
JORNAL DA ACILwww.acillimeira.com.br  •  ANO 12 | EDIÇÃO 573 8 a 21 de Maio de 2017  •  Limeira-SP

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

É hora de garantir seu cupom da 
campanha Compras Premiadas!

DIVULGAÇÃO

CME promoveu Café da Manhã do 
Conhecimento na ACIL

“Colorindo e transformando vidas”, apresentado por Flávia Mendes de Araújo, foi o tema do 
Café da Manhã do Conhecimento promovido pelo Conselho da Mulher Empreendedora no dia 27 
de abril, na seda da ACIL.
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Quem comprar nas lo-
jas participantes da promo-
ção concorrerá a seis vales-
-compra de R$ 1.000,00 cada. 
Além disso, todos os vende-
dores que tiverem seus clien-
tes sorteados levarão para ca-
sa um vale-compra no valor 
de R$ 200,00.
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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.

UNIÃO

ESTADO

MUNICÍPIO

VOCÊ SABE PARA ONDE VAI TODO O 
DINHEIRO DOS TRIBUTOS?

PENSE NISSO! Fonte: Ministério da Fazenda – Receita Federal

69,5%

26%

4,5%

DIVULGAÇÃO

Perfume nacional (69,13%)

Valor: R$ 85,00

Imposto: R$ 58,76

Que venham as reformas
Muito tem se ouvido acerca 

das reformas defendidas pelo 
Governo Federal, e neste de-
bate, encontramos os seus de-
fensores e os seus opositores, 
tudo dentro do que chamamos 
estado democrático de direito, 
que tem como uma das suas 
premissas basilares a liberda-
de de expressão. 

E fazendo jus a esta liberda-
de de expressão, temos ouvido 
tanta coisa que não guarda re-
lação com os textos de Lei, o 
que deixa-nos algumas dúvi-
das sobre a verdadeira inten-
ção de quem apresenta-se co-
mo contrário à tais reformas. 

Frise-se, por oportuno, que 
destas reformas, trataremos aqui 
somente das reformas trabalhis-
ta e da terceirização, deixando a 

reforma da previdência para outra 
oportunidade. 

E neste particular, cabe-nos 
expor o nosso entendimento de 
que ambas as reformas, traba-
lhista e da terceirização, apre-
sentam-se como sendo impres-
cindíveis ao nosso crescimento 
como nação.

A reforma da terceirização, sim-
plesmente porque dá a todos, empre-
gadores e empregados, uma segu-
rança jurídica até então inexistente 
quanto a este tema. 

A reforma trabalhista, porque 
traz à nossa realidade, ao nosso 
ordenamento jurídico, alterações 
necessárias à modernização da 
legislação trabalhista, criada no 
ano de 1943, sob a égide da dita-
dura de Getúlio Vargas. 

Trata-se, pois, de alterações devi-
das há mais de 70 anos, sendo evi-

dente que após tanto tempo, faz-se 
necessárias alterações e moderni-
zações a fim de refletir o mundo 
atual, que difere-se e bastante da 
época de Getúlio Vargas. 

E falando da reforma traba-
lhista, aprovada na semana pas-
sada na Câmara dos Deputados, 
pode-se afirmar, sem sombra de 
dúvidas, que não há um direito 
sequer conquistado pelos traba-
lhadores que tenha sido suprimi-
do pelo Projeto de Lei atual. 

Temos ouvido e lido muito 
por parte dos opositores que as 
alterações vieram para suprimir 
direitos conquistados, o que nos 
mostra que ou os opositores não 
leram o Projeto com a devida 
atenção ou ainda que leram, mas  
não quiseram compreendê-lo. 

Indaga-se, pois, quem seriam 
os opositores a este Projeto ? 

Respondemos, para tanto, que 
seriam o que denominamos “es-
querda brasileira”, representados 
pelo Partido dos Trabalhadores e 
demais movimentos sociais, como 
os Sem Terra, Sem Teto e afins. 

Ou seja, àquele mesmo grupo que 
estivera no poder por 13 anos, e ne-
nhuma reforma apresentara. 

Àquele mesmo grupo que en-

gendrara o mais esquema de cor-
rupção que se tem notícia, não no 
Brasil, mas em todo o mundo. 

Àquele mesmo grupo que conta 
com muitos dos seus protagonistas 
atrás das grades, com uma ex-pre-
sidente alijada do poder de forma 
legitima e com um ex-presidente 
às margens de seguir o mesmo ca-
minho dos seus companheiros. 

É este grupo que reclama, que 
reivindica sabe-se lá o que, que 
defende que o impeachment foi 
um golpe e que faz movimentos 
dito “populares” em dia de se-
mana, em dia de trabalho! 

