-
vo tem sido plenamente alcan-

Seminário aborda Saúde e 
Segurança do trabalhador 
Comerciário

O 1º Seminário Saúde e Segurança do Trabalhador Comerciário 
realizado no Sinecol trouxe informações de qualidade aos 

trabalhadores, contadores, empresas e parceiros

DIVULGAÇÃO

os serviços prestados pela Ideal 
Clinic na área trabalhista.

Ao final do evento, organi-
zadores, palestrantes e partici-
pantes se manifestaram positi-
vamente à realização de novos 
eventos do gênero, sendo que 
um grupo de estudos deve ser 
formado. Uma cartilha sobre o 
tema “Saúde e Segurança do 
Trabalhador Comerciário” foi 
distribuída a cada participan-
te, bem como será distribuída 
na base 2.000 cartilhas para os 
comerciários. O seminário foi 
organizado por Sinecol e Feco-
merciários, com o apoio de CN-

TC, UGT, USTL, Odonto Fá-
cil, Ideal Clínic, Vegas Card e 
Athenas Consultoria em Segu-
rança do Trabalho. O presiden-
te do Sinecol se disse emocio-
nado com a acolhida do público 
ao tema, que reputa de extrema 
importância. Ele agradeceu, em 
nome da diretoria, a todos os 
participantes, enfatizando que 
“diversos companheiros vieram 
de outras cidades, algumas dis-
tantes, como Itú, Rio Claro, Pi-
rassununga, Santa Bárbara do 
Oeste, Americana, Araras, Jun-
diaí, Sorocaba, São José dos 
Campos e outras”.

Comemoração
marca os 45 anos
do ISCA Faculdades

Kalu se apresentou no restaurante do ISCA Faculdades

DIVULGAÇÃO

çado. Nesses quase três anos, 
o campus ganhou novas salas 
de aula e laboratórios, teve to-
das as suas dependências re-
novadas, incluindo biblioteca, 
restaurante e espaços admi-
nistrativos e esportivos, e pas-
sou a contar com muito mais 
conforto e segurança.

Hoje, o ISCA Faculdades ofe-
rece cursos superiores de Admi-
nistração, Ciências Contábeis, 
Ciências Econômicas, Jornalis-
mo, Publicidade e Propaganda, 
Direito, Engenharia Ambiental, 
Engenharia Elétrica, Pedagogia, 
Química e Serviço Social, além 
de várias opções de cursos técni-
cos. Outra proposta da atual ad-
ministração é aumentar o leque 
de cursos de graduação disponí-
veis. Tratativas nesse sentido es-
tão adiantadas e novidades de-
vem ser anunciadas em breve.

Winner já se prepara para nova temporada de competições
A Winner inicia sua próxima 

temporada já em agosto, com 
o disputado Campeonato Pau-
lista em janeiro de 2016, além 
do NBB 8, participará pela pri-
meira vez da Liga das Améri-
cas, que contará com equipes 
da América Central, América 
do Sul e América do Norte, o 
campeonato de basquete en-
tre clubes mais importante do 
continente, dando vaga ao 
campeão para a disputa do 
torneio intercontinental. A im-

portância deste torneio pode 
ser comparada a Libertadores 
da América para os clubes de 
futebol, e por isso a Winner já 
está se movimentando com re-
novações e buscando reforços 
que podem ser anunciados 
nas próximas semanas.

Até o momento estão con-
firmados para a próxima tem-
porada os armadores Nezinho 
e Deryk Ramos, o ala/armador 
Ronald Ramon, o ala/pivô Ra-
fael Mineiro e a principal estre-

la do time e MVP da tempora-
da 2013/2014 do NBB, David 
Jackson, que teve seu contra-
to renovado para as duas pró-
ximas temporadas. Todas as 
outras informações divulgadas 
por qualquer pessoa ou veículo 
de imprensa são extra-oficiais e 
não confirmadas pela diretoria.

Vale lembrar que para con-
cretização de todos esses ob-
jetivos, a Winner ainda depen-
de da manutenção dos atuais 
patrocinadores e da busca por 

novos parceiros para próxima 
temporada.

Depois da excelente tempo-
rada realizada pelo time Limei-
rense, com o vice-campeona-
to Paulista e vaga na Liga das 
Américas, a Winner continua 
sonhando alcançar objetivos 
cada vez maiores no basque-
te nacional e internacional con-
tando sempre com o apoio de 
seus jogadores, patrocinado-
res, apoiadores e principalmen-
te de sua apaixonada torcida.
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A ACIL dá início a mais uma comemoração do Dia da Em-
presa Limeirense. Evento tradicional, que neste ano chega a 
sua 35ª edição, tem por objetivo ressaltar o mérito de quem 
produz e contribui para o desenvolvimento da cidade.

Os questionários deverão ser preenchidos com indicação 
de empresas associadas à entidade na categoria comér-
cio, indústria, prestação de serviços, instituição, personali-
dade, empresa socialmente responsável, jovem empreen-
dedor e mulher empreendedora, que mais se destacaram 
em suas atividades. A votação pode ser feita por toda 
a população até o dia 30 de maio, no site da ACIL 
(www.acillimeira.com.br). 

A festa de premiação será re-
alizada em um jantar, no dia 21 
de agosto. 

Vote e faça parte dessa gran-
de homenagem! 

Consulte as lojas participantes 
da promoção no site da ACIL:

www.acillimeira.com.br

Realizada pela ACIL, em 
parceria com o Sicomércio, 
a campanha “Compras Pre-
miadas” do Dia dos Namo-
rados já está a todo vapor e 
promete agitar o comércio e 
estimular as vendas das lojas 
participantes da promoção.

Este ano, a campanha vai 
contemplar 13 consumidores 
que prestigiarem o comércio 
de Limeira para comprar o 
presente daquela pessoa que 
tanto ama. Ao todo, serão R$ 
5.900 em vales-compra, di-
vididos em um vale de R$ 
1.000, quatro de R$ 400 e oi-
to de R$ 250 para os clientes 

“Compras Premiadas”

13 consumidores irão 
ganhar vales-compra 
neste Dia dos Namorados

sorteados. Já para os 13 ven-
dedores sortudos, será distri-
buído um vale-compra no va-
lor de R$ 100 para cada um. 

Para conhecer as lojas 
participantes da campanha 
“Compras Premiadas” do Dia 
dos Namorados, os interes-

sados podem acessar a pági-
na da ACIL na internet (www.
acillimeira.com.br) e conferir 
a lista completa disponibiliza-
da no site.

Garanta seu cupom. Com-
pre nas lojas participantes e 
concorra a grandes prêmios!

