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PÁG 7

ACIL/RAFAELA SILVA

‘Encontro com Empresários’
acontece dia 12 na ACIL

Projeto Empreender é
lançado na ACIL

A ACIL, em parceria com o Sebrae-SP e Facesp, promoveu na última segunda-feira,
28, o lançamento do Projeto Empreender, que tem a proposta de fortalecer as micro e
pequenas empresas, além de desenvolver lideranças por meio da criação de núcleos
setoriais.

PÁGS 4 e 5

O evento contou com a participação de cerca de 50 micro e pequenos empresários que
 prestigiaram o lançamento com o objetivo de conhecer e aderir ao Projeto

Conheça as lojas
participantes da
Campanha de
Prêmios da ACIL

PÁG 6

PÁG 3

CME convida empresários
para palestra com Simone
Zaros

PÁG 2

Confira a Agenda de Cursos
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EDITORIAL

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.

Chave de fenda (40,74%)
Valor médio: R$ 15,00

Imposto: R$ 6,11

Luva (40,85%)
Valor médio: R$ 35,00
Imposto: R$ 4,30

Neste  mês comemoramos mais um Dia do Trabalho, um feriado com mui-
tas festas que homenageiam os que, com suas mãos, fazem o progresso das
Nações. A data foi instituída inicialmente em 1889 durante um Congresso Soci-
alista realizado em Paris em consideração ao ocorrido em 1º de Maio de 1886
em Chicago, na época o principal centro industrial dos Estados Unidos, dia em
que as manifestações dos trabalhadores eram por melhores condições e pela
redução da jornada, que era de até 13 horas diárias. Houve repressão severa
com prisões, muitos feridos e até mortes.

Atualmente a data continua sendo utilizada para discursos, alguns demagó-
gicos, onde se anunciam as conquistas do ano e sempre é motivo e oportunida-
de para reflexões sobre a importância do trabalho para a edificação das famílias
e da sociedade. As religiões também evidenciam a necessidade do trabalho.
Nos escritos de Paulo aos Tessalonicenses consta “Quem não trabalha que
também não coma”. O trabalhador e o empresário labutam não apenas pela
comida, mas também por uma vida digna com moradia, educação, vestuário,
lazer, etc. O trabalhador e o empresário sabem que um depende do outro, daí a
importância do bom relacionamento que permite a ambos o crescimento mútuo.

Mas duas partes apenas não conseguem fazer esse crescimento. Sempre
se necessita de um tripé para as coisas caminharem bem, e a outra ponta do
tripé é o Governo que tem a função de fomentar o desenvolvimento com ações
que possibilitem a interação das partes, como os investimentos naquilo que os
trabalhadores e os empresários necessitam. E esse investimento não é gratuito,
ele é pago pelos impostos que todos pagamos, sejam os diretos, sejam os
embutidos nos preços dos produtos de consumo. É premente o governo reduzir
seus gastos de custeio pra que se possam investir mais em infraestrutura, edu-
cação, entre outros, e que se possam baixar parte dos impostos cuja arrecada-

ção é uma das maiores do mundo. Só para se ter ideia de um
componente dos custos de uma empresa, os encargos soci-
ais sobre os salários passam de 150%, valor que, se fosse
menor, abriria muitas vagas e a arrecadação se manteria.

A  ACIL cumprimenta todos os trabalhadores da cida-
de e deseja que as aspirações de crescimento sejam
realizadas, dentro do limite de suporte do empresariado
e que sempre exista o espírito de parceria e integração
das classes.

Renato Hachich Maluf
Conselheiro da ACIL
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Empresas & Empresários

Em um ambiente cada vez
mais competitivo, o controle de
custos se torna essencial para
as empresas garantirem sua
sobrevivência, assim como seu
crescimento. Os gastos relaci-
onados aos veículos dentro de
um empreendimento estão mai-
ores devido às altas no preço de
combustíveis, manutenções,
seguros, entre outros. Ao calcu-
lar o investimento anual com a
frota de veículos, por exemplo,
por menor que seja o seu nú-
mero, o empresário irá perceber
que este é um item que merece
muita atenção e cuidado.

