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NJE realizará Festival de Massas em prol
do Cantinho do Vovô

Participe do próximo
‘Encontro com Empresários’

O próximo Encontro acontece dia 14 de julho, segunda-feira, às 18h30, na sede da ACIL e
contará com a presença da Profa. Dra. Yeda Oswaldo, que traz a palestra “Competências
essenciais do empreendedor”.

A cada encontro realizado, a aprovação e participação dos empresários cresce

Comércio de carnes
e bebidas comemora
vendas com a Copa

Animados com os jogos do Brasil, os comerciantes se pre-
pararam e agora aproveitam as comemorações para receber a
demanda de consumidores que procuram seus estabelecimen-
tos em busca de bebidas e carnes.

Na Fest Beef, os clientes podem contar com uma infinidade de
opções de cortes e ótima qualidade das carnes comercializadas

PÁG 7
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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.

Camisa Xadrez (34,67%)
Valor médio: R$ 65,00

Imposto: R$ 22,54

Fogos de Artifício (61,56%)
Valor médio: R$ 25,00
Imposto: R$ 15,39

Site consumidorSite consumidorSite consumidorSite consumidorSite consumidor.g.g.g.g.gooooov é lançadov é lançadov é lançadov é lançadov é lançado
oficialmente pela Senaconoficialmente pela Senaconoficialmente pela Senaconoficialmente pela Senaconoficialmente pela Senacon

Foi lançado o portal consumidor.gov.br, plataforma desenvolvida (e adminis-
trada) pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça
(Senacon-MJ). A nova ferramenta permite que reclamantes e empresas recla-
madas cheguem a um acordo sem a intervenção do Poder Judiciário desde que
a empresa tenha aderido voluntariamente e formalmente ao novo site. As em-
presas que não aderirem não receberão as queixas de seus clientes.

O novo serviço, conforme a Agência Brasil, já pode ser consultado por con-
sumidores de 12 unidades da federação: Acre, Amazonas, Distrito Federal,
Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo.

A expectativa do governo é que o serviço esteja disponível aos consumido-
res de todo o país a partir de 1º de setembro deste ano.

A nova ferramenta vai estender o alcance do Sistema Nacional de Defesa
do Consumidor, já que, das 5.570 cidades brasileiras, apenas 800 contam
com um escritório do Procon. “Estamos criando um muro de soluções, onde
as próprias empresas que respeitam a cidadania de seus consumidores
dêem as soluções necessárias. Vamos criar um ambiente de respeito e
proximidade entre as empresas e os consumidores, dando um importante
passo para desafogar o Poder Judiciário”, afirmou o ministro da Justiça,
José Eduardo Cardozo.

O site servirá para estimular a conciliação, mas quando o consumidor não
se sentir satisfeito com a resposta ou providências adotadas pelas empresas,
deverá procurar o Procon ou o Poder Judiciário. “Àquelas empresas que
reiteradamente descumprem o direito do consumidor cabem as sanções admi-
nistrativas, as multas e demais punições”, explicou.

Com chegada do mês julho a expectativa é que o próximo semestre seja mais
produtivo, lucrativo e traga bons negócios para todos os setores da economia
brasileira, que precisa alçar vôo e decolar rumo à prosperidade.

As metas estipuladas para este ano ainda não foram atingidas. A indústria, a
prestação de serviços e, principalmente, o comércio esperavam que a Copa do
Mundo no Brasil trouxesse melhores ventos para a economia.

Temos que destacar que muitas cidades do país tiveram melhorias decorren-
tes do evento futebolístico e que este vem sendo realizado com muita organiza-
ção e qualidade, o que tem sido destaque em várias manchetes de mídias inter-
nacionais. Mas devemos também repreender o modo como o dinheiro foi investido
para a construção dos novos estádios. Afinal, o Brasil necessita de investimento,
principalmente nas áreas da educação e da saúde, e muito do que foi gasto dos
cofres brasileiros poderia ter sido direcionado para a população, que reivindica
uma política melhor no país.

Em Limeira, as vendas não foram somente prejudicadas pela Copa, pois nos
dias de jogo do Brasil, o comércio fecha suas portas mais cedo e muitas vezes
não as abre mais, gerando um faturamento abaixo do esperado para o dia. O
inverno que não chegou também prejudicou os comerciantes de roupas e sapa-
tos, que já iniciam as liquidações da coleção em consequência do fato.

Mas temos que reverter esse quadro atual e trabalhar para que a economia
aqueça e os negócios voltem a novamente ser concretizados. Devemos traçar
metas e procurar soluções que transformem nossa situação e nos façam crescer

a cada dia mais. Por essa razão, convido a todos os em-
presários a participarem do próximo ‘Encontro com Em-
presários’ a ser realizado no dia 14 de julho com Profa.
Dra. Yeda Oswaldo, que abordará a visão positiva para
o futuro, o trabalho em equipe, a ambição, a energia e

entusiasmo necessários para administrar e ter su-
cesso nos negócios.

E que o Brasil seja HEXA, afinal somos brasi-
leiros e queremos que a nossa seleção seja cam-
peã da Copa do Mundo!

Valter Furlan
Presidente da ACIL
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DIVULGAÇÃO A Indústria de Doces
Majubé foi fundada em 2006
pelos irmãos Marcelo, Ju-
liano e Roberto (Beto). Devi-
do aos nomes, originou-se o
nome MAJUBÉ. A empresa
começou em um pequeno
espaço, onde fabricava do-
ces, como Pé de Moça,
Paçoca e Mulecão. Inicial-
mente atendia apenas aos
pequenos doceiros, que dis-
tribuíam os produtos para es-
tabelecimentos comerciais,
como bares e padarias.

Com o crescimento das
vendas, tornou-se necessário
a mudança da Doces Majubé
para um galpão mais amplo.

Doces Majubé se destaca pela qualidade de
seus produtos

Em abril de 2014 entra a
terceira e atual fase da em-
presa, desta vez com a im-
plantação de uma Distribui-
dora de Doces, com uma
ampla cartela de produtos:
Pé de Moça, Pé de Moleque,
Doce de Abóbora, Amen-
doins, Cocada, Paçoca, Do-
ce de Leite, Salgadinhos,
Trufas, Cones de Chocolate,
Bolachas Amanteigadas e
muito mais. Tudo isso com
intuito de melhor atender o cli-
ente varejista e atacadista.

A Distribuidora de Doces
Majubé atua com sucesso e
dedicação, mantendo o foco
permanente sob os clientes

A Doces Majubé possui uma ampla cartela de produtos,
como Pé de Moça, Amendoins, Cocada, Paçoca,

Trufas, Cones de Chocolate e muito mais

e fornecedores, cultivando a
sinergia entre ambos. Esta
postura traduz-se numa
equipe altamente especializa-
da, preparada para atender e
compreender, da melhor ma-
neira, os desejos dos consu-
midores e atacadistas.

A Majubé fica localizada na
Rua Henrique Del Bianco,
393, Jd. Novo Horizonte. En-
tre em contato pelos telefo-
nes 3039-6466 e 3444-2216
ou conheça a fanpage da
Majubé: facebook.com/distri-
buidoradedocesmajube. “Vi-
site também o nosso site
www.comerciolimeira.com.br/
majube!”.

DIVULGAÇÃO

Atuante Resolve: excelentes
opções em reparos e reformas

A Atuante Resolve Reparos &
Reformas nasceu do ideal de Flá-
vio Lima dos Santos e profissio-
nais da área, que compartilhando
suas experiências diversificadas,
fizeram valer todo o aprendizado
obtido ao longo de suas carreiras.

A empresa atende médios

e pequenos reparos residen-
ciais ou comerciais e conta
com profissionais especializa-
dos e preparados para atender
de forma rápida e segura em
vários segmentos como, hi-
dráulica, jardinagem, carpinta-
ria, alvenaria, elétrica e pintu-

ras, além de manutenções em
esquadrias metálicas.

Preocupados com proble-
mas inesperados e procurando
uma solução definitiva para os
pequenos reparos do imóvel, os
clientes podem optar por uma
taxa mensal e aproveitar uma
cobertura completa de todos os
serviços disponibilizados com
hora marcada.

Atendendo em toda a região e
com excelente localização, venha
ao escritório da Atuante Resolve
que se encontra à Rua Luiz
Pantâno, 1096, no Parque Novo
Mundo. Faça um orçamento pe-
los telefones (19) 3442-1628 e
98241-6439 ou pelo e-mail atu-
anteresolve@hotmail.com. Confi-
ra as novidades também pelo site
www.atuanteresolve.com.br.  “Ve-
nha ser um parceiro e conferir
nossa excelência”, convida a
equipe Atuante.