35º Dia da Empresa Limeirense

Últimos dias 
para indicar os 
destaques do ano
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Bike

ACIL/LAÍS CARVALHO

Assim como o movimen-
to “Outubro Rosa” chama a 
atenção para o câncer de 
mama, o movimento “Maio 
Amarelo” traz à tona o alto 
índice de mortes e feridos no 
trânsito em todo o mundo. É 
um movimento novo que tem 
como objetivo uma ação co-
ordenada entre o Poder Pú-
blico e sociedade civil, a fim 
de colocar em pauta o tema 
“segurança viária” e mobili-
zar toda a sociedade, envol-
vendo os mais diversos seg-
mentos (órgãos de governos, 
empresas, entidades de clas-
se, associações, federações 
e sociedade civil) para, fu-
gindo das falácias cotidianas 
e costumeiras, efetivamente 
discutir o tema, engajar-se 
em ações e propagar o co-
nhecimento, abordando toda 
a amplitude que a questão do 
trânsito exige, nas mais dife-
rentes esferas. Participando 
desse movimento, Limeira 
Bike Clube, Brothers Bike e 
a Turma do Piru, com apoio 

Maio Amarelo: Atenção para vida
do SEST/SENAT, realizaram 
um passeio ciclístico dia 9 de 
maio e distribuíram folhetos 
alusivos ao movimento. Re-
centemente, a “Secretaria de 
Mobilidade Urbana” de Limeira 
também realizou campanha, 
panfletou e distribuiu cartazes 
do “Maio Amarelo”. Todavia, 
outros grupos da sociedade ci-
vil ainda não acordaram para 
o movimento e, sendo Limeira 
uma cidade de grande porte, 
essas duas ações somem aos 
olhos da população. A marca 
do movimento - o laço amare-
lo - tem como intenção primei-
ra colocar a necessidade da 
sociedade tratar os acidentes 
de trânsito como uma verda-
deira epidemia e, consequen-
temente, acionar cada cidadão 
a adotar comportamento mais 
seguro e responsável, tendo 
como premissa a preservação 
da sua própria vida e a dos de-
mais cidadãos.

Vale ressaltar que o “Maio 
Amarelo” é um movimento, 
uma ação, e não uma campa-

nha. Ou seja, cada cidadão, 
entidade ou empresa pode uti-
lizar o laço do “Maio Amarelo” 
em suas ações de conscienti-
zação tanto no mês de maio, 
como, na medida do possível, 
durante o ano inteiro. A moti-
vação deste movimento não 
é novidade para a sociedade, 
muito pelo contrário, é respal-
dada em argumentos de co-
nhecimento público e notório, 
mas comumente desprezados, 
sem a devida reflexão sobre o 
impacto na vida de cada cida-
dão. A campanha quer e espe-
ra a participação e envolvimen-
to de todos os comprometidos 
com o bem-estar social, edu-
cação e segurança, razão pe-
la qual convidamos você, sua 
entidade ou sua empresa a le-
vantar essa bandeira e fazer 
do mês de maio o início da mu-
dança e do “Amarelo”, a cor da 
“atenção pela vida”.

O Limeira Bike Clube, em 
3 de maio, realizou a 3ª Edi-
ção do Pedal Adventure na 
cidade de Piracicaba, reu-

nindo mais de 280 ciclistas 
praticantes do mountain bi-
ke de diversas cidades da 
região e próximas da capi-
tal. Realizando este evento 
de grande porte no quintal 
do vizinho, percorreram uma 
bela trilha do “Monte Branco” 
de 60 km em um ritmo muito 
forte (lembrando que o Pedal 
Adventure não é uma prova 
ciclística, mas uma rota cria-
da onde os bikers se encon-
tram, confraternizam e pra-
ticam o esporte saudável). 
Importante destacar que 17 
bikers de Limeira e Rio Claro, 
sendo quatro mulheres, rea-
lizaram em 16 de maio, uma 
cicloviagem à Pedra Grande 
e Pedra do Coração em Ati-
baia, coordenada pelo biker 
Hélio Jacon Jr. Foi um “pedal 
de escalada” de muito esfor-
ço, com altimetria de 1.430 
mts, mas de uma visão fan-

tástica - da Pedra Grande  
é possível avistar Bragan-
ça Paulista, Piracáia, Bom 
Jesus dos Perdões, Jun-
diaí, Nazaré Paulista, além 
de outros pontos culminan-
tes, como o Pico do Jara-
guá em São Paulo, Serra 
do Japi em Jundiaí, Pico do 
Lopo em Extrema/Joanó-
polis e Pico do Selado em 
Camanducaia/Monte Verde, 
se gundo relatos do Biker 
Jefferson Finazzi. O inver-
no se aproxima, não deixe 
o corpo esfriar e se esquen-
te em nossas trilhas!

Francisco José Vieira Cardoso
Conselheiro Limeira Bike Clube

Alunos aprendizes do Se-
nac Limeira estiveram visitan-
do as dependências da ACIL, 
na última sexta-feira, 22 de 
maio. Eles puderam conhecer 
cada departamento, analisan-
do os serviços prestados, des-
de o setor de Xerox, Jornal Vi-
são, Telecentro, Ideli, SCPC, 
sala de eventos, campanhas 
promocionais, Certificação Di-
gital e Sicoob.

Durante o curso da Apren-
dizagem, os alunos aprendem 
e conhecem setores necessá-
rios em uma empresa. 

O programa de aprendiza-
gem é um projeto que possi-
bilita ao jovem ingressar no 
mercado de trabalho e con-
quistar seu espaço profissio-

Visita
Alunos aprendizes do Senac conhecem 
os serviços da ACIL

Turma da Aprendizagem 78

nal. Nas aulas, eles aprendem 
sobre competências, proces-
sos e rotinas administrativas. 
A empresa que participa do 
programa, é convidada a com-
partilhar a experiências como 
parceiro do Senac, e também 
fazer parte do processo de 
transformação desse jovem, 
dando oportunidades de tra-
balho e ajudando a construir 
uma vida pessoal e profissio-
nal mais digna.

A aluna Thaini Dias Maga-
lhães, 18 anos, acredita que 
conhecer a Associação Co-
mercial e Industrial de Limeira 
trouxe para ela conhecimentos 
que ela não tinha, “ver o traba-
lho realizado na ACIL foi mui-
to importante, porque acredi-

to que, assim como eu, muita 
gente não conhecia a quanti-
dade de departamentos e toda 
a administração da entidade”. 

O Certificado Digital cha-
mou atenção da aluna Joice 
Mantovan, de 17 anos. Entre 
os departamentos visitados 
e estudos pela turma, Joice 
acredita que o departamento 
é uma mais uma maneira dos 
empresários adquirem segu-
rança em suas empresas. 