E quem defende com mais 
afinco esta bandeira ? 

Logicamente, os sindicatos, sim-
plesmente porque perderão, de uma 
só vez, o vultoso dinheiro que lhes dá 
a contribuição sindical obrigatória. 

Sim, àquele dia de salário de 
todo e qualquer trabalhador que, 
de forma compulsória, é repassa-
do às entidades sindicais. 

Percebam vocês que o incon-
formismo da “esquerda brasilei-
ra”, portanto, não diz respeito à 
perda de direitos por parte dos 
trabalhadores, até porque esta 
perda tão propalada, não existe. 

Não no texto deste Projeto de Lei. 

O inconformismo da “es-
querda brasileira”, aqui fo-
cado nas entidades sindicais, 
diz respeito à perda da receita 
oriunda da contribuição sindi-
cal obrigatória, doravante fa-
cultativa. 

Frise-se, por oportuno, que 
o texto em questão não é con-
tra as entidades sindicais sé-
rias deste País, as quais, cer-
tamente, saberão trabalhar na 
conquista de sindicalizados, 
por intermédio das inúmeras 
negociações coletivas firma-
das em cada categoria. 

O texto somente não anui 
que a cobrança seja obrigató-
ria, dai o acerto do legislador 
que a propôs. 

Defendemos, finalmente, as 
reformas apresentadas pelo 
nosso Poder Legislativo, as 
quais, além de segurança ju-
rídica, darão à relação capital 
x trabalho uma autonomia e 
flexibilidade indispensáveis a 
sua modernização. 

Perdem os sindicados de 
“fachada”, ganham os traba-
lhadores. 

Perde a esquerda, ganha o 
Brasil.

Daniel Gullo de Castro Mello
Conselheiro da ACIL
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Os cuidados com a saúde não 
se restringem apenas ao mo-
mento da consulta médica, mas 
se estendem até o momento da 
realização de um exame que na 
maioria das vezes, é primor-
dial para o médico estabelecer 
o diagnóstico do paciente. Para 

Qualidade de atendimento e análise de 
resultados são o foco do Laboratório Pasteur

A empresa oferece excelentes serviços de análises clínicas, com os 
melhores equipamentos e tecnologia disponíveis no mercado

isso, é necessária a escolha de 
um laboratório com experiência 
e seriedade no serviço prestado. 

O Laboratório Pasteur ofere-
ce serviços de análises clínicas 
excelentes em Limeira e região. 
Estão à disposição de seus clien-
tes as melhores soluções em 

O ISCA Faculdades realiza 
entre os dias 15 e 19 de maio a 
43ª Semana de Estudos do Cur-
so de Serviço Social e a 11ª Se-
mana Integrada de Serviço So-
cial de Limeira, que vão reunir 
profissionais renomados em tor-
no do tema “A Família no Con-
texto Social: Desafio para o 
Serviço Social”. Serão pales-
tras, debates e atividades cul-
turais no auditório principal da 
instituição e em outros locais, 
com entrada gratuita para todos 
os interessados.

As atividades serão abertas 
às 19h15 do dia 15 de maio, no 
auditório do ISCA Faculdades, 
com uma apresentação cultural 
de Regiel Mendes. Em segui-
da, Janete Aparecida Giorgetti 
Valente, especialista em violên-
cia doméstica, contra crianças e 
adolescentes e terapia familiar, 
ministrará uma palestra com o 
tema “Família Acolhedora”.

No dia 16, também às 19h15 
e no mesmo local, haverá pales-
tra com José Carlos Bimbatti, 
psicólogo, consultor e educa-
dor mestre em Psicologia So-
cial, que abordará o tema “O 
Enfrentamento à Violência Se-
xual na Família”. 

As atividades do dia 17 co-
meçarão às 8h30, no Teatro Nair 
Belo, onde acontecerá uma me-
sa redonda com o tema “Enve-
lhecimento no Brasil: Idosos 
Órfãos de Filhos Vivos”. Par-
ticiparão Fernanda Aparecida 
Mendes, assistente social, espe-
cialista em Gestão Sustentável 
e Psicopedagogia Institucional 
e coordenadora do CREAS de 
Limeira; Tiago Bloss de Araújo, 
psicólogo, mestre em Psicologia 
Social e membro do CREAS e 
da Rede de Proteção Social do 

exames laboratoriais, como é o 
caso do equipamento Beckman 
Coulter para análise de hema-
tologia, bioquímica, hormônio, 
imunologia e microbiologia. Há 
também o Phadia-Thermofisher 
para o diagnóstico de alergias.