Dentre os gastos excessivos
com veículos, alguns podem ser

Rastreamento veicular é solução para empresas
destacados: uso indevido por
funcionários que não tem preo-
cupação com os bens da em-
presa; falta de controle das ma-
nutenções necessárias para o
bom funcionamento dos veícu-
los; trajetos desnecessários,
como também as jornadas de
trabalho não otimizadas. Para
reduzir, ou até mesmo sanar
esse tipo de preocupação, a
tecnologia do rastreamento vei-
cular se mostra fundamental,
gerando economia com a frota,
pois permite total controle dos
veículos, além de proporcionar
segurança e tranquilidade.

Atualmente a tecnologia é
muito acessível e a instalação

é fácil e rápida.
Dessa forma, a
plataforma de ras-
treamento permi-
te localizar os ve-
ículos cadas-
trados em tempo
real, extrair rela-
tórios de trajetos
realizados, km
rodados, históri-
cos de velocida-
de, além de agen-
damento de ma-
nutenções, cri-
ação e controle de
itinerários, entre
outras funções.
Sem contar que
tudo isso pode ser
feito através da
internet ou de aplicativo para
smartphones e tablets.

Porém, primeiramente, para
solucionar os problemas com a
frota da empresa é necessário
contratar uma empresa especi-
alizada e com experiência no
mercado, como a Alerta Segu-
rança Eletrônica, que tem a re-

solução completa e de fácil uti-
lização para diversos perfis em-
presariais, além de proporcionar
treinamento e suporte necessá-
rio para que o empreendimento
economize e otimize o uso dos
veículos no dia a dia.

Faça uma visita à Alerta, que
fica localizada à Rua Antônio

Candido de Camargo, 449 – Jar-
dim Piratininga e conheça os
serviços que a empresa ofere-
ce. Entre em contato também
pelo telefone 3446-4492, pelo
site: www.alertaseg.com.br,
Facebook: www.facebook.com/
alertal imeira, ou e-mail:
alerta@alertaseg.com.br.

A plataforma de rastreamento permite localizar os veículos cadastrados em
tempo real, além de extrair relatórios de trajetos realizados

DIVULGAÇÃO
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· A Maluf Calçados
· A Popular Bolsas
· Aberholl & Fitch
· Abil Cursos
· Absoluta Modas
· Agropesca
· Agro Rossi
· Algo Mais Modas
· Aliança Comercial
· Aliança Folheados
· Aloha Tecidos e Cortinas
· Ambiente Modas
· Armação Surf Shop
· Armazém da Moda
· Auto Escola e Despachante Exodus
· Auto Escola Felipe
· Auto Peças Lazinho
· Auto Peças Santa Rita
· Bacana Confecções
· Bellini Modas
· Belíssima Modas
· Bell Modas
· Bella Cor
· Belle Marie
· Biri Calçados – R. Barão de Campinas
· Biri Calçados – R. Santa Cruz
· Biri Calçados – R. Santa Cruz
· Biri Calçados – R. Tiradentes
· Bras Van
· Brasveda
· Calçados Medeiros
· Casa Agrícola
· Casa Chohfi
· Casa das Camisas
· Casa das Mangueiras
· Casa de Tintas Jam
· Casa Kühl de Tintas
· Casa Primavera
· Celly Calçados
· Central Máquinas
· Charmant Centro de Beleza
· Chic & Bella Cosméticos
· Ciro Móveis e Presentes
· Claro Max Telecom
· Cleide Joalheria
· Clínica Sorridents

Campanha
de Prêmios da
ACIL

Conheça as lojas participantes da
Promoção ‘Comércio de Limeira
realizando seus sonhos’