A Atuante Resolve conta com profissionais especializados e
preparados para melhor atender
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Para orgulho de Limeira e região, a
tradicional Sorveteria Lordello, recebeu
pelo segundo ano consecutivo um prê-
mio de expressão nacional, o Supermix -
100 Melhores Sorveterias do Brasil.

A cerimônia de premiação aconteceu
no dia 25 de junho de 2014, no Expo
Center Norte em São Paulo e contou com
a presença do proprietário da sorveteria
Marcelo Lordello de Aguiar, que entre
outras coisas atribuiu o sucesso do prê-

A IBE-FGV de Limeira
está com inscrições aber-
tas para as últimas vagas
na turma de MBA em Ges-
tão Comercial, que inicia
em 19 de julho. Os inte-
ressados em participar de-
vem enviar um e-mail para
maria.chinelatto@ibe.edu.br
ou entrar em contato pelo
telefone (19) 3444-6477.

O curso de MBA em
Gestão Comercial é voltado
para gestores de empresas
que desejam galgar posi-
ções e alavancar a carreira
para chegar a cargos exe-
cutivos nas respectivas áre-
as. Apresenta as principais
ferramentas e técnicas ne-
cessárias ao profissional
que procura novos desafios.

A carga é de 472 horas, com módulo
opcional internacional, equivalente a qua-
se 24 meses, com aulas quinzenais, aos
sábados. O corpo docente dos MBAs da
IBE-FGV é formado por pesquisadores,
doutores, mestres e especialistas titula-
dos por escolas nacionais e internacio-
nais que, além da formação acadêmica,
também possuem vivência no mercado
de trabalho.

A coordenação do programa MBA em

A Promoção “Hexachances de Ganhar”, foi rea-
lizada pela Hyundai (HMB) em todo país, um dos
contemplados foi o Sr. João Luís Mateussi com um
HB20 Zero quilômetro. A entrega do veículo aconte-
ceu na concessionária Hyundai Aversa Limeira, no
dia 18 de junho de 2014.

Mateussi se inscreveu no site da marca, reali-
zou um teste drive na concessionária Aversa em
Limeira e teve o seu nome escolhido entre 64.667
inscrições. O limeirense ainda conquistou dois in-

Marcelo Lordello e sua esposa Zilma de Aguiar na premiação
das Melhores Sorveterias do Brasil

mio aos produtos de qualidade e as cons-
tantes inovações da empresa.

A Sorveteria Lordello está no merca-
do há 24 anos, trazendo aos clientes um
cardápio variado que se adapta as esta-
ções do ano, inverno e verão. Recente-
mente foi pioneira em Limeira em produ-
zir o Gelato Italiano, criando o mais sa-
boroso sorvete artesanal.

Vá até a Lordello e experimente um
dos melhores sorvetes do Brasil!

Lordello está entre as 100
Melhores Sorveterias do
Brasil mais uma vez

Últimas vagas

IBE-FGV de Limeira recebe
inscrições para MBA em
Gestão Comercial

Destaque

Gestão Comercial da FGV está nas mãos
do professor João Baptista de Paula
Vilhena Soares, que é Mestre em Admi-
nistração pela FGV e pós-graduado em
Marketing, com trinta anos de experiên-
cia profissional em treinamento, consul-
toria e coaching nas áreas de Educação,
Gestão, Marketing, Negociação, Vendas
& Distribuição.

A IBE-FGV de Limeira fica na Rua
Carlos Gomes, nº 1398/1402, no Centro.

A IBE-FGV de Limeira fica na Rua Carlos Gomes,
1398/1402, no centro da cidade

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

Concessionária Hyundai
Aversa Limeira premia
limeirense com HB20

O ganhador, João Luís Mateussi, recebendo as
chaves de seu HB20 das mãos do diretor da

Aversa, Jorge Aversa Junior

gressos para assistir a final da Copa do Mundo no
Maracanã, Rio de Janeiro, com tudo pago pela
Hyundai.

A promoção, que foi um sucesso, teve gran-
de adesão por parte da população com mais de
15 mil testes drives realizados.

DIVULGAÇÃO
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Desenvolvido a partir da par-
ceria da ACIL, Facesp e Sebrae,
o Projeto Empreender em Limei-
ra dá inicio a sua programação
de palestras e capacitações.

De acordo com o método pro-
posto, os grupos avaliaram as
necessidades e desafios que en-
frentam no dia-a-dia como empre-
sários. Assim, foi programado o
conteúdo a ser aplicado nas pa-
lestras focando nas questões
administrativas, financeiras, além
de fornecedores e marketing.

Aos empresários interessados,
ainda há oportunidade de ingres-
sar aos núcleos. A agenda de reu-
niões e demais informações sobre
o projeto podem ser adquiridas pelo
e-mail empreender@acil.org.br.

Nova etapa
Projeto Empreender dá início à programação
de palestras e capacitações

Os núcleos em atividade atu-
almente são dos segmentos de
Alimentação Fora do Lar, que en-
globa bares, restaurantes, ca-
fezinhos, lanchonetes e doce-
rias; Beleza, que atende cabe-
leireiras, manicures e esteticis-
tas; e Folheados, que trabalha
com empresas de produção de
semi joias/folheados.

Vale ressaltar que também
há a possibilidade de criação de
novos núcleos em diferentes
segmentos de mercado, depen-
dendo da demanda de empre-
sários interessados. Dessa for-
ma, os empreendedores que não
se encaixam em nenhum dos
grupos já formados, mas que de-
sejam fazer parte do projeto,

podem entrar em contato com
a agente de desenvolvimento do
Empreender, Mariana Fernan-
des, pelo e-mail já mencionado,
ou telefone 3404-4903. “Monta-
remos uma lista e conforme a
demanda de interesse por parte
dos empresários, criaremos no-
vos núcleos setoriais para serem
trabalhados”, esclarece Mariana.

É importante salientar que o
Empreender é gratuito e atende
apenas micro empresas (MEIs
e ME) e tem como objetivo for-
talecer a classe empresarial,
assim como o próprio empreen-
dedor, que está iniciando suas
atividades e que muitas vezes
têm poucas oportunidades de
competitividade. “Vamos promo-

ver a união a fim de juntar for-
ças e firmar os participantes

dentro de seus mercados”, ga-
rante a agente.

Com a palestra “Competências essenciais do empre-
endedor”, a Profa. Dra. Yeda Oswaldo promete promover
uma noite muito instrutiva para os participantes do próxi-
mo ‘Encontro com Empresários’.

Além de ser doutora em psicologia, a palestrante atua
na área acadêmica, em consultorias organizacionais e em
processos de coaching. É escritora com inúmeros arti-
gos publicados em jornais, revistas e periódicos científi-
cos nacionais e internacionais com temas focados para a
área de gestão de pessoas, liderança, carreira, entre di-
versos assuntos.

“Irei abordar temas como a visão positiva do futuro,
potencialização, a resilência na vida e nos negócios, tra-
balho em equipe, e motivação”, antecipa Yeda que ainda
irá destacar assuntos envolvendo a missão, visão e valo-
res do empreendedor, a ambição, energia e entusiasmo
necessárias, além de empatia e comunicação/conexão.

O próximo Encontro acontece dia 14 de julho, segun-
da-feira, às 18h30, na sede da ACIL. As vagas são limita-
das, portanto garanta já a sua pelo telefone 3404-4903,
ou e-mail: empreender@acil.org.br. Para assistir o evento
online os interessados deverão acessar o site da ACIL
(www.acil.org.br), no dia e horário marcados, e clicar no
link disponibilizado na página principal.

ACIL ‘Encontro com Empresários’ traz
palestra com Yeda Oswaldo

Além de ser doutora em psicologia, Yeda
Oswaldo atua na área acadêmica, em

consultorias organizacionais e em
processos de coaching

Além de participarem de um momento de
network, os empresários podem tirar suas

dúvidas sobre os assuntos abordados
nas palestras

DIVULGAÇÃO ACIL/ARQUIVO
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No dia 1º de julho foi lançada
oficialmente a 11ª edição da
Campanha “Bombeiro Sangue
Bom” em todas as unidades do
Corpo de Bombeiros da Polícia

Santa Casa
Limeira

Bombeiros lançam campanha para
aumentar doadores de sangue

Militar do Estado de São Pau-
lo. A iniciativa faz parte das fes-
tividades do mês de aniversário
do Bombeiro.