Porém, as duas alunas ain-
da ressaltaram a importância 
do SCPC – Serviço Central 
de Proteção ao Crédito. “Os 
clientes podem ter contro-
le de seus débitos e os co-
merciantes uma segurança a 
mais”, explica Joice.
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Entre os anos de 1630 e 1654, 
o nordeste brasileiro foi ocupado 
por grupos de holandeses que 
procuravam explorar economi-
camente a região, grande produ-
tora de açúcar. Nestes 24 anos 
de ocupação, porém, o perío-
do entre 1637 e 1644 foi o mais 
profícuo, com grandes avanços 
técnicos e científicos, impulso 
dado graças ao governo do mi-
litar e humanista João Maurício 
de Nassau-Siegen (1604-1679). 
Dentro de sua intenção civiliza-
tória e com o objetivo de mape-
ar a nova colônia no Brasil, a fim 
de facilitar a dominação da ter-
ra ainda desconhecida, Nassau 
trouxe em sua comitiva diversos 
artistas, geógrafos, naturalistas, 
cientistas, médicos e arquite-
tos. A pedido do governador, es-

Arte produzida no período do Brasil Holandês é 
tema de mostra no Espaço Cultural ENGEP

tes passaram a retratar a colônia 
com base na observação e suas 
obras de arte ajudaram a docu-
mentar a paisagem brasileira co-
mo nunca havia ocorrido até en-
tão no Brasil, em especial pelas 
mãos dos dois artistas mais pro-
eminentes da corte nassoviana: 
Frans Post (1612-1680) e Albert 
Eckhout (1610-1666).

Esta importante história do 
passado do Brasil é o tema da 
exposição “Naturalia: flora e ci-
ências nas artes do Brasil ho-
landês (1637-1644)”, que se-
gue até o dia 15 de agosto no 
Espaço Cultural ENGEP, com 
entrada gratuita.

Nesta mostra temporária de 
cunho didático, os curadores 
procuraram apresentar aspec-
tos da ocupação holandesa na 

região nordeste do Brasil, espe-
cificamente durante os oito anos 
do governo de Maurício de Nas-
sau. Segundo a equipe, propõe-
se uma reflexão acerca da im-
portância da arte na construção 
de uma imagem brasileira para a 
Europa dos séculos XVII e XVIII, 
considerando o modo como a na-
tureza era retratada, sob um olhar 
científico, pelos artistas trazidos 
por Nassau. Para isso, cruzam-
se montagens cenográficas com 
objetos, livros, plantas e reprodu-
ções de pinturas e desenhos de 
Frans Post e Albert Eckhout.

Com direção geral de Pau-
lo Masuti Levy e curadoria de 
Ivo Marreiro e dos historiadores 
Ana Cláudia Cermaria (CMU/
Unicamp) e João Paulo Berto 
(CMU/Unicamp), a exposição 

tem realização do Grupo EN-
GEP e apoio cultural da Floricul-
tura Mercuri, Museu de História 
Natural da Prefeitura Municipal 
de Campinas, Associação pró-
Memória de Limeira e Bibliote-
ca Paulo Masuti Levy.

A exposição ficará aberta 
de segunda a sexta das 9h às 
18h, e aos sábados das 9h às 
13h. O Espaço Cultural fica lo-
calizado no Largo da Boa Mor-
te, 118, no centro de Limeira 
(ao lado da Igreja Boa Morte). 

Nova exposição aborda visões sobre o período em que o
nordeste do Brasil foi ocupado por holandeses, no século XVII

DIVULGAÇÃO

Projeto Empreender
Inscrições para curso técnico e de 
gestão para o setor de alimentação 
ainda podem ser feitas

O Projeto Empreender atra-
vés da parceria com o Sebrae 
e Senac, traz para o núcleo de 
Alimentação Fora do Lar, um 
Programa de Atividades Técni-
cas e de Gestão Especifica pa-
ra o setor em Limeira. Serão no 
total 26 horas de capacitações 
voltadas para quem trabalha di-

retamente com alimentação.
O programa tem data início no 

mês de junho e término em outu-
bro e faz parte da programação 
do Projeto Empreender, junta-
mente com as demais ações de-
senvolvidas pelo grupo.

O investimento total é de R$ 
260, que pode ser parcelado em 

2x no cartão de crédito (cerca de 
R$10 a hora de treinamento).

Os treinamentos vão acon-
tecer na ACIL, com carga ho-
rária de 2 a 8 horas, depen-
dendo do tema abordado.

As vagas são limitadas. 
Mais informações pelo telefo-
ne 3404-4903, com Mariana.
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Em períodos de crise, os 
cortes de custos às vezes 
são inevitáveis, o que não 
dá para deixar de lado, po-
rém, são aspectos essen-
ciais para o bom funciona-
mento de um negócio. O 
treinamento dos funcioná-
rios é um deles.

“Apesar de ser importan-
te para desenvolvimento de 
qualquer empresa, esse pon-
to nem sempre é tratado co-
mo prioridade”, afirma Cláudio 
Nasajon, fundador da Nasa-
jon Sistemas e especialista 
em estratégia e inovação.

Uma pesquisa realizada 
pela publicação T&D Inteli-
gência Corporativa revelou 
que os investimentos em trei-
namento no Brasil equivalem 
a 0,83% do faturamento das 
empresas ante 1,1% nos Es-
tados Unidos. 

Existem empresas espe-
cializadas em fazer a capa-
citação de equipes, mas Na-
sajon acredita que o ideal é 
que tudo seja feito interna-
mente. E não é necessário 
gastar muito. Conheça seis 
maneiras de treinar funcioná-
rios de diversos níveis hierár-
quicos sem ter que colocar a 
mão no bolso ou com um or-
çamento apertado. 

1. Dividir conhecimento
Escolher um funcionário – 

que possui conhecimentos 
específicos sobre um tema 
importante para a empresa 
– para dar uma palestra pa-
ra os demais pode ser uma 
forma eficiente de treinar 
uma equipe. Outra opção é 
criar grupos de estudos com 
funcionários de diversos se-
tores para se aprofundar em 
determinados assuntos.  

É o que faz uma empre-
sa de sistemas, que vende 
softwares para pequenas 

6 formas de treinar funcionários sem gastar muito
e médias empresas. A ca-
da três meses, os gestores 
são incentivados a ler um li-
vro sobre um tema pertinen-
te para o negócio. Depois 
da leitura, eles fazem uma 
apresentação sobre a obra 
ressaltando os pontos que 
podem ser aplicados no coti-
diano dos funcionários. Para 
incentivar, são distribuídos 
pequenos prêmios para as 
melhores apresentações. 

“É uma forma eficaz de to-
dos se manterem atualizados 
sem que tenham que ler deze-
nas de livros por mês”, afirma 
Cláudio Nasajon, presidente 
e fundador da empresa. 

2. Incentivar mentores
Outra forma de capaci-

tar os funcionários é criar 
um programa de mentoria, 
em que os mais experientes 
ou capacitados da empre-
sa ajudam os demais a se 
desenvolverem dentro das 
funções. Em uma empresa 
que comercializa lanches, 
sucos e outros alimentos 
saudáveis, essas pessoas 
são chamadas de multipli-
cadores. “São funcionários 
que se destacaram e, além 
de suas funções habituais, 
ajudam os demais a segui-
rem os procedimentos den-
tro das lojas franqueadas”, 
afirma Andréa Medina.

A empresa tem 75 fran-
quias espalhadas por todas 
as regiões do Brasil, por isso 
é um grande desafio manter 
a mesmo padrão em todas 
os pontos.  “Os multiplicado-
res ajudam a manter a equipe 
motivada, ao mesmo tempo 
promovem uma reciclagem 
constante dos funcionários”, 
diz Andréa. “Além disso, ter 
uma pessoa atenta aos pro-
cessos ajuda a reduzir os cus-
tos durante a operação.”