· Comercial Casa Limpa
· Comercial Ludvan
· Confeitaria Sociedade Gourmet
· Consermaq
· Controle Informática
· Costa Marques Galvanoplastia
· Crismar Modas
· Cuki Modas – R. Barão de Campinas
· Dazze
· Denys Confecções – Jd. São Francisco
· Denys Confecções – Pq. Novo Mundo
· Despachante Serginho
· Destaque Moda Feminina e Masculina
· Diego Modas
· Dimitri Moda
· Discolândia Artigos e Fantasias para Festas
· DM Confecções
· Drogalim Novo Mundo
· Drogalim Vista Alegre
· Drogaria Labaki
· D’Ville Bolsas
· Elétrica e Ferragens São Miguel
· Elétrica Gilmar
· Empórium Óptico
· Epzódio Modas
· Equipom
· Espaço Jô Nascimento
· Esportes Avenida
· Estrela Presentes
· Fargos Modas – R. Senador Vergueiro
· Farmácia Homeo Ervas
· Focalize Outdoor
· Foto Yamashita
· Franasa
· Gabi Confecções
· Germânica Veículos
· Gift Brasil
· Hiper Mercado Parque
· HPIO Modas
· Hydro Lucas Reparos
· Ideal Auto Peças
· Imobiliária Teto
· Indústria de Máquinas Chinelatto
· Inove Auto Peças
· Íntima Lingerie
· J Medeiros

· Jandaia Pneus
· Jéssica Cosméticos
· JG Comércio de Metais
· Joint Mens Wear
· Kalçatodos
· Kaline Modas
· KL Modas
· KombatForce Multisports
· Labelle Jeans
· Lafine
· Lana Cosméticos e Presentes
· Leão & Leão Informática e Eletrônicos
· Lena Modas
· Linknet Soluções
· Loja Eduardo
· Loja Mesiq
· Loja Tim
· Lord Pop Jeans
· Lorena Flor
· Luiza Bijuterias
· Machado & Machado Auto Center
· Magazine Luiza
· Máquinas Furlan
· Marcenaria Gianoto
· Márcia Monteiro
· Mecatti Ferro e Aço
· Microlins
· Millenium Boutique
· Milly Joalheria
· Milly Ótica e Relojoaria
· Moça Brasilis – Av. Carlos Kuntz Busch
· Moça Brasilis – R. Santa Cruz
· Moda Brasil
· Monalisa Modas
· Mundo Encantando 
· Musical Brasil
· Nuova Reale Casimiro
· O Boticário – Av. Antonio Cruanes
· O Boticário – R. Dep. Octávio Lopes
· O Boticário – R. Santa Cruz
· O Boticário – R. Senador Vergueiro
· O Boticário – Shopping Pátio Limeira
· O Porão Modas
· Officina da Moda
· Opção Bolsas
· Óptica Cidade
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· Óptica Crislen
· Ótica Boa Vista
· Ótica Emboava
· Ótica Gazetta
· Ótica Limeira
· Ótica Marucho
· Otica Pizani
· Ótica Unimed
· Ótica Visional
· Ótica Zaros
· Palácio dos Presentes
· Papelaria Lilás
· Papelaria Mec
· Pardal Celulares
· Pardal Presentes e Brinquedos
· Pardal Relojoaria
· Peixinho Ótica
· Peteca Calçados
· Pevimaq
· Planet Fashion
· Planeta Água
· Posto da Fonte
· Pratika Ferragens e Ferramentas
· Primata Confecções

· Princesa Cosméticos
· Procotil
· R R Pafafusos
· RA Informática
· Radical Vest
· Ramos Folheados
· Rapha Presentes
· Red Surf
· Relojoaria Zezinho
· Roal Acessórios
· Roque Imóveis
· Rosé-Rô Confecções
· Rosi Novidades
· Roveda Fotografias
· Rozinelli Móveis
· RRC Info
· RS Materiais para Construção
· Samara Modas – R. João D’Adona
· Samara Modas – R. Pedro Elias
· Sander Sorveteria
· Santos Calçados – R. Barão de Campinas
· Santos Calçados – R. Dr. Trajano
· Santos Fitness
· Sapataria By Jane Porreca