Em parceria com a Santa

Casa de Limeira, por meio do
Banco de Sangue, e a Prefeitu-
ra Municipal, o Corpo de Bom-
beiros de Limeira trabalha na di-
vulgação da campanha, distribu-
indo folders e conscientizando
a população pelas redes soci-
ais e mídia local. Uma equipe
permanecerá no Banco de San-
gue nos dias de campanha para
incentivar as doações.  A expec-
tativa desse ano é grande. “Con-
tamos com a colaboração de
todos para salvar mais vidas,
afinal por uma vida todo sacrifí-
cio é dever.”, ressalta o tenente
do Corpo de Bombeiros de Li-
meira, Bruno Gobbo.

Solidariedade
A ação, que irá se estender

até o dia 31, tem como objetivo
aumentar o número de doado-
res de sangue no mês de julho,
período em que diminui o núme-
ro de doações em até 30% por
causa do frio e das férias esco-
lares, época em que, geralmen-
te, ocorrem mais acidentes.

Para o coordenador do Ban-
co de Sangue, o médico Hema-
tologista, Dr. João Paulo Bi-
ghetti, a ajuda dos bombeiros é

bem-vinda. “Qualquer tipo de
sangue pode ser doado. O pro-
cesso é rápido e simples, leva
cerca de trinta minutos desde
a chegada ao cadastramento na
recepção, triagem, doação até
a saída do doador. Cada doa-
ção permite salvar até três vi-
das”, afirma.

Quem pode doar
Todas as pessoas que este-

jam bem de saúde. Tem que ter
no mínimo 18 anos e até 69
anos de idade e ter no mínimo
50 quilos. Jovens acima de 16
e menores de 18 anos podem
doar desde que estejam acom-
panhados de um responsável
legal. Todos devem trazer o car-
tão do SUS e um documento
com foto. Quem já é doador pre-
cisa respeitar os intervalos.
Homens podem doar sangue
quatro vezes por ano, em inter-
valos de 60 dias, e as mulheres
até três vezes em doze meses,
com pausas de 90 dias.

Para doar sangue, não é ne-
cessário estar em jejum e deve-
se evitar alimentos gordurosos
4 horas antes da doação e bebi-
das alcoólicas, 12 horas antes.

 Recomendações
Quem es t i ve r  g r ipado

deve esperar uma semana.
Grávidas, só podem doar
sangue três meses depois
do parto ou um ano após o
período de lactação e pes-
soas que fizeram tatuagem,
um ano.

Antes de doar, o candidato
passa por uma triagem, na
qual são observados alguns
critérios importantes e neces-
sários para a efetivação da co-
leta.  A doação só será possí-
vel, se o indivíduo estiver apto.
Não podem participar da doa-
ção, pessoas que tiveram he-
patites B, C e D após os dez
anos de idade, Doença de
Chagas, malária e que usem
drogas injetáveis.

Para participar da campa-
nha “Bombeiro Sangue Bom”,
basta comparecer ao Banco
de Sangue da Santa Casa até
31 de julho. O Banco de San-
gue funciona na Rua Sergipe,
de segunda-feira a sexta-fei-
ra, das 7h às 14h, e aos sá-
bados, das 7h às 11h. Mais in-
formações pelo telefone 3446-
6100 - ramal 6115.

Membros do Corpo de Bombeiros de Limeira, que trabalham
na divulgação da campanha, dão o exemplo e também

realizam a doação de sangue

Videoteca
ACIL

Empresária de sucesso, palestrante motivacional
e comportamental, Leila Navarro é especializada em
Medicina Comportamental pela Escola Paulista de
Medicina. Autora de 12 livros, entre eles o Best-seller
“Talento para ser Feliz”, é colunista de várias mídias
nacionais e internacionais.

Leila é uma das raras mulheres que compõem o
cenário dos cinco conferencistas mais lembrados
por profissionais de RH em todo o Brasil. Ganhou
prêmio Top of Mind Fornecedores de RH na catego-
ria palestrante do ano.

Consagrou-se também no exterior e suas pales-
tras já foram apresentadas no Chile, Peru, Uruguai,
Portugal, Espanha, Panamá e Japão.

O Poder da SuperAção, com Leila Navarro
Além deste, a ACIL possui diversos títulos em DVD e

VHS em sua Videoteca, que tem como principal objetivo
proporcionar aos empresários a oportunidade de adquirir
conhecimentos sobre administração, estratégias e quali-
dade para se construir um bom vendedor, motivação, ges-
tão e finanças, além de outras temáticas muito importan-
tes para os negócios. Dessa forma toda a equipe pode
ficar em sintonia com as normas direcionais que levam
um empreendimento ao sucesso.

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

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

DIVULGAÇÃO
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Os meses de junho e ju-
lho deste ano geraram uma
grande expectativa de ven-
das para os comerciantes.
O motivo está na maré ver-
de e amarela que invadiu
também o comércio de car-
nes e bebidas. Muitas pes-
soas escolhem o tradicio-
nal churrasco para reunir
os famil iares e amigos
para torcer e vibrar nos jo-
gos da seleção brasileira
que disputa o hexacampeo-
nato no Mundial.

Animados com os jogos
do Brasil, os comerciantes
Dudu Ragazzo e Vagner de
Campos se prepararam e
agora aproveitam as come-
morações para receber a
demanda de consumidores
que procuram seus estabe-
lecimentos em busca de be-
bidas e carnes.

No Dudu Comércio de
Bebidas, por exemplo, a ani-
mação com as vendas es-
tava presente desde o iní-
cio da Copa. “A expectativa
já era boa. Todo Mundial

Consumo
Jogos da Copa aumentam a venda de
carnes e bebidas

No Fast Beef, o consumo de carnes em dias de jogo triplicou e
alavancou o faturamento do estabelecimento

nos traz um grande movi-
mento, é surpreendente”,
fala Ragazzo.

Muitos brasileiros prefe-
rem organizar os “comes e
bebes” antecipadamente
para aproveitar os jogos
com tranquilidade, o que
também facilita para Dudu
que prontamente realiza a
entrega dos pedidos e con-
segue atender a todos com
rapidez e qualidade, mas
sempre é bom lembrar que
muitos brasileiros deixam
tudo pra última hora. “Tra-
balhamos com reservas
por causa das entregas,
porém sempre tem o clien-
te que não realiza a com-
pra com antecedência e
deixa de encontrar os pro-
dutos que desejava”, aler-
ta o proprietário do comér-
cio de bebidas. Ele afirma
que, para aqueles que pre-
ferem, por exemplo, barris
de chopp, um dos produtos
mais vendidos para os dias
de jogos, muitas vezes é
necessário realizar a re-

serva. “As vendas de cer-
veja, refrigerante e carvão,
também aumentaram con-
sideravelmente”.

Com a crescente nas ven-
das, Dudu espera que a se-
leção permaneça na disputa
até a grande final, uma vez
que o consumo elevado de
bebidas é resultado da gran-
de empolgação dos torcedo-
res. “Dia de jogo é dia de fes-
ta, se o Brasil for eliminado,
o consumo de cerveja volta
a ser normal, acompanhan-
do o cotidiano de cada um.”

No comércio de carnes, o
retorno é ainda mais positi-
vo. “Está excelente, nossa
venda não cresce só 50%,
mas três vezes mais”, con-
ta o proprietário da Fast
Beef, Wagner de Campos,
que acredita que o consumo
só tende a aumentar.

Como no depósito de be-
bidas, muitas pessoas dei-
xam para ir ao açougue no
dia dos jogos. “Somos todos
brasileiros, deixamos tudo
para última hora e por aqui
não seria diferente”. Cam-
pos diz estar muito satisfei-
to com as vendas durante a
semana, para as pessoas
que preferem deixar tudo or-
ganizado e garantido, mas
conta que o movimento é
sempre maior às sextas-fei-
ras e, principalmente, nos
dias de jogo.

É tradição, faz parte da
cultura da sociedade brasi-
leira reunir a família e ami-
gos e celebrar qualquer
acontecimento especial
com um churrasco capri-
chado. “Já fizemos dois em
jogos do Brasil. Quando a
gente fala que tem churras-
co, a família sempre vem”,
relata Jefferson Pfeifer, cli-

ente da Fast Beef que pre-
fere o cardápio bem brasi-
leiro para comemorar as vi-
tórias da seleção.