3. Mudar as funções 
Organizar uma mudança 

de funções entre os funcio-
nários é uma forma de capa-
citar sem gastar. Essa técni-
ca, conhecida pelo termo em 
inglês job rotation, é bastan-
te utilizada em programas 
de trainees. A ideia por trás 
desse rodízio é incentivar os 
funcionários a aprender ta-
refas diferentes e desenvol-
ver novas habilidades. 

Uma das empresas que 
realizam essa prática é a 
americana Dell, fabricante 
de computadores. Os fun-
cionários se inscrevem no 
programa e ao serem sele-
cionados são enviados pa-
ra trabalhar num setor dife-
rente durante sete meses. 
O salário e a carga horá-
ria são mantidos. Durante 
o período, eles conseguem 
ter uma visão mais ampla 
do negócio. 

Outra empresa que em-
prega a rotação de funções 
é o McDonalds. Os funcio-
nários das lanchonetes não 
ficam apenas numa tare-
fa, mas devem dominar di-
versas atividades: desde a 
limpeza dos banheiros até 
o atendimento dos clientes 
nos caixas. 

4. Visitar outras empresas 
Compartilhar informações 

e organizar visitas as empre-
sas que atuam num segmen-
to similar pode ser uma boa 
forma de capacitar uma equi-
pe. Foi o que percebeu Adria-
na Auriemo, diretora de uma 
rede de franquias que vende 
doces à base de amêndoas. 
Ela sempre conversava so-
bre negócios com colegas 
que também administravam 
franquias.

“Adquiria muito conheci-
mento durante essas con-

versas e tive a ideia de levar 
parte da minha equipe para 
conhecer os processos des-
sas outras empresas”. 

As visitas mais recentes 
foram na Mr. Beer, rede que 
vende cervejas artesanais, 
e nas Óticas Carol. “Além de 
realizar networking, apren-
demos muito sobre como 
cadastrar e renovar os con-
tratos com os franqueados”, 
afirma Adriana. 

 
5. Criar cartilhas e cartazes

Uma das formas mais co-
muns de treinamento é por 
meio de cartilhas e carta-
zes. Apesar de ser uma me-
dida simples, ela é bastan-
te efetiva para treinamentos 
simples. Foi o que compro-
vou Rodrigo Cascelli, geren-
te de marketing de uma re-
de de lanchonetes. Alguns 
meses atrás, quando os 
problemas de falta de água 
começaram em São Paulo, 
Castelli sentiu a necessida-
de de treinar os funcioná-
rios das 50 lojas a respeito 
das medidas que deveriam 
ser adotadas.

A empresa optou por criar 
uma campanha com cartazes 
e adesivos para alertar sobre 
novos processos, como re-

mover o excesso de comida 
antes de lavar os pratos.  Os 
cartazes foram colocados nas 
cozinhas e nas áreas dos fun-
cionários. “Conseguimos eco-
nomizar entre 8% e 12% por 
mês”, afirma Castelli. 

6. Procurar cursos online 
e palestras gratuitas

Muitas empresas inves-
tem em atividades educa-
cionais para complementar 
a formação de seus funcio-
nários, mas pequenos e mé-
dios negócios nem sempre 
tem orçamento para isso.  

Uma solução pode es-
tar nos cursos online. Exis-
tem opções gratuitas e que 
têm bastante qualidade, co-
mo os disponibilizados pe-
la Fundação Getulio Vargas 
(FGV). Existem também al-
gumas opções baratas: o site 
de educação à distância Ve-
duca, por exemplo, tem cur-
sos de MBA de grandes uni-
versidades e que custam em 
média dez vezes menos. 

Além disso, existem diver-
sos seminários e palestras 
online que podem ajudar a 
complementar o treinamen-
to dos funcionários.

Fonte: DComércio

Criar grupos de estudos com funcionários de diversos 
setores para se aprofundar em determinados assuntos é 

uma forma de treinar a equipe

DIVULGAÇÃO
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O associado da ACIL pode 
contar com um grande leque de 
Consultas Jurídicas para asses-
sorá-lo em suas decisões no mo-
mento exato de sua negociação. 

Informação Básica
SCPC Net - Consulta bási-

ca que traz débitos em nível na-
cional e com um item de escolha 
para buscar títulos protestados 
dentro de um determinado esta-
do, “não traz ações”, mas levanta 
link adicional para verificação de 
SCORE (classificação de risco).

Informação Intermediária
Certocred PJ - Produto que 

traz na base da resposta todas as 
informações Nacionais (protes-
tos, débitos, ações e cheques de-
volvidos) de maneira resumida, 
porém com um diferencial mo-

Acesse www.acil.org.br/scpc e conheça mais sobre os 
produtos e serviços oferecidos pelo SCPC da ACIL

dular, que fornece opção de abrir 
um dos links para trazer dados 
mais detalhados caso desejar.

Relatório Sintético - consul-
ta com informações de débi-
tos, protestos e ações em nível 
nacional, com link para consul-
tar participante e link para con-
sultar SCORE.

Informação Avançada:
Relatório Analítico Est/Nac - 

Consulta sobre as restrições da 
empresa de maneira geral e tam-
bém de todos os participantes: 
traz restrições em SCPC, che-
ques e títulos e ações (estadual e 
nacional). O SCORE só está dis-
ponível para a opção Nacional.

Empresarial Gold - É o rela-
tório para pessoa jurídica mais 
avançado do menu de consul-

SCPC possui ótimas opções de Consultas Jurídicas
tas do SCPC, traz tudo o que as 
outras consultas trazem e mais  
o faturamento presumido, títulos 
vencidos e a vencer, e  SCORE 
Específico para o ramo ataca-
dista (especificamente para em-
presas que atuam no atacado) e 
SCORE Empresarial: para em-
presas em geral.  Também traz 
dados da ANVISA para empre-
sas que atuam no ramo de me-
dicamentos, como farmácias. 

Outros Produtos:
GC (Gerenciamento de Car-

teira) - Informa através de e-mail 
qualquer alteração nos dados 
da empresa cadastrada para ser 
acompanhada. Por exemplo, se 
entrar débito ou protesto, ou até 
mesmo mudar os dados cadas-
trais ou participantes e sócios, 
tudo é avisado ao contratante 
através de monitoramento.

Análise de Carteira
Prospecção Qualificada de 

Mercado – Efetuada através 
de orçamentos. A solicitação 
está disponível no site www.
acil.org.br/scpc.

SCPC/Rel.Internacional - Com 
solicitação por escrito, e efetua-
da por meio de orçamento quan-
to ao país. 

Atenção para Alerta de 
Fraude

O SCPC da ACIL orienta 
também que os usuários fi-

O associado da ACIL pode contar com um grande
leque de consultas para assessorá-lo em suas 

decisões no momento exato de sua negociação

quem atentos a algumas con-
sultas que trazem em suas 
respostas um grande diferen-
cial, o Alerta do Departamento 
de Prevenção à Fraude.