· Skia Materiais para Construção
· Sônia Modas
· Star Bella
· Supermercado Moreno
· Tabacaria Treze
· Textil Abril
· Tofaneli Tintas
· Tropical Modas
· Tropical Plantas
· Tunell Surf Shop
· Vera Mattiazzo Investimentos Imobiliários
· Vic Modas
· Vídeo Locadora Pé Quente
· Vivane Lustres
· Vulcão dos Calçados
· Waig Industrial Ltda
· Waimanalo Surf Wear
· Xica Magazine
· Yázigi Limeira
· Yuzu
· Zales

*Certificado de Autorização CAIXA
nº 6-0852/2014
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Com o objetivo de proporcionar a troca de experi-
ências entre os empresários, a ACIL, em parceria com
o CME, traz para o próximo Encontro com Empresá-
rios, um dos empreendedores de maior sucesso da
nossa região, Celso Varga, que além de ser enge-
nheiro graduado pela Universidade Mackenzie, em
São Paulo, completou sua formação especializando-
se em finanças empresariais através de um curso
Masters in Business Administration (MBA) na Funda-
ção Instituto de Administração (FIA), escola de negó-
cios da Universidade de São Paulo (USP).

Seu sobrenome foi ligado por décadas ao freio para
automóveis devido o sucesso da empresa adminis-
trada por sua família, a Freios Varga, atual TRW
Automotive. Hoje é presidente da Varga Empreendi-
mentos e advisor border member da Masterminds,
empresa de investimentos fundada em 2007 que atua
com fusões e aquisições do mercado de private equity
para investidores.

O próximo Encontro acontece dia 12 de maio, se-
gunda-feira, às 18h30, na sede da ACIL. As vagas
são limitadas, portanto garanta já a sua pelo telefone
3404-4900, ou e-mail: acil@acil.org.br.

Não perca essa oportunidade de conhecer e apren-
der com a experiência deste ilustre empresário!

‘Encontro com
Empresários’
contará com a
participação de
Celso Varga
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A ACIL, em parceria com o
Sebrae-SP e Facesp, promo-
veu na última segunda-feira, 28,
o lançamento do Projeto Em-
preender, que retorna à Limei-
ra com a proposta de fortale-
cer e levar a competitividade
para as micro e pequenas em-
presas através de um progra-
ma que sensibiliza os empre-
sários para adoção de postu-
ras frente aos desafios atuais
e futuros, por meio da criação
de núcleos setoriais.

O evento contou com a par-
ticipação de cerca de 50 micro
e pequenos empresários que
prestigiaram o lançamento
com o objetivo de conhecer e
aderir ao Projeto, que inicial-
mente contará com três grupos
dos segmentos de Bares e
Restaurantes, Produção de
Semi Joias (Folheados) e Sa-
lões de Beleza.

Para apresentar a proposta
de trabalho e plano de ação em
que se baseia o programa, as-
sim como sanar as dúvidas dos
empreendedores, estiveram

Lançamento
Projeto Empreender chega com a
promessa de fortalecer a classe dos
micros e pequenos empresários
presentes o presidente da
ACIL, Valter Furlan, o gerente
do Escritório Regional do
Sebrae-SP em Piracicaba, An-
tonio Carlos de Aguiar Ribeiro,
a coordenadora regional da
Facesp, Elizandra Godoy, e a
analista de negócios do Escri-
tório Regional, Daiane Cunha.
“É com grande satisfação que
a Associação Comercial e In-
dustrial de Limeira inicia mais
um Projeto Empreender em
parceria com o Sebrae-SP e a
Facesp, oferecendo melhores
competências aos empresários
de Limeira, pois é inovando e
compartilhando ideias que con-
tinuaremos a crescer cada vez
mais”, ressaltou Furlan.