Para o proprietário da
Fast Beef, com o Brasil na
final ele terá duas alegrias.
“Não cabia gente aqui, a
mercadoria evaporava.
Toda vez que penso no nos-
so país disputando a final,
me vêm essa lembrança”,
relata Campos que espera

vibrar com as vendas e
com o hexacampeonato.

O importante para os
dias de jogo é reunir toda a
família e amigos e torcer
pelo Brasil, que vem bus-
cando a cada etapa do
campeonato trazer mais
orgulho e emoção para o
povo brasileiro. Então, é só
preparar o churrasco e as
bebidas para torcer por
mais uma conquista.

“Todo Mundial nos traz um grande movimento, é surpreendente”,
afirma o proprietário do Dudu Comércio de Bebidas

FOTOS: ACIL/LAÍS CARVALHO
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Em junho de 2014, o
SCPC – Limeira registrou o
total de 15.264 consultas in-
tegradas. Quando compara-
das às 18.144 do mesmo
período em 2013, demons-
tram uma queda de 16%. O
mesmo acontece com o
comparativo mês a mês, que
teve queda de 13% em
consequência das 17.636
consultas registradas em
maio.

Em relação aos cheques,
foram totalizados 12.078
atendimentos. Contra os
14.050 contabilizados no

Estatística
Junho registra queda nas inclusões
de débito

mês anterior, revelam uma
negatividade de 14% nas
consultas efetuadas no perí-
odo. O mesmo acontece no
comparativo anual, que tam-
bém registrou queda de 14%
em decorrência das 14.006
consultas de junho de 2013.

Junho foi considerado um
período negativo. Ao contrá-
rio da expectativa de aumen-
to das vendas decorrentes do
Dia dos Namorados, em que
há a troca de presentes, da
Copa do Mundo e da coleção
outono/inverno, o comércio
de Limeira não conseguiu

atingir o lucro estimado, o
que gerou insatisfação por
parte da classe. Porém, com
a chegada de julho e início do
segundo semestre os em-
presários esperam melhora
na economia e, consequen-
temente, um maior demanda
de compra.

As inclusões no sistema
em junho chegaram a um
total de 1.675 registros, nú-
mero que em contraste
com o mesmo período do
ano passado, que teve
2.067, revelam uma consi-
derável queda positiva de

19%. O comparativo men-
sal também foi positivo,
com 14% a menos do que
maio, que totalizou 1.946
inclusões.

Quanto a exclusões, junho
totalizou 1.035, que compa-
rados a maio deste ano, com
1.270, revelam uma queda de
18%. No comparativo anual
a queda é ainda maior, com
29% a menos devido às
1.461 exclusões efetuadas
no período em 2013.

A quantidade de CPFs
registrados sem protesto
em junho foi de 29.977, que

comparados aos 30.081 re-
gistros de maio demons-
tram uma estabilidade na
comparação mês a mês. O
mesmo acontece com o
número de registros de dé-
bitos sem protesto, já que
junho registrou 50.770 e
maio 50.992.

Em relação ao número de
títulos protestados em cartó-
rios de Limeira, conforme in-
formações da ACSP, houve
45.836 em junho contra
45.948 registros em maio,
revelando, assim, uma esta-
bilidade no mês a mês.
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• Alerta Segurança Eletrônica
• Alfa Omega
• América Sul
• Bom Tec
• Brasveda
• C B I Informática e Línguas
• Casa Agrícola
• Casa das Persianas
• Casa Primavera
• Central Informática
• Central Madeiras
• Centro Educacional Heitor Villa Lobos
• Click Informática
• Crismar
• Cuki Modas
• Curso Aprovado
• D´Ellas Confecções
• Dephinitiva
• Franquia Imóveis
• Gabi Confecções

SCPC Recuperadora de Crédito é excelente
alternativa na cobrança de débitos
O Sistema de Recupera-

ção de Crédito da ACIL já
conta com a adesão de vá-
rias empresas de Limeira
que autorizam o SCPC a
realizar a abordagem e o re-
cebimento de dívidas do con-
sumidor no ato da consulta.
“Trata-se de um programa
que não tem custo algum
para o sócio da ACIL. Faze-
mos a cobrança dos valores
que constam em débito e es-
tes podem ser pagos no
Sicoob, banco que fica den-
tro da entidade”, explica a
coordenadora do departa-
mento, Adriana Marrafon.
“Dessa forma, conseguimos
liberar automaticamente a
inadimplência do sistema,
gerando mais comodidade e

praticidade tanto para o con-
sumidor quanto para a em-
presa associada.”

Adriana Marrafon ressalta
que os comerciantes devem
aproveitar a oportunidade a
fim de recuperar os valores
perdidos em decorrência da
inadimplência. “Eles devem
estabelecer um plano de pro-
cedimentos voltado a criar
facilidade de atendimento
aos consumidores com o
objetivos de incentivar o cre-
dor a limpar o nome na pra-
ça. Assim após o pagamen-
to, eles estarão aptos a no-
vas compras”.

Mais informações a respei-
to do Sistema de Recupera-
ção de Crédito entre em con-
tato pele telefone 3404-4949.

• Gesso Dias
• Ideia Escola de Línguas
• Íntima Lingerie
• J C Oficina da Informática
• Joely Comercial
• Joint Modas
• Kairos Transportes
• Lourenção Madeiras
• M Cruz Bijuterias
• Marina Laay Roy
• Mecatti Ferro e Aço
• Ótica Gazetta
• Ótica Pizani
• Rede Construir
• Relojoaria do Peixinho
• Rober Calçados e Confecções
• Soninha Confecções
• Tecno Plating
• Val Car Peças
• Vila Jazz

Confira as empresas que já aderiram ao sistema:
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Interatividade

Vivíamos os chamados
“tempos da mudança de estilo”.
Finais da década de sessenta,
quando Juscelino Kubitschek
presidia o país. A ideia de reno-
vação e de modernidade passa-
va a tomar conta de nossas vi-
das. Popularizavam-se os apa-
relhos televisores. E agora, um
número maior de pessoas fica-
va ligado nas “coisas do novo
Brasil”: na “Novacap”, como era
chamada Brasília; na “bossa
nova”; na indústria automobilís-
tica; na “Era Pelé”; no novo fu-
tebol (a de 1958 foi a única se-
leção sul-americana a ficar cam-
peã na Europa); enfim, nosso
país se descobria.  E em âmbi-
to local (porque sempre “o par-
ticular acompanha o geral”),
isso também ocorria. E influen-
ciava acentuadamente a vida
dos “ginasianos” que cursavam
(como ocorria comigo) o “Insti-
tuto de Educação “Castello
Branco” de Limeira”. Esse

Por reverência de um deus humano, o homem
é um ser divino

educandário ficava no centro da
cidade, nos terrenos da atual “E.E.
Prof. Ely de Almeida Campos”.
Mas como acontecia com a nova
Capital, também, nossa escola
construía na Rua Piauí, suas no-
vas instalações (utilizadas até
hoje). O local era tão distante das
residências dos alunos, que, tam-
bém recebia o apelido de “Brasília”.
Pois, assim era considerada a
(hoje, próxima) “Vila Christovam”.

Nessa época (quando o
calipso, o rock e o chá-chá-chá
dominavam os “bailinhos”), o uso
de motonetas (das marcas “Ves-
pa” e “Lambretta”) tornara-se a
“coqueluche” da juventude. Pois,
antes das “motos”, era esse o ve-
ículo “da onda”... e dos “play-
boys”... Então, no “velho Castello
Branco” tivemos, até, um “Padre
Playboy”. Que, por chegar de
motoneta a fim de ministrar-nos
noções de Cultura Religiosa, foi
assim apelidado pelos alunos.
Suas instruções tinham caráter

educacional. E o “Padre Vanin
(como pedia para ser chamado)”,
tão moderno como todo jovem
daquela época, satisfazia às dú-
vidas existenciais dos alunos,
mostrando-lhes soluções através
do Cristianismo. Uma de suas
respostas marcantes (por mim
lembrada, durante toda a vida)
se deu quando um de meus co-
legas lhe perguntou: “Porque
Deus, sendo o Criador, Todo Po-
deroso, já não fez o homem na-
turalmente bom, sem que preci-
sasse cair e regenerar-se”?!...
Pois, se somos maus, obviamen-
te, isso é devido à maldade que
Ele nos deu... E eis, então, a
explicação do religioso: “Acon-
tece que fomos feitos à imagem
e semelhança do Criador, que
é um Ser Livre e Consciente.
Daí, termos, igualmente, em
nossa interioridade, um ponto
essencial e sagrado, no qual
nem mesmo Deus ousa tocar,
que é a absoluta liberdade de

consciência”!... Recordei-me
dessa lição, ao concluir a crô-
nica (sob o título “Por Outro Tem-
po Presente... Num Lugar Que
Não Existe...”) publicada na edi-
ção passada. Na qual foi acen-
tuado que, por impor ficções, o
homem se torna o lobo do pró-
prio homem.