Este Departamento é espe-
cializado em recolher dados 
que detectam antecipadamen-
te possíveis empresas golpis-
tas. Assim, baseados em uma 
análise minuciosa de cadastro 
e comportamento, e tão logo 
a suspeita seja confirmada, o 

associado é alertado através 
da mensagem nas consultas. 

Esse trabalho tem evitado 
que muitas empresas sejam 
vítimas da ação de fraudado-
res e golpistas. Quem é usuá-
rio das consultas jurídicas po-
de perceber a atuação eficaz e 
diferenciada desse serviço.

Para mais informações so-
bre as consultas entre em con-
tato com o SCPC pelo telefone 
3404-4949 e 3404-4929.

ACIL/ANA LÍDIA RIZZO

DIVULGAÇÃO
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Interatividade

PAULO CESAR CAVAZIN

DE OLHO Exposição fotográfica “O silêncio,
o vazio e a cidade”

A Oficina Cultural Carlos Gomes, unidade do 
programa Oficinas Culturais do Governo do Estado de São Paulo, gerenciado 
pela POIESIS – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e a Literatura informa que 
acontece até 8 de junho no Palacete Levy (sede da Oficina Cultural Carlos Go-
mes) a exposição fotográfica “O silêncio, o vazio e a cidade”, resultado da oficina 
coordenada por Nelson Shiraga.

A proposta da atividade foi apresentar uma revisão sobre os conceitos bási-
cos das questões técnicas da fotografia, o processo de elaboração e curadoria 
de material para uma exposição e, principalmente, debater em conjunto o que o 
grupo entenderia sobre as palavras-chave: silêncio, vazio e cidade.

Durante as saídas práticas, os participantes exercitaram o olhar sobre a cida-
de, observando o vazio existente em determinados lugares e extraindo significa-
dos dos pequenos detalhes. 

Todas as fotografias foram feitas de forma coletiva, e a exposição apresen-
ta os resultados da construção e captação do olhar fotográfico dos participan-
tes da atividade.

Paella caipira na Apae
A Apae realiza no domingo, dia 31, a partir das 12h30, na sede da entidade 

que localiza-se na Av. Antonio D´Andréa, 364 – Pq. Nossa Senhora das Dores.
O almoço será em prol da construção da área de equoterapia.
O valor por pessoa é R$ 30. As bebidas serão vendidas a parte.
Venda de convites com Gerson, pelo telefone 98100-9285.

Feijoada em prol da Ainda
O Rotary Club Limeira Norte realiza no dia 31 de maio, a tradicional Fei-

Um viajor brasileiro já ha-
via percorrido muitas léguas 
num país estrangeiro. Che-
gava a um povoado, quando 
viu aproximar-se um homem 
correndo em sentido contrá-
rio. Que, estranhamente, car-
regava nas costas um porco 
de cerca de cinquenta quilos. 
O animal quase que enforca-
do pela corda que o envolvia, 
soltava sufocados grunhidos. 
E em perseguição àquele in-
divíduo, corria atrás, a pé, um 
grupo de policiais armados.  
Esses, esforçadamente, tenta-
vam acercar-se daquele indi-
víduo. O qual, ainda de longe, 
ao observar a movimentação 
dos guardas, corria... E como 
corria!... Fugira por mais de 
cem metros, sempre com o 
animal grunhidor nas costas.  
Mas, como não podia deixar 
de ocorrer, os agentes de po-
lícia alcançaram o fugitivo, 
num momento em que todos 

“Tirem esse bicho daí!!!...”
se achavam bem próximos do 
viajante. E dirigindo-se ao que 
portava o animal, logo, os inter-
ceptadores fardados foram lhe 
dando voz de prisão: “Ladrão! 
Você está preso!...”

Embora  fatigado, o transgres-
sor respondeu: “Uai, preso por 
quê?!...” E um dos policiais as-
segurou: “Por que roubou o bi-
cho!...” Imediatamente, inquiriu 
o que levava o porco: “Que bi-
cho”?!... Ao perder a paciência, 
esbravejou outro policial: “Ora, 
esse bicho aí nas suas costas!”  
Mas o ladrão, com uma expres-
são descaradamente admirada, 
volta-se cuidadosamente a um 
dos guardas, de modo particu-
lar e, com ares de um Ivo Holan-
da, lhe pergunta: “Tem um bicho 
aí?!!!...” Numa resposta unânime 
asseguraram todos os guardas:  
“É claro que tem!!!”  Diante da-
quela confirmação, aquele que 
estava sendo detido, mantinha 
sua mão direita atravessando o 

pescoço para sustentar a corda 
de uma espécie de coleira ajus-
tada ao porco. Ao soltá-la, com 
ambas as mãos passou a limpar 
os ombros. E ao mesmo tempo 
em que deixava o animal des-
pencar, com horror implorava: 
“Tirem esse bicho daí! Tirem es-
se bicho daí!!! Por favor, tirem es-
se bicho daí!!!...”

Nosso conterrâneo, que as-
sistira à cena, soube que o por-
co houvera sido furtado. Era um 
enorme animal que o proprie-
tário cevava para uma grande 
festa. Mas, logo em seguida ao 
furto, ao perceber o “prejuízo”, 
avisou imediatamente alguns 
policiais. E esses, não tarda-
riam a flagrar aquele cínico in-
divíduo com o produto do cri-
me. No entanto, o caminhante 
percebeu que os policiais es-
tavam numa enrascada. Apre-
ensivos, porque aquele infrator 
fora identificado como um indi-
víduo que exercia altas ativida-

des políticas e partidárias. A si-
tuação era trágica, embora sob 
a aparência cômica. Ali estava 
alguém muito influente e cer-
tamente, como poderia ocor-
rer também no Brasil, seria um 
inimputável. Gozaria de prer-
rogativas da impunidade típica 
dos que se ligam ao poder...

Numa conversa com mora-
dores daquelas terras, o brasi-
leiro pretendeu saber sobre a 
forma como era operada a Polí-
tica naquele país. Pois, preten-
dia escrever um livro e neces-
sitava saber tudo e aprender 
sobre os valores que regem os 
povos que estava a visitar. Des-
cobriu-se, então, num lugar in-
crivelmente surreal, onde mui-
tos indivíduos se comportariam 
como aquele ladrão de porcos. 
E pior, de modo tristemente re-
al e por razões que não lhe ca-
beria julgar, por lá existiriam 
criaturas, que, em vez de achar 
que o homem roubara o porco, 

afirmariam que, por intriga da 
oposição, o porco teria su-
bido em seu costado só pa-
ra incriminá-lo. E tão estapa-
fúrdia hipótese prevaleceria 
no âmbito de pessoas adul-
tas e sérias, em exercício de 
função pública e de poderes 
constituídos. De volta ao Bra-
sil, pediu-me, aquele nosso 
patrício, que eu cuidasse, li-
terariamente, de escrever-lhe 
tal estória, sob a forma de pa-
rábola. Pois, ele, que fora ide-
alista e buscador de um “Pa-
ís Ideal”, desistia. Lamentava 
o acontecimento como algo 
que o teria levado ao desâni-
mo. Por ver até reis a agirem 
como ladrões de porcos. Dis-
tanciava-se, deveras, da es-
perança de que a Justiça pu-
desse prevalecer em alguma 
parte de “seu” mundo...

joada em prol da Associação Integrada de Deficientes e Amigos – Ainda, no 
salão social do Nosso Clube.