O gerente do Escritório Re-
gional do Sebrae-SP, Carlos
Ribeiro, também confirmou a
excelência do programa em
fortalecer a classe de micro e
pequenos empresários. “Esse
é um projeto feito para que os
pequenos se juntem e se tor-
nem grandes, através do ga-
nho de escala em capaci-

tação, compras, marketing,
em oportunidades que vão de-
senvolver muito mais o negó-
cio de quem participa do Em-
preender”. Ele também expli-
cou que os problemas e temas
discut idos nas reuniões
setoriais serão pautados pelos
próprios empresários. “São
eles que vão expor suas difi-
culdades diárias e priorizar
aquelas que merecem maior
atenção, e assim definir cro-
nograma e forma de atuação
com a facilidade de ter o apoio
de um técnico especializado
em conduzir esses trabalhos”.

Na ocasião, empreendedo-
res que tiveram a oportunida-
de de participar do Projeto Em-
preender prestaram seu depo-
imento e reafirmaram a quali-
dade do programa. “Fiquei fe-
liz por ter a oportunidade de
compartilhar a minha experiên-
cia. Conseguimos encontrar as
soluções para os nossos pro-
blemas sozinhos, mas é traba-
lhando em grupo que conquis-
tamos melhores resultados. É
o que levo até hoje comigo, o
associativismo que aprendi
com o Empreender”, contou
Ivan Andrade, da Ril Peças e
Serviços. Da mesma forma que
Andrade, representantes e par-
ticipantes do Projeto Empreen-
der da cidade de Leme também
deram seu depoimento e res-
saltaram o apoio oferecido pelo
programa e as melhorias
alcançadas na empresa.

Ao término da apresentação
os participantes se manifesta-
ram motivados a iniciar as reu-
niões e garantiram presença no
Projeto. “Além de conhecer pes-
soas de outros ramos, a gente
acaba percebendo que os pro-
blemas são os mesmos e que
as dificuldades que podemos vir
a ter podem ser resolvidas com
outras experiências, por exem-

plo”, afirmou Neusa Rizzo, da
Linknet Soluções, que garantiu
“Vou participar, com certeza!”.

Reynaldo Bayeux, diretor res-
ponsável do Projeto Empreender
em Limeira, Fábio Ribeiro, o ge-
rente executivo, e Mariana
Fernandes, a agente de desen-
volvimento, que formam a equi-
pe responsável em conduzir os
trabalhos do programa na cida-
de, também se mostraram pron-
tos e capacitados para oferecer
o apoio necessário aos empre-
sários participantes. “Espero que
os nucleados se tornem real-
mente grandes empreendedores,
que captem o propósito do pro-
jeto e o abracem com muita ener-
gia, para que possam aproveitar
de todos os benefícios que essa
parceria pode proporcionar”, dis-
se Mariana.

Para participar do Empreen-
der, as empresas devem estar
devidamente regulamentadas
como MEI ou ME, ser associ-
ada à ACIL, estar dentro dos
segmentos selecionados, e so-
licitar o cadastro pelo e-mail
empreender@acil.org.br. Caso
haja interesse de uma empre-
sa não enquadrada nos ramos
escolhidos inicialmente pelo
projeto, basta entrar em con-
tato com o Empreender, para
que novas parcerias sejam re-
alizadas com a finalidade de
gerar novos núcleos de traba-
lho. Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone (19)
3404-4900, ou pelo e-mail já
citado anteriormente.

Não perca essa oportunida-
de, garanta sua vaga e se torne
a diferença na sua empresa!

O participante da primeira edição do Projeto Empreender em
Limeira, Ivan Andrade, falou sobre os benefícios que o

programa proporcionou para sua vida empresarial

Na ocasião, os presentes puderam esclarecer suas
dúvidas a respeito do Projeto com os representantes

da ACIL, Sebrae, e da Facesp

FOTOS: ACIL/RAFAELA SILVA

ErErErErErrrrrraaaaatatatatata
Ao contrário do que foi publicado na edição anterior do Jornal

Visão Empresarial (nº433), o evento Páscoa Solidária, que rea-
lizou a doação de 1,5 mil ovos de chocolate para quatro escolas
municipais de Limeira, foi promovido pelas Organizações
Einstein, e não pelas Faculdades, como foi noticiado.
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