Ora, inerente à sagrada e
absoluta liberdade de consciên-
cia permanece a Reverência,
como “virtude praticada por
Deus”. Pois, o fator “imagem e
semelhança” faz com que seja-
mos deuses temporários. E,
como filhos de um Divino Pai,
irmãos, uns dos outros. Cons-
ta no Salmo 82: 6 e 7: “Eu dis-
se: Vós sois deuses, e filhos
do Altíssimo, todos vós”. “To-
davia, como homens, haveis de
morrer e, como qualquer dos
príncipes, haveis de cair”. Pa-
lavras essas, aludidas pelo pró-
prio Cristo, em  João 10:34
(“Respondeu-lhes Jesus: Não

está escrito na vossa lei: Eu
disse: Sois deuses?”). Assim,
a virtude da Reverência (na
qual se inclui o “Amor ao pró-
ximo como a si mesmo”) não
cuida (como parece) apenas
de Religião, mas, sobretudo,
de Civilização e de Humani-
dade. Pois, o dever de tolerar
a liberdade “de crer” ou até “de
não crer” (de todos) nos ca-
racteriza como Humanos. E
isso, além de valer constitu-
cionalmente no Brasil, tam-
bém figura no primeiro e prin-
cipal artigo da “Declaração
Universal de Direitos Huma-
nos da O.N.U.”: “Todos os se-
res humanos nascem livres e
iguais em dignidade e em di-
reitos. Dotados de razão e de
consciência, devem agir uns
para com os outros em espí-
rito de fraternidade”.

PAULO CESAR CAVAZIN

DE OLHO 1ª Noite de Caldos Dançante da
Pastoral da Criança de Limeira

No dia 18 de julho será realizada 1ª Noite de
Caldos Dançante da Pastoral da Criança de Limeira em jantar no Clube Italo Brasileiro.

A noite contará com deliciosos pratos, tendo como entrada antepasto de berin-
jela com torradas e frios, além de caldos de feijão, palmito, caldo verde e caldo de
quenga (galinha), acompanhamentos: bacon, torresminho, cheiro verde, queijo ra-
lado, torradas e pães, e saborosas sobremesas: arroz doce com paçoca, doce de
abóbora e geléia de goiaba e queijo. As bebidas serão cobradas a parte.

Para animar o evento o Grupo Remiscências que promete contagiar a todos
com música de qualidade.

Os convites custam R$ 40 por pessoa e estão sendo vendidos pelas voluntári-
as da Pastoral da Criança, contato pelo telefone 3039-1127, e na Fran & Fran
Cabeleireira, localizada à Rua Boa Morte, 460, sala 03, em frente ao Museu. Par-
ticipem e colaborem com a Pastoral!

Concessionária Báltico realiza Festa Julina Beneficente
A 8° Festa Julina Beneficente da Concessionária Báltico acontece nos dias 18

e 19 de Julho. Para as atrações, estão programados shows da Banda Trio Só
Paixão, além de Márcio & Douglas, que tocam sexta e sábado respectivamente.

Durante o evento, também acontece uma roleta com sorteio de diversos brin-
des e a entrega da chave do carro Ford Ká 0km, que será sorteado no dia 16 de
julho pela Loteria Federal, e tem seus números vendidos por R$ 10 pela Báltico e
por todas as entidades participantes.

As crianças também vão poder se divertir muito nos diversos brinquedos dispo-
níveis no local.

O valor do convite é de R$ 30 por pessoa e mais 2 kg de alimentos não perecí-
veis (arroz, feijão, óleo, leite) ou fraldas geriátricas. Nesse valor está incluso comi-
das e bebidas como pipoca, mandiopã, cuscuz, doces típicos, canjica, cachorro

quente, lanches de calabresa e pernil, além de espetinhos de carne, cafta e linguiça,
milho cozido, cural e pasteis de queijo e carne. O evento terá ainda vinho quente,
quentão, água, refrigerante e chopp que serão cobrados à parte.

O estacionamento também terá uma taxa de R$ 10 que entrará nas doações
para as entidades, sendo que todo o valor arrecadado será dividido em partes iguais.

A festa, que será realizada no Centro de Eventos de Limeira, na Av. Maria
Thereza S. de Barros Camargo, 1525, Jd. Acquarius, tem início às 19h, sendo que
os shows começam às 21h.

Nosso Clube promove Noite de Queijos e Vinhos
Um evento que vai oferecer sofisticação e um ambiente propício para um bom

bate-papo entre amigos. Assim será a Noite de Queijos e Vinhos, que o Nosso
Clube promoverá no dia 12 de julho, às 21 horas, na La Chouette, com animação
da Banda Trio Patinhas. Um cardápio impecável foi preparado para que os associ-
ados e seus convidados tenham realmente momentos inesquecíveis.

Entre as opções, está a mesa de frios, que vai oferecer delícias como presun-
to, mussarela, peito de peru, parmesão, provolone, gouda, stepp, gorgonzola, lom-
binho defumado, salame, azeitonas verdes e pretas, tomate seco, ovo de codorna,
patê de sardella, patê de azeitona preta, patê de tomate seco, torradas, pães
variados, frutas da época e geleia.

Na ilha de finger foods, haverá escondidinho de carne seca, bobó de camarão
na miniporcelana e minicaldo de mandioca. Completa o menu de salgados um
manicaretti de presunto e queijo no molho concassê.

As bebidas incluídas são cerveja Brahma (600ml), Coca-Cola normal e zero,
guaraná Antarctica, Fanta laranja, água mineral sem e com gás e suco natural de
laranja. Haverá degustação de vinhos, que serão cobrados à parte.

As adesões para associados custam R$ 50 e, para não sócios, R$ 60. Convi-
tes e mesas limitados. O pagamento deve ser efetuado até 4 de julho para confir-
mação da reserva.
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Os móveis planejados já
foram privilégio de poucos,
mas hoje estão muito mais
acessíveis para a maioria
das pessoas, e com o mes-
mo toque de luxo e sofistica-
ção que sempre tiveram.
Além de ampliar espaços e
trazer possibilidades varia-
das, a grande procura pelos
planejados também está no
poder de personalização do
ambiente. Estas exclusivida-
des são um dos maiores

Móveis planejados são uma ótima opção para
quem deseja personalizar o lar

motivos pelos quais as pes-
soas sonham em ter sua
casa inteiramente decorada
com móveis projetados. 

O mais importante para
ter uma casa com moveis
planejados que atenda as
necessidades da família, é o
projeto. Por essa razão, é
muito importante que o con-
sumidor procure empresas
com vendedores que possu-
am conhecimento de vendas
e do software adequado para

fazer o desenho dos móveis,
além disso o profissional for-
mado em design de interio-
res também é importante,
tanto quanto o arquiteto, pois
pode executar projetos que
ocupam da melhor forma o
espaço da casa com uma
boa distribuição.

Na Criare Móveis Planeja-
dos, todo o projeto e plane-
jamento são feitos a partir do
Promobi, um software em 3D
que tem uma ampla precisão
das medidas e móveis que
podem ter melhor adequa-
ção no espaço construído. “A
Criare, em parceria com o
Promobi, disponibiliza toda a
biblioteca de módulos, as-
sim, conseguimos adequar o
projeto na casa do cliente”,
conta Rômulo Morente, pro-
prietário da loja.

Morente explica que, anti-
gamente, muitas pessoas
optavam pelos marceneiros
e por móveis com medidas
específicas. Hoje, a confian-
ça é maior para os modula-
dos, uma vez que o cresci-
mento do ramo trouxe mai-
or estabilidade para as em-
presas, que também conse-
guiram baratear o custo des-
ses projetos, e possibilitou
também a procura por mó-
veis modulados.

Outro fator que fomentou o
interesse por esse tipo de pro-
jeto foi o crescimento da
construção civil que ao padro-
nizar o ambiente, abriu a op-
ção para a escolha de me-
lhores opções para o espaço
interno do lar. “É uma ma-
neira de aproveitar melhor o
local. Nós conseguimos co-
locar os armários até o teto,
por exemplo, ou encaixar
uma bancada de maneira
precisa”, conta o proprietário.