O laboratório já está há 35 
anos no mercado, focando sem-
pre na atualização tecnológica de 
seus equipamentos, na agilidade 
de atendimento e, principalmente, 
na segurança de informações e no 
atendimento de seus clientes. São 
serviços de alto padrão e excelên-
cia técnica, que são comprovados 
pela certificação no Programa Na-
cional de Controle de Qualidade 
(PCNQ) ISO 9001:2015 e ONA.

Para melhor atender, uma das 
unidades do Laboratório Pasteur 
em Limeira está localizada bem 
no centro da cidade, na Rua San-
ta Cruz, 679. Para mais informa-
ções, é possível contato pelo tele-
fone (19) 3452-8100, site www.
labpasteur.com.br e também atra-
vés da página no Facebook: face-
book.com/pasteurlaboratorio.

Serviço Social do ISCA 
Faculdades realiza semana 
de atividades

Idoso do munícipio de Santana 
de Parnaíba; e Mauricio Massa-
ro, formado em Gestão Pública 
e chefe do Setor Judiciário do 
CEJUSC. A mediadora será a 
doutora em Serviço Social Gi-
selle Alice Martins Canton.

À noite, a partir das 19h15, 
as atividades voltam ao audi-
tório principal do ISCA Fa-
culdades, com uma apresenta-
ção cultural de Anália Tuanny 
e Samuel Chagas, seguida da 
palestra “Mulheres no Sistema 
Carcerário”, com Karina Sabe-
dot, psicóloga clínica, especia-
lista em Segurança Pública e 
mestre em Ciências Humanas 
e Sociais Aplicadas.

No dia 18, às 19h15, no au-
ditório do ISCA Faculdades, 
Cristiane Lamin Souza Aguiar, 
graduada em Ciência Sociais e 
mestre em Sociologia, fará pa-
lestra com o tema “Trabalho 
com Famílias da Proteção So-
cial Básica”.

No encerramento da semana, 
no dia 19, haverá no Shopping 
Center Limeira uma comemora-
ção do Dia do Assistente Social. 
Será realizado um coffe break 
às 9h, seguido de uma sessão 
de cinema organizada pelo Ce-
prosom. À noite, no ISCA Fa-
culdades, haverá apresentação 
da Banda Marcial do CAMPL, 
às 19h15. Depois, Maryuri Mo-
ra, graduada em Teologia e mes-
tre e doutora em Ciência da Re-
ligião, falará sobre “Relações de 
Gênero e Família”.

O campus do ISCA Faculda-
des fica na Rodovia Deputado 
Laércio Corte (Limeira-Piraci-
caba), 3.000. Mais informações 
pelo telefone (19) 3404-4700 
ou pelo site www.iscafaculda-
des.com.br.

Criada em 2003 para o conforto e bem-estar de todos os clientes, a Farmácia Unimed recebeu, no mês 
de abril, a primeira certificação da qualidade da norma ISO 9001:2008, devido ao alto conceito de seu 
atendimento diferenciado e humanizado. 

Com duas farmacêuticas atuando em tempo integral e uma equipe de 26 profissionais altamente qualifi-
cados, a Farmácia Unimed se destaca em seu segmento devido a experiência de mais de 10 anos de atuação 
na área da saúde, trabalhando com produtos devidamente registrados no Ministério da Saúde.

Com filiais também nas cidades de Iracemápolis e Cordeirópolis, as unidades da Farmácia Unimed Li-

Farmácia Unimed Limeira conquista primeira certificação

meira trabalham em parcerias com conceituados progra-
mas de laboratórios farmacêuticos possibilitando vários 
descontos em medicamentos para todos os clientes.

Atuando em novo prédio com acesso diferenciado pa-
ra cadeirantes, a Farmácia Unimed está situada a Rua Boa 
Morte, 725, bem ao lado do Hospital Unimed Limeira, 
atendendo sempre em um ambiente confortável de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 21h e aos sábados das 8h às 19h.

Com bastante praticidade, tanto informações como pe-
didos de medicamentos podem ser realizados através do e-
-mail: televendas.farmacia@unimedlimeira.com.br, pelo te-
lefone (19) 3404-5040 e pelo WhatsApp (19) 97122-2935. Equipe Farmácia Unimed

DIVULGAÇÃO
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Receita Federal vai tornar 
obrigatório a partir do ano que 
vem a utilização do eSocial por 
todas as empresas. O sistema vai 
seguir o mesmo modelo do eSo-
cial do empregado doméstico, 
com unificação do envio de in-
formações fiscais e trabalhistas 
do funcionário.

Em entrevista ao Broadcast, 
o secretário da Receita, Jorge 
Rachid, avaliou que a amplia-
ção do eSocial para as empresas 
representará a consolidação do 
processo de criação da Receita 
Federal do Brasil, mais conhe-
cida como SuperReceita. Este 
processo unificou o Fisco com 
a Receita Previdenciária do Mi-
nistério da Fazenda, que ontem 
completou 10 anos.