O evento terá início as 11h30 e se estande até às 15h, com música ao vivo. 
Será servido feijoada, arroz, couve, linguiça frita, farofa e vinagrete.

Os convites custam R$ 40 por pessoa e inclui a comida, refrigerante e água. 
Cerveja será vendida a parte. 

A compra de ingressos pode ser feita na entidade, que fica na R. Boulevard 
La Loi, 90 – Centreville ou pelo telefone 3443-2144.

Festa em louvor a Santa Rita
A Paróquia Santa Rita de Cássia continua com a sua quermesse nos dias 29, 30 

e 31 de maio no salão da igreja na Av. Dr. Fabrício Vampre, 405 – Jd. Piratininga.
Na festa haverá a venda de porções, doces e bolos, cachorro-quente, pastel, 

lanches, cuscuz, vinho quente, quentão, crepe, espetinhos, além de muita diver-
são para a criançada.

Todas os dias da festa haverá shows. Quem anima o dia 29 é Renan Reis e 
Fernando, dia 30 Lorayne Ribeiro e dia 31, para encerrar o evento, Fernando 
Brigato. Participe dessa festa!

Noite da pizza em prol da Alpa
A Associação Limeirense de Proteção aos Animais (ALPA) irá promover uma 

deliciosa “Noite da pizza” no dia 10 de junho, às 19h, na Paneteria Vita Pão, lo-
calizada à Rua Estudante Mario Roland, 301, na Vila Piza. 

Para quem quiser participar do evento e assim contribuir com as ações de-
senvolvidas pela ONG Limeirense em benefício dos animais, os convites estão 
sendo vendidos por R$ 30, pizza à vontade com menu vegetariano. As bebidas 
não estão inclusas no preço e crianças de 6 a 12 anos pagam R$ 10. Adquira o 
convite pelo telefone (19)3033-3639.
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Para endireitar os dentes e re-
alizar algumas correções neces-
sárias relativas à mastigação cor-
reta, não tem jeito, os aparelhos 
ortodônticos são a solução. Ape-
sar de algumas pessoas acredita-
rem que o tratamento não passa 
de estética, a cooperada da Unio-
donto, Doutora Gisela André Pa-
ganini explica que os aparelhos 
corrigem grande parte dos proble-
mas que podem ser desenvolvi-
dos ao longo da vida e ser a so-
lução para algumas dores, como 
fortes dores de cabeça.

A grande pergunta que inquie-
tam os pais é sobre a idade cor-
reta para colocar os aparelhos e 
também qual é a melhor opção. 
Gisela explica que não existe uma 
idade máxima ou mínima para co-
meçar os tratamentos, porém, 
quando são iniciados na parte da 
infância, as correções podem ini-
bir o aparecimento de alterações 
posteriores. A maioria das altera-
ções dentárias que merecem aten-
ção redobrada são as mordidas 
cruzadas e a Classe III, o famoso 
“queixo para frente”. “visualizando 
essas alterações, é recomenda-
do que os pais façam uma consul-
ta com um cirurgião dentista para 
uma avaliação tanto da parte de 
saúde bucal, quanto da possibili-
dade de colaboração das crianças 
com o tratamento ortopédico e or-
todôntico”, comenta a dentista.

Gisela explica também, que, 

Saúde bucal
Muito além da estética, aparelhos 
ortodônticos e seus benefícios

A Dra. Gisela Paganini também ressalta que não existem 
contra indicações para o tratamento ortodôntico em adultos 

sendo necessária a avaliação periodontal (sangramento 
de gengiva e perda óssea) e de saúde bucal

é importante levar os peque-
nos com uma idade razoável pa-
ra o entendimento do tratamento, 
pois quanto mais cedo forem fei-
tas as avalições, a ortopedia (apa-
relhos removíveis) poderá remo-
delar e estimular o crescimento 
ósseo, trazendo benefícios pos-
teriores, diferentemente da orto-
dontia (aparelhos fixos), que irão 
trabalhar com as movimentações 
dentárias.

Atrelado a esses benefícios, a 
ortopedia serve para “abrir espa-
ço” para os dentes permanentes, 
“quando as crianças perdem os 
dentes decíduos (de leite) antes do 
tempo correto de exfoliação”, rela-
ta. Além disso, soluciona também, 
problemas de bruxismo, conhecido 
como “ranger dos dentes”.

O tempo de tratamento varia de 
pessoa para pessoa, sendo, em 
média, de oito a 18 meses para 
a ortopedia e normalmente de 18 
a 36 meses para a ortodontia, “os 
fixos começam ser instalados na 
fase da troca dos dentes decíduos 
para os permanentes variando na 
idade de 10 a 12 anos”, explica.

Um erro muito comum e não 
compreendido pelos pacientes, es-
tá no uso da contensão e aparelhos 
removíveis ao final do tratamen-
to ortodontico. Gisela ressalta que 
após o uso de ortodontia, o pacien-
te deve utilizar o aparelho removível 
durante todo o dia por 24 meses e 
depois disso, somente para dormir, 

ou seja,“o uso da contensão deve 
se estender por toda a vida” visto 
que a contenção fixa inferior nunca 
mais deve ser removida.

A Disfunção da Articulação Tem-
poromandibular ou Disfunção de 
ATM (DTM) é um problema que de-
ve ser tratado por cirurgiões den-
tistas. Essa disfunção pode causar 
fortes dores de cabeça, dor na re-
gião temporal, dores de ouvido e 
estralos, comenta a doutora.

Com a demora em diagnosti-
car a disfunção, o paciente passa 
longos períodos com dor e o trata-
mento se dá com o uso de placas 
miorrelaxantes ou aparelho ortopé-
dico, bem como pode haver a as-
sociação de psicologia, fisiotera-
pia, fonoaudiologia e acupuntura.

Os vilões para as crianças
“As chupetas são aparatos utili-

zados pelos pais para acalmar as 
crianças. Porém, a demora em re-
mover esse hábito causa danos 
para o resto da vida dos peque-
nos”, explica a doutora.

As remoções das chupetas de-
vem ser feitas com até 24 meses 
de idade, pois a partir disso, co-
meçam a causar danos na cavida-
de bucal e também complicações 
na porção respiratória. Um desses 
danos está no desenvolvimento 
do palato profundo, popularmente 
conhecido como “céu da boca pro-
fundo”. “Os dentes começam a ser 
projetados para frente, causando 

uma sobre saliência, e as crian-
ças começam a desenvolver uma 
posição de língua incorreta aonde 
pode haver a necessidade de um 
tratamento com um fonoaudiólogo 
futuramente”, alerta Gisela.

O problema de sucção di-
gital é outro ponto que precisa 

de atenção redobrada. A douto-
ra explica que esse hábito é o 
mais difícil de remover da crian-
ça, pois é utilizado o dedo. A 
sucção acarreta em problemas 
de mordida, como a maloclusão 
de Classe II, mais conhecido co-
mo queixo para traz.