Todos os cômodos podem
se beneficiar com os móveis
projetados, bastando ade-
quar as medidas e projetos
com cada particularidade
encontrada. Com este tipo
de móvel também é possível
criar novas possibilidades
nas áreas escolhidas para
decoração, uma sala pode
facilmente se transformar em
quarto ou vice-versa e no pro-
jeto de uma cozinha podem
ser adicionados característi-
cas de uma sala de jantar.

Para a arquiteta, Silvia Han-
na, a conscientização das
pessoas com o espaço é a
grande explicação para a es-
colha dos móveis projetados.
“O espaço planejado se tor-
na mais dinâmico diante das
necessidades do cliente”.

Outro diferencial exposto
por Silvia está na versatilida-
de que os móveis planejados
trazem para as residências
de hoje, que além de desen-
volver um mobiliário especí-
fico, está personalizando o
ambiente de acordo com o
gosto do cliente trazendo
qualidade e explorando a fun-

cionalidade adequada de
cada móvel.

A variabilidade explorada
pelos planejados, vem de
uma tendência européia,
onde há a transformação de
ambientes utilizando os mes-
mos móveis, porém com
novas características. Um
exemplo claro disso está nos
apartamentos residenciais
que tem sua área cada vez
menor. A partir disso, existe a
criação e a reutilização, que
só são possíveis pela varieda-
de de opções que apenas
uma peça traz. “Um painel, por
exemplo, pode se transformar
em uma cama”, conta Silvia
que mantém o cuidado com
cada espaço das residências
trabalhado por ela.

O ponto fundamental para
a arquiteta Silvia e para o
proprietário da Criare é o
aproveitamento do espaço,
proporcionado pelos proje-
tos. Então, basta personali-
zar o lar ou empresa com os
móveis planejados e apro-
veitar a qualidade e versati-
lidade que eles trazem para
o cotidiano.

Os móveis planejados são projetados especialmente para se
adequar a cada ambiente

Na Criare Móveis é possível escolher o melhor módulo para
cada cômodo usando o Promobi, um software em 3D

“O espaço planejado se torna mais dinâmico diante das necessi-
dades do cliente”, afirma a arquiteta Silvia Hanna

FOTOS: ACIL/LAÍS CARVALHO
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Destaque
Econômico

José Carlos Bigotto
Departamento de Economia

O Plano Real completou
20 anos esta semana. Lan-
çado em 1º de julho de 1994,
tendo como principal objetivo
acabar com a hiperinflação, o
Plano Real promoveu a esta-
bilização econômica, o que
permitiu avanços importantes,
como a diminuição da desi-
gualdade social. Anteriormen-
te o Brasil conviveu por mais
de duas décadas com infla-
ção alta, períodos de hiperin-
flação e seis planos econô-
micos fracassados.

A inflação chegou a
2.500% em 1993, 700% nos
primeiros seis meses de 1994
e a 50% apenas em junho
daquele ano. Os preços eram
remarcados duas ou três vezes
ao dia e os salários perdiam
metade do seu valor durante o
mês. Com o Real a inflação
despencou, a economia se re-

Os vinte anos do plano real
organizou e houve períodos de
crescimento econômico. O salá-
rio mínimo, que era de R$ 64,79,
está agora em R$ 724, com au-
mento real de 146%.

O Plano Real foi um enor-
me sucesso ao promover a es-
tabilização, mas vinte anos de-
pois, a economia brasileira
está novamente diante de im-
portantes desafios, como con-
ciliar o combate à própria infla-
ção, cujo índice atual é muito
alto, e reverter o baixo cresci-
mento econômico.

Medidas para enfrentar
pessimismo e reanimar

a economia
Na tentativa de enfrentar o

pessimismo alimentado por
uma série de dados ruins para
a economia do País, o governo
vem anunciando diversas medi-
das, voltadas principalmente

para a indústria. Entre os anún-
cios está o estimulo à substi-
tuição de máquinas usadas
pelas indústrias brasileiras,
através de financiamento e cré-
dito fiscal, em socorro aos fa-
bricantes nacionais de máqui-
nas e equipamentos. Os seto-
res moveleiro, têxtil e de bens
de capital devem ser beneficia-
dos com novas desonerações.
A perda de competitividade da
indústria nacional é um dos
grandes problemas da econo-
mia brasileira nos últimos anos.

O desconto do IPI na com-
pra de automóveis foi prorroga-
do até dezembro, para evitar a
piora da crise no setor. O gover-
no quer ajudar a recuperar as
vendas e evitar que as mon-
tadoras demitam trabalhadores.
Segundo técnicos da equipe
econômica, devem surgir novas
medidas também com foco no

aumento do consumo, como
exemplo para destravar o crédi-
to. O problema aqui é que o
Banco Central reduziu sua ex-
pectativa de crescimento do cré-
dito e a inadimplência voltou a
subir, depois de alguns meses
em queda. Essa elevação é um
dos motivos pelos quais os ban-
cos estão mais cautelosos em
conceder empréstimos.

Alguns dados ruins vieram
do relatório trimestral do Ban-
co Central, que elevou a previ-
são da inflação para 6,4% este
ano e baixou a previsão de
crescimento do PIB – Produto
Interno Bruto. Ao mesmo tem-
po o Tesouro Nacional divulgou
um déficit de R$ 10,5 bilhões
nas contas do governo em maio

– o pior resultado da história
para o mês. A arrecadação
de tributos pelo governo fe-
deral em maio registrou que-
da de 6% na comparação
com o mesmo mês do ano
passado e de 17% em rela-
ção a abril. “A arrecadação
reflete muito o comportamen-
to da economia. Não há má-
gica”, disse o porta-voz da
Receita Federal.

Bike

Francisco José Vieira Cardoso
Conselheiro Limeira Bike Clube

Foram sete anos de plane-
jamento e execução de obras,
algumas delas terminadas e
outras nem iniciadas, como o
trem-bala Rio de Janeiro-São
Paulo. Acostumamo-nos com
tal situação, dizemos ainda
“isso é o jeitinho brasileiro” e
ainda tem gente que bate pal-
ma. Mas, se você curte fute-
bol, ou só assiste a ‘Seleção
Canarinho’ nesse tempo de Co-
pa do Mundo, bom aproveito!
Vou fazer o que fiz no Mundial
passado: esperar os motoris-
tas desesperados saírem das
ruas e sair pedalar.

Não sou contra a Copa e
nem contra os admiradores do
bom futebol. Para mim, perdeu
o encanto. Fui frequentador dos
jogos da Internacional e Inde-
pendente até que, em um jogo
Internacional e Santos, saiu tan-
ta briga que achei que iria apa-
nhar junto. Por isso, não frequen-
tei mais estádios, vindo levar
minhas filhas recentemente a

A Copa do Mundo chegou ao Brasil
assistir uma partida para sentirem
a emoção e vibração de um jogo
de futebol na Capital.

Temos que combater a tira-
nia, pois o povo está escraviza-
do, refém do sistema “pão e cir-
co”. O que nos espera no futuro?
Caos, desordem mais corrupção?
A sociedade organizada deve le-
vantar bandeira da ordem e pro-
gresso; o patriotismo só ganha
as ruas na Copa. O “Sete de Se-
tembro” virou mais um feriado
para gente ir para praia.

Focando um pouco do nosso
assunto bicicleta, dia 9 de junho
deste ano, no Portal do Meio Am-
biente, saiu uma reportagem anun-
ciando a construção de 400 km
de ciclovias para a cidade de São
Paulo até 2016 (daqui um ano e
meio!). Acredito que a obra sai-
rá, pois São Paulo já não pensa
somente no ser ciclista, mas em
tirar carros da rua, pois o trânsi-
to já está em colapso.

No portal Uol, dia 16 de junho,
foi disponibilizado o ranking das 20

cidades do mundo mais “amigas”
dos ciclistas no aspecto seguran-
ça, planejamento, infraestrutura,
programas de empréstimos de bi-
cicletas, integração com outros
modais (metrô, trem e ônibus),
políticas públicas, entre outros.
Amsterdã (Holanda) segue em pri-
meiro, em nono lugar Dublin (Irlan-
da) - onde parte das calçadas da
cidade integra o pedestre e o ci-
clista dando uma segurança enor-
me, assim como em Paris e na
Inglaterra (por onde já constatei a
eficiência do sistema). Em déci-
mo, o Japão e, em décimo segun-
do, a cidade do Rio de Janeiro. São
Paulo deseja fazer parte desse blo-
co, mas enfrentará um grande de-
safio; não só nas obras, mas na
mente das pessoas.