ACIL/LAÍS CARVALHO
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Destaque
Econômico

José Carlos Bigotto
Departamento de Economia

O País fechou 97,8 mil va-
gas de trabalho em abril, o 
pior resultado para o mês des-
de 1992, quando começou a 
série histórica, um dos efeitos 
mais perversos da recessão 
da economia.   O mês de abril 
sempre registrou saldo posi-
tivo em empregos. Segundo 
os números do Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desem-
pregados – Caged – indústria, 
comércio e construção civil fo-
ram os setores que mais fe-
charam postos de trabalho, 
enquanto o destaque positivo 
foi a agricultura. Por região, o 
Nordeste foi a mais afetada. 

Em Limeira a situação não 
foi diferente. Em abril foram fe-
chados 443 postos de trabalho 
com carteira assinada, e no ano 
já são 617 empregos a menos. 

Menos 97 mil empregos em um mês

As empresas compradoras 
dos precatórios, que pagavam 
até 50% do valor a credores, 
deverão oferecer um porcen-
tual maior, visto que a última 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) de mandar pa-
gar os precatórios de Estados 
e municípios até 2020, ou se-
ja, em cinco anos, deve cau-
sar um reajuste de até 20% 
nos preços dos precatórios 
negociados por credores e 
compradores das ordens judi-
ciais de pagamento.

É o que dizem escritórios 
de advogados, alguns bancos 
que compram precatórios, in-
vestidores e empresas deve-
doras do Fisco que adquiriram 
até agora com deságio os pre-
catórios de pessoas físicas e 
jurídicas que há algum tempo 
perderam a paciência de es-
perar anos e anos pelo rece-
bimento dos créditos dos go-
vernos estaduais.

Jurídico Precatórios estaduais - cuidados para 
comprar e vender

Com a decisão do STF, a 
expectativa é de que os pre-
ços dos créditos subam, redu-
zindo o deságio praticado hoje 
no mercado.

Até a presente data, o preço 
médio é de 50% do valor do pre-
catório, descontando-se as cus-
tas e honorários, mas com a no-
va  decisão do Supremo Tribunal 
Federal,  determinando o paga-
mento em cinco anos no máxi-
mo, esse preço deve subir pa-
ra em torno de 70%. Os clientes 
usam a ordem de pagamento 
judicial para quitar dívidas com 
o governo, como ICMS e outros. 
E quem tem que receber os pre-
catórios não precisa esperar 
tanto tempo, podendo receber 
os recursos, embora com um 
deságio que varia dependendo 
de cada caso, hoje reafirma em 
torno de 50% de deságio.

 
Deságio 

Pode ser que ocorra em São 

Paulo o que ocorreu no Rio de 
Janeiro, onde o deságio caiu de 
50% para 30% depois que o go-
verno daquele Estado aceitou 
a transação administrativa dos 
precatórios.

Em São Paulo, as empresas 
compradoras ainda são obriga-
das a recorrer das decisões do 
Tribunal de Justiça (TJ), que 
condena a transação por consi-
derar que o Estado, na prática, 
deixa de arrecadar os recursos 
em dinheiro, o que seria líquido 
e certo se as empresas deve-
doras pagassem os tributos em 
vez de fazer a compensação 
das dívidas com os precatórios.

 A decisão do STF causou 
duas certezas: vai ficar mais 
difícil encontrar precatórios, 
principalmente de pessoas fí-
sicas, para comprar no merca-
do, uma vez que os credores 
passarão a acreditar que vão 
receber em cinco anos; mas 
também deverá ficar mais fácil 

para as empresas devedoras 
do Fisco, que poderão ver fa-
cilitadas as regras para que a 
transação ocorra sem a neces-
sidade de recurso judicial.

No entanto, os compradores 
dizem que ainda é cedo para 
avaliar com certeza os impac-
tos da determinação do STF.

Ainda não dá para saber ao 
certo quanto vai subir. É mui-
to cedo para termos uma idéia 
sobre isso, saber, por exemplo, 
se os municípios e Estados vão 
cumprir a determinação e farão 
correções, etc.

Não houve mudança radical 
nos últimos dias, mas alguns 
negócios foram suspensos por 
conta da decisão. Precisamos 
constatar ainda se realmente es-
se prazo de cinco anos vai valer, 
porque no Brasil muita coisa que 

se escreve não é cumprida.
Importante alerta aos em-

presários: todo cuidado é 
pouco nessa operação de 
precatórios, tanto na com-
pras como nas vendas. A ca-
da dia se observa a entrada 
de diversos “espertalhões” 
nesse mercado em ascen-
são. O conselho é procurar 
administradoras de créditos 
com renome e que traba-
lham, especificamente, nes-
sa área, ou seja com esse 
tipo de operação, sempre 
acompanhado de um advo-
gado confiável, de preferên-
cia especializado na área de 
precatórios e tributarista. 

Precatórios são muito bons 
se bem utilizados, e só serão 
quitados na via judicial, atra-
vés de encontro de contas.

A queda do emprego é decor-
rente da fraca atividade econô-
mica. Para reorganizar as contas 
publicas e mais adiante estimu-
lar o crescimento, o governo 
vem fazendo um forte ajuste fis-
cal. Nas palavras do Ministro da 
Fazenda, Joaquim Levy, “o PIB 
não está devagar por causa do 
ajuste. O ajuste está sendo feito 
porque o PIB está devagar”. Até 
agora só está sendo feita a pri-
meira metade do ajuste, com o 
aumento de impostos e o corte 
de gastos, para acertar o caixa 
do governo. 

Os cortes anunciados so-
mam R$ 69,9 bilhões, desta-
cando-se a redução de R$ 25,7 
bilhões no Programa de Ace-
leração do Crescimento, sen-
do R$ 7 bilhões do Minha Casa 
Minha Vida. Do Ministério das 

Cidades foram cortados R$ 
17,2 bilhões, da Saúde R$ 11,7 
bilhões e da Educação R$ 9,4 
bilhões. Resta saber se esses 
cortes serão cumpridos, dada a 
fragilidade política do governo 
e as cobranças inclusive dos 
aliados. O setor da construção 
civil reclama que os cortes le-
varão à paralisação de obras e 
aumento das demissões. 

Outra dificuldade apontada 
pelo Ministro Levy está no lado 
da receita. Para atingir a me-
ta a equipe econômica conta 
com crescimento de 5%, o que 
parece pouco provável no mo-
mento em que a arrecadação 
de impostos está em queda. O 
governo aposta na recupera-
ção da economia no segundo 
semestre para melhorar a re-
ceita, mas não nega a possibi-

lidade de novos impostos.

Pacote de concessões sai 
em junho

O pacote de leilões de con-
cessões do governo federal, que 
inclui rodovias, ferrovias  por-
tos e aeroportos para a iniciati-
va privada,  com papel   funda-
mental  na estratégia  estimular 
a retomada do crescimento da 
economia, deve ser anunciado 
em junho.  Mas os leilões efe-
tivamente devem acontecer so-
mente em 2016, apesar dos es-
forços do Ministério da Fazenda 
para fazer caixa este ano. 

Entre os projetos estão os ter-
minais portuários em Santos e no 
Pará, e os aeroportos de Salva-

dor, Porto Alegre, Florianópo-
lis e Fortaleza. Há expectativa 
com a possível participação dos 
chineses nas ferrovias. Os pro-
jetos mais adiantados são os 
leilões de rodovias e aeropor-
tos. A estimativa é que os lei-
lões rendam R$ 150 bilhões. A 
falta de recursos para financia-
mentos de longo prazo e o en-
volvimento das grandes cons-
trutoras na operação Lava Jato 
são ameaças às concessões.

Luiz Antonio Cesar Assunção - OAB-SP 40.967 e 
Carolina Varga Assunção - OAB-SP 240.512
Assunção e Assunção Advogados Associados
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Limeira esteve muito bem re-
presentada na 15ª Feira Interna-
cional de Máquinas-Ferramenta 
e Sistemas Integrados de Manu-
fatura, que aconteceu entre os 
dias 18 e 23 de maio. Nove em-
presas da cidade foram expor 
seus produtos e soluções para 
os visitantes/compradores que 
compareceram a Feimafe em 
busca de soluções, ideias e res-
postas para seu negócio: AGA, 
A. Brisolla, GV Máquinas, Ko-
ne, Metalúrgica Souza, Newton, 
Rastec, Sorg e Uzap.

A edição de 2015 contou com 
mais de 1.400 marcas nacionais 
e internacionais e a expectativa 
é que 70 mil pessoas compare-
ceram a uma das maiores feiras 

Uzap Comércio de Máquinas

FEIMAFE 
2015

Associados da ACIL marcam presença 
na feira

do setor no Brasil. “Em função 
da crise, da falta de perspecti-
va econômica, muitas indústrias 
não participaram, porém a feira 
é e sempre foi muito importan-
te para o setor”, comenta o pre-
sidente da ACIL, Valter Furlan, 
que também enaltece a partici-
pação expressiva das empre-
sas limeirenses em todas as edi-
ções da Feimafe. “Nossa cidade 
sempre foi muito bem represen-
tada, além disso, é muito bom 
que as empresas participem 
de feiras e eventos para mos-
trar e fazer lembrar o seu nome, 
produtos, inovações, e o quan-
to contribui para a evolução do 
mercado brasileiro”. 

Para o diretor da ACIL, Fran-

cisco de Salis Gachet, que visita 
a feira todos os anos, sempre há 
coisas novas para se ver. “A cada 
edição surgem novidades, inova-
ções para otimizar o processo de 
produção das indústrias, e isso é 
muito importante pois esse é um 
evento de nível nacional, pesso-
as do Brasil inteiro, inclusive de 
outros países da América do Sul, 
prestigiam a feira”. 

Gachet também afirma que 
é uma oportunidade de mos-
trar a força e representativida-
de das indústrias de Limeira. 
“A Feimafe é muito tradicional 
e participar dela é sempre um 
bom investimento para as em-
presas que desejam se desta-
car no mercado”, completa.

Este ano os diretores da 
ACIL, Cássio Peixoto dos San-
tos, Francisco de Salis Gachet 
e Hélio Roberto Chagas, e o in-

tegrante do Núcleo de Jovens, 
Vildiner Armbrustres, visitaram 
a feira e puderam conferir as 
novidades do setor.

A edição de 2015 contou com mais de 1.400 
marcas nacionais e internacionais

AGA Indústria e Comércio Kone Indústria de Máquinas Metalúrgica Souza

Newton Indústria e Comércio Sorg Indústria e Comércio

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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No dia 14 de maio, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária dos asso-
ciados do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - CIESP. 

O evento foi transmitido simultaneamente nas 43 diretorias regionais da enti-
dade no Estado como mesa subordinada auxiliar. A Assembleia teve como obje-
tivo analisar e votar a proposta de inclusão de artigo no capítulo XII - Das Dis-
posições Finais e Transitórias, prorrogando para até 31 de dezembro de 2017 o 
mandato das diretorias executivas e plenária, conselho fiscal e diretores titulares, 
primeiro e segundo vice-diretores e conselheiros titulares e suplentes das direto-
rias regionais, municipais e distritais do CIESP.

Os empresários reunidos em Limeira aprovaram por unanimidade a prorroga-
ção dos mandatos.

A ACIL, com objetivo de incentivar a capacitação de seus associados e co-
laboradores, fechou uma parceria com o Sesi para a realização de treinamentos 
nos meses de maio, junho e julho.

O curso “Gestão do Tempo” acontece no dia 16 de junho e tem um pequeno 
investimento de apenas R$ 16.

No treinamento, o participante aprenderá a planejar e organizar melhor sua 
atividade para produzir mais, com qualidade de vida, além de identificar o estilo 
atual do uso do tempo no dia a dia.

As inscrições acontecem na secretária do Sesi em Limeira, o conhe-
cido Sesão, que fica na Aveni-
da Major José Levy Sobrinho, 
2415 – Boa Vista. Mais infor-
mações pelos telefones 3720-
1002 e 3404-4906.

O Sesi em parceria com a ACIL realizou nos dias 18,19 e 20 de maio, o trei-
namento Técnicas em serviços de Copa.

O treinamento ministrado pela economista doméstica, Maria Luisa Rodrigues 
da Silva e pela nutricionista, Alline Daniel orientou, capacitou e aprimorou os 
copeiros com técnicas adequadas no serviço.

Assembleia aprova
prorrogação de mandato

Curso

Parceria com o Sesi traz 
curso de “Gestão do 
Tempo” em junhoDIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Limeira em fotos
Acompanhe os fatos e fotos que tanto marcaram nossa cidade. 

Momentos especiais que ficaram guardados por todos e marcaram história.
FOTOS: NELSON PETTO

Nego Feres, Oscar Breda, Antonio Feres, Paulo D´Andrea, 
Faria Lima, Cláudio Galiano Araújo e Laércio Corte

Vanderlei Teixeira, Brasilino de Luca, Renato de Almeida, 
Ronaldo Terrel, Carlos Fabri, José Eduardo Heflinger Junior, 

João Carlos Rodrigues, Rui, Toninho Victoretti, Candoca Guimarães

Jairo de Oliveira, João Penteado, Benjamim Fonseca, 
Neguito Guerra, Manoel Simão Levy, Miguel Pilegi e Vitório Lucato

João Francisco Durante, Antonio Eduardo Francisco, 
Natalino Gonçalo, Celso Palermo, Claúdio Zalaf, 

Nivaldo Poletti, Lina Stella e Paulo Brasil Batistella

Badih Bechara, Airton Salvador Pelegrino, 
Milton Faber  e Ary Oswaldo Favetta

Luiz Assunção, Virgílio Rossi, Clayton Kerpe de Oliveira, Sérgio Candiotto,
José Octávio Bürger, Odair Foster e Vicente Pironti Netto