O Banco Itaú, com seu proje-
to “Sampabike de Mobilidade Ur-
bana” - que integra estações na
Vila Mariana e no centro expan-
dido da cidade de São Paulo (Pa-
raíso, Jardins, Jardim Europa,
Vila Clementino, Moema, Vila

Nova Conceição, Brooklin e Vila
Olímpia), recentemente recolheu
todas as bicicletas em função do
vandalismo, depredação e furto
das bikes. O mesmo problema
ocorre com os cariocas. Se não
conseguimos combater o vanda-
lismo em orelhões, imagina al-
guém disponibilizar bicicletas! É
a triste realidade: o tamanho da
ignorância do povo.

Recentemente, de bike, parei
para dar passagem a uma senho-
ra e tomei um susto, pois do meu
lado passou um carro e quase a
atropelou, e ela atravessava a rua
com pacotes nas mãos. Creio que
você, dirigindo seu carro já passou
por situações parecidas. Infeliz-
mente, todos nós precisamos vol-
tar para a auto escola.

Limeira começará seu plano de
mobilidade e, pelo que me cons-
ta, iniciará o projeto interligando o

que já existe nos trecho do Anel
Viário. O Limeira Bike Clube en-
caminhou um mapeamento de
mais de 80 ruas, avenidas e Es-
tradas Municipais mais utiliza-
das pelos Bikers para se deslo-
carem do trecho urbano e pega-
rem as trilhas e vice-versa. Se
não temos uma boa quilometra-
gem de ciclovias, que as ciclor-
rotas sejam sinalizadas com pla-
cas indicativas informando que a
via é compartilhada com ciclistas.

Este mês, iniciamos a
campanha “Respeite o Ciclis-
ta 1,5 m de distância” (art. 201
do Código de Trânsito Brasileiro).
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O Núcleo de Jovens Empre-
endedores da ACIL promove o
1° Festival de Massas em prol
do Cantinho do Vovô, que será
realizado no dia 27 de Julho no
Carlton Plaza Hotel Limeira, lo-
calizado na Rua Boulevard de
La Loi, 601, a partir do meio dia.

Os jovens integrantes do
NJE, comprometidos com a
parte social na cidade, visita-
ram algumas instituições de

NJE da ACIL promove Festival de Massas em
prol do Cantinho do Vovô

Limeira para conhecer as re-
ais necessidades de cada
entidade. Dessa forma, esco-
lheram começar os trabalhos
filantrópicos com o Cantinho
do Vovô, devido ao projeto de
ampliação da instituição, que
está em um prédio alugado
há mais de 20 anos e agora
poderá contar com o dinheiro
arrecadado no Festival para a
conclusão das obras.

Pensando em estender o
projeto, a ideia do Núcleo é
continuar promovendo ações
e eventos a fim de colaborar
com todas as entidades
assistenciais da cidade, que
fazem um ótimo trabalho em
prol da comunidade, mas que
dependem muito da colabora-
ção da própria sociedade.

O 1° Festival de Massas
contará com um cardápio

variado com três tipos de mas-
sas e 11 ingredientes para
compor os pratos, além das
sobremesas preparadas por
Felipe Oliveira Alta Confeitaria.
Outro destaque é a presença
da banda Kalú in Trâmite, que
promete animar os presentes
e proporcionar um evento
imperdível. Água e refrigeran-
te serão inclusos e a cerveja
será vendida a parte.

Os ingressos estão sendo
vendidos por R$ 50 - crian-
ças de até cinco anos não
pagam e até 10 anos pagam
meia (R$ 25) – e podem ser
adquiridos na Vivane Lustres,
Gráfica Telle  e Zoofarma. “É
por este motivo que estamos
aqui, para somarmos nesse
meio tão difícil, porém gratifi-
cante!”, afirmam os integran-
tes do NJE da ACIL.

Com o início das comemorações do Dia da Empresa Limeirense, a ACIL fez o envio
do formulário aos associados por e-mail e, além disso, disponibilizou o link de acesso
para votação no site da entidade (www.acil.org.br) e na fanpage (facebook.com/
acillimeira) para que todos pudessem escolher as empresas limeirenses que foram
destaque neste ano.

Outra novidade da edição ficou
por conta do sorteio de um Tablet
para aqueles que, ao preencheram
o questionário, se identificaram
com nome, telefone e e-mail.

A entrega do prêmio foi realiza-
da na terça-feira, 1º de julho, na
ACIL, e a contemplada Carolina
Zoccarato Pereira, da empresa
Plast Vac Termoformagem, ficou
feliz em receber o aparelho eletrô-
nico. “Gostei muito da premiação,
além disso, acredito ser importan-
tíssimo para as classes empresa-
riais de Limeira esse reconheci-
mento pelo trabalho tanto do co-
mércio, prestação de serviços, in-
dústrias, além de instituições que
desempenham um excelente papel
na cidade”, afirmou Carolina.

Em breve, será divulgada a lista
com os homenageados do Dia da
Empresa Limeirense de 2014, que re-
ceberão as premiações em jantar festivo a ser realizado no dia 22 de agosto, no Nosso
Clube.  Aguardem!

Dia da Empresa Limeirense

ACIL entrega Tablet à
ganhadora da promoção

A ganhadora do Tablet sorteado pela ACIL,
Carolina Zoccarato Pereira, da empresa

Plast Vac Termoformagem

ACIL/RAFAELA SILVA



3 a 9 de julho - 201414

A crise na indústria de má-
quinas e equipamentos está atin-
gindo setores que, até meses
atrás, apresentavam bom desem-
penho. Um deles é o de máqui-
nas agrícolas, com várias empre-
sas na região de Piracicaba,
Campinas, Sorocaba e Limeira.

O cenário, bastante preocu-
pante, foi traçado por dirigentes
da Abimaq (Associação Brasilei-
ra da Indústria de Máquinas e
Equipamentos), em entrevista
coletiva realizada no dia 25 de
junho, em São Paulo. A associa-
ção mostrou os dados relativos a
maio deste ano e a apresentação
foi acompanhada online na Sede
Regional de Piracicaba.

A associação representa 30
setores, sendo que somente três
apresentavam resultados posi-
tivos – além de máquinas agrí-
colas, os segmentos de máqui-
nas e acessórios para Indústria
do Plástico e de equipamentos
para ginástica. “A falta de inves-
timentos e os efeitos climáticos
mudaram o cenário, afetando o

O Impostômetro da Asso-
ciação Comercial de São Pau-
lo (ACSP) atingiu R$ 800 bi-
lhões na manhã de segunda-
feira, 30 de junho, por volta
das 7h15. No ano passado,
igual valor foi registrado so-
mente no dia 6 de julho, o que
mostra que o ritmo da arreca-
dação tem crescido.

O valor representa o volume
de impostos arrecadados pela
União, estados e municípios do
início do ano até o período infor-
mado. “A carga tributária aumen-
tou, mas, mesmo assim, não
vemos um retorno disso, nem o
investimento crescer”, comenta
Rogério Amato, presidente da
ACSP, da Federação das Asso-

Abimaq
Balanço mostra que crise afeta até
indústria de máquinas agrícolas
fornecimento de máquinas para
o agronegócio”, disse José An-
tônio Basso, diretor regional de
Piracicaba da Abimaq.

Na região de Piracicaba e
Limeira, as indústrias voltadas
ao setor sucroalcooleiro tam-
bém sofrem com os resultados
das usinas. “O planejamento
das empresas para 2014 já
está sendo revisto em função
dos números preocupantes”,
explicou Basso.

Tatiane Miranda Lima, geren-
te executiva em Piracicaba, ava-
lia que outros setores fortes na
região, como o de bombas, vál-
vulas e o de mineração, também
sofrem com a estagnação dos
projetos. O cenário se repete no
agronegócio. Basso reclama da
demora na liberação de crédito
voltado ao financiamento de
máquinas agrícolas.

Câmbio
Em maio deste ano, o con-

sumo no valor de R$ 8,469 bi-
lhões foi 7% inferior a abril. Na

comparação com maio do ano
passado, a queda foi de 21,9%.

No ano, o valor R$ 45,108
bilhões mostrou uma queda de
11% sobre mesmo período de
2013. Eliminada a variação
cambial, o consumo aparente
cai 18%.

A média da participação da
importação no consumo brasi-
leiro de máquinas e equipamen-
tos saltou de 51% em 2008 para
74% em 2014. Mesmo com a
melhora nos últimos três meses
de 2014, o nível de participação
continua sendo um dos meno-
res da série histórica. Isso em
razão do resultado de 2013 não
ter sido bom.

Em maio, o faturamento da
indústria brasileira de máquinas
foi de R$ 5,978 bilhões, redução
de 2,2% sobre abril. Na compa-
ração com o mesmo mês de
2013, caiu 22,7%.

A redução nas vendas para
o mercado interno mostra falta
de investimentos da indústria de
transformação. “Quando há

compra de máquinas, ocorre via
importação. Não conseguimos
ser competitivos, pois ainda so-
fremos com a política de juros
no Brasil, com a alta carga tri-
butária e com um câmbio artifi-
cial”, disse o presidente execu-
tivo da Abimaq, José Velloso.

 “O Brasil está reduzindo os

investimentos porque não há
previsão de crescimento econô-
mico”, disse Mário Bernardini,
diretor de competitividade da
Abimaq. “Estimo que o setor de
máquinas fechará o ano com um
decréscimo de dois dígitos pelo
terceiro ano consecutivo. Esse
quadro é de recessão setorial”.

“A falta de investimentos e os efeitos climáticos mudaram o
cenário, afetando o fornecimento de máquinas para o

agronegócio”, disse José Antônio Basso

Impostômetro
Marca de R$ 800 bilhões é atingida
seis dias mais cedo este ano

A ACIL também possui painel eletrônico onde é possível
acompanhar a arrecadação de impostos no Brasil

ciações Comerciais do Estado
de São Paulo (Facesp) e presi-
dente-interino da Confederação
das Associações Comerciais e
Empresariais do Brasil (CACB).

Impostos juninos
O mês de junho já acabou,

mas as festas de São João ain-
da animam cidades por todo o
Brasil. O consumidor tem que
prestigiar, mas não pode se es-
quecer de que paga caro para
consumir, mesmo nessas situ-
ações festivas.

Na hora de comprar um
quentão, o consumidor vai pa-
gar 61,56% de impostos, que
estão embutidos no preço final
do produto.

Outros produtos típicos das
festas caipiras que carregam
pesados tributos em seus pre-
ços são o amendoim (36,54%),
canjica (35,38%) e pipoca
(35%). Os dados são do Institu-
to Brasileiro de Planejamento
Tributário (IBPT).

Para as roupas típicas das
festas a história se repete. O
preço do chapéu de palha tem
34% de impostos embutidos. A
calça jeans tem 38,53% e a
camisa xadrez, 34,67%.

As bebidas estão entre os
itens mais carregados de impos-
tos. Algumas têm mais da me-
tade dos seus preços formados
por tributos, caso do vinho (55%)
e da cerveja (55,60%).

ACIL/ARQUIVO

DIVULGAÇÃO
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As férias de julho já chega-
ram, e com elas, a hora de pla-
nejar um delicioso passeio em
família. Viajar com as crianças
traz infinitas opções e lugares
diferentes que também encan-
tam os pais, como alguns hotéis
que disponibilizam monitores que
integram toda a família em brin-
cadeiras e aventuras. Porém,
para que tudo ocorra como pla-
nejado é necessário tomar al-
guns cuidados, como a progra-
mação antecipada para aprovei-
tar das melhores opções de vôo
e hotéis, além da análise da do-
cumentação necessária para
embarque, o ideal é verificar se
o vôo é adequado para todos os
tipos de idade.

“É importante se atentar tam-
bém a questão das vacinas obri-
gatórias para alguns destinos e
se o hotel aceita crianças”, aler-
ta Sheila Amadio, da agência de
viagens Sheila Turismo, que já

Julho É hora de aproveitar as férias com toda a família
teve clientes que compraram o
pacote pela internet e o hotel
não os informou que não acei-
tava os pequenos.

Para deixar a viagem mais
divertida, hoje os interessados
podem contar com as agências
de turismo, que possuem varia-
das opções para quem deseja
se divertir. Além de explicar so-
bre os destinos, Sheila também
ajuda a providenciar toda a do-
cumentação e oferece o confor-
to e a tranquilidade para a via-
gem escolhendo apenas as em-
presas de confiança e preparan-
do um plano de assistência in-
dicado para cada lugar.

Para as viagens, Sheila orga-
niza os roteiros de acordo com
o perfil familiar pensando em in-
cluir a todos. “Sempre pergunta-
mos se a família tem algum des-
tino de preferência para depois
fazer minhas sugestões”.

Dentre todas as opções que

os cenários turísticos proporci-
onam, a maioria dos pais optam
por locais onde os pequenos
têm um espaço garantido, como
praias no Nordeste e Caribe,
principalmente por aqueles que
desejam fugir do frio. Já para os
amantes do inverno, os pacotes
que ofereçam muita neve e es-
qui são a prioridade das famíli-
as, como Bariloche.

Nos cenários brasileiros, a
aposta está em hotéis fazendas
que já estão preparados para
atender as famílias com crianças.
“Eles contratam monitores para
desenvolver atividades diárias
com os pequenos que são divi-
didos em grupos por faixa etária”,
explica Sheila que sempre avisa
aos pais sobre as pequenas ex-
cursões nas proximidades do
hotel onde eles podem participar
junto com os filhos.

Os acampamentos da região
são outras opções para os papais
que não podem viajar na tempo-
rada, mas querem proporcionar
para as crianças uma diversão
diferenciada, um momento para
curtirem um pouco a natureza e
formarem novas amizades. Todos
os acampamentos da região são
muito bem estruturados, e esse
tipo de viagem pode ser agendada
para o mês ou até para semana.
“Outra ideia interessante, é pro-
gramar o passeio entre os ami-
gos e viajarem todos juntos”, su-
gere Sheila.

A internet é muito convida-
tiva para os passageiros que
preferem algo instantâneo,
mas quem opta por esse meio
perde toda a assessoria que a

Hotéis fazenda são uma ótima opção de diversão
e descanso para a família

Para agitar as férias, os papais podem se juntar aos filhos nas
brincadeiras e aventuras preparadas por monitores

Nas praias do Nordeste, as famílias podem desfrutar do calor
do sol e da beleza natural das águas cristalinas

agência proporciona, como
assistência médica ou odon-
tológica, caso o viajante nece-
ssite. Extravio de bagagem é
outro ponto que muitas com-
panhias que vendem pela in-
ternet não disponibilizam pa-
ra os clientes.

O importante é programar a
viagem com antecedência se

atentando as exigências de
cada destino e não deixar de
procurar auxílio nas agências
de turismo que proporcionam
maior segurança.

Para aqueles que ainda não
se programaram, já chegou a
hora. Prepare roteiros divertidos
para curtir em família e desfrute
das férias de julho!

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A Copa do Mundo embala o projeto Super Férias na temporada de Inverno que teve início no começo de julho e irá se estender até o dia 18 do mês.
O projeto acontecerá de terça à sexta-feira das 13h às 17h, e as crianças poderão se divertir a vontade, além de ficar por dentro de curiosidades sobre os países

participantes da Copa do Mundo. O futebol em suas diversas possibilidades de prática também não vai faltar.
Podem participar crianças com idade entre 4 e 13 anos. A organização do projeto reforça que as crianças serão divididas em três grupos de acordo com a idade, já que as atividades

são desenvolvidas pensando no interesse e segurança dos participantes. Para desenvolvimento do tema proposto, a programação incluirá também brincadeiras diversas, esportes,
grandes jogos, caça ao tesouro, oficinas culturais e artísticas, gincanas e no valor da inscrição já estão inclusos um lanche todos os dias e uma camiseta alusiva ao evento. Monitores
especializados irão acompanhar as crianças durante as atividades e uma equipe de apoio cuida de questões relacionadas à infraestrutura, alimentação e segurança dos participantes.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas diretamente na secretaria do SESI situada na Av. Major José Levi Sobrinho, 2415. A inscrição só poderá ser feita pelo responsável
legal da criança e este deverá ter em mãos o seu CPF e RG, certidão de nascimento da criança e um comprovante de residência. O valor para beneficiários (funcionários de empresas)
é de R$ 38 a semana e para não beneficiários (comunidade) é de R$ 46.  Descontos são oferecidos para irmãos e para quem participa de mais de uma semana do projeto.

As vagas são limitadas, então garanta a sua o quanto antes! Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone 3720-1000.

SESI prSESI prSESI prSESI prSESI promoomoomoomoomovvvvve e e e e ‘Super Férias’‘Super Férias’‘Super Férias’‘Super Férias’‘Super Férias’ par par par par para o mês de julhoa o mês de julhoa o mês de julhoa o mês de julhoa o mês de julho
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