Receita vai expandir o eSocial para empresas
DIVULGAÇÃO

Segundo o secretário, a im-
plantação do eSocial vai coibir a 
sonegação e reduzir o custo das 
empresas. Rachid reconheceu que 
o processo foi mais demorado do 
que o planejado inicialmente, mas 
ressaltou que o eSocial empresa-
rial promoverá uma grande mu-
dança no sistema, assim como 
ocorreu com o fim do envio da 
declaração do Imposto de Renda 
da Pessoa Jurídica (IRPJ).

A partir do segundo semestre, 
informou o secretário, a Recei-
ta também vai permitir o uso de 
créditos tributários que as empre-
sas possuem para o pagamento 
de dívidas previdenciárias. Um 
primeiro teste para essa compen-
sação está sendo feito no progra-
ma de regularização tributária, 

de parcelamento de dívidas atra-
sadas. A permissão da compen-
sação, disse Rachid, vai garantir 
maior liquidez de recursos para o 
caixa das empresas.

Cronograma
O eSocial empresarial entra-

rá em funcionamento para as 
grandes empresas em janeiro de 
2018. Em julho será estendido 
para as demais empresas. Em ju-
nho deste ano, será homologado 
o sistema para os testes. “O em-
pregador, num único ambiente, 
poderá fazer o registro do empre-
gado, como o Imposto de Renda 
Retido na Fonte, a legislação tra-
balhista, FGTS e a Previdência 
Social”, destacou o secretário.

Em compensação, as empre-

sas terão reduzidas as chamadas 
obrigações acessórias (declara-
ções, guias, cadastros) que hoje 
devem ser obrigatoriamente en-
viadas à Receita, Ministério do 
Trabalho, Caixa Econômica Fe-
deral e Previdência Social. Na 

avaliação do secretário, os pro-
blemas ocorridos na implemen-
tação do eSocial dos emprega-
dos domésticos foram superados 
e são hoje uma “página virada”.

Fonte: Estadão Conteúdo

A implantação do eSocial deve coibir a sonegação e 
reduzir o custo das empresas

O planejamento e a gestão da 
empresa estão entre os princi-
pais fatores que contribuem pa-
ra a sobrevivência dos pequenos 
negócios, segundo Índice de So-
brevivência (2016), do Sebrae. 
O estudo aponta alguns fato-
res determinantes para o sucesso 
dos empreendedores, como dedi-
car mais tempo ao planejamen-
to, negociar prazos, trabalhar no 
aperfeiçoamento de produtos e 
serviços. O Sebrae disponibili-
za várias soluções para atualizar 
o conhecimento e planejar a em-

Cinco e-books que todo empreendedor deveria ler

presa. Os empreendedores po-
dem aproveitar os dias de folga 
para se atualizar com cinco e-
-books, lançados pelo Sebrae em 
parceria com a Endeavor (todos 
os e-books estão disponibiliza-
dos gratuitamente no site www.
endeavor.org.br). “Conhecimen-
to é fundamental para quem quer 
ter um pequeno negócio compe-
titivo e promissor”, sugere a ana-
lista da Unidade de Desenvol-
vimento de Produtos e Cultura 
Empreendedora do Sebrae Flá-
via Azevedo Fernandes.

1. Planejamento de Vendas In-
teligente: O guia para vender 
mais na hora certa!

O ano que vem deve marcar o 
início de uma retomada da eco-
nomia brasileira, segundo o Bo-
letim Focus, do Banco Central. O 
mercado espera um crescimento 
de 0,8% do Produto Interno Bru-
to (PIB), em 2018. Nesse cenário, 
como você pode planejar a sua em-
presa para atender a um aumento 
da demanda? Neste e-book, enten-
da como planejar a progressão de 
vendas, o fluxo de caixa, o geren-
ciamento de estoque e a estratégia 
de marketing para vender mais e, 
principalmente, conseguir entregar 
o que vender.

2. CRM: Atraia, Fidelize e Sa-
tisfaça mais Clientes

Como o CRM (gerenciamento 
de relacionamento com o cliente) 
aprimora a produtividade e facilita 
a escalabilidade do negócio? Des-
cubra neste e-book os sinais que 
indicam o momento certo para im-
plementar o CRM na sua empre-
sa, formulando uma estratégia de 
atendimento e cultivando um bom 

relacionamento com os clientes, a 
partir de um trabalho alinhado en-
tre marketing e vendas.

3. Expansão: o modelo certo 
para sua empresa crescer

Diversificar, abrir uma fran-
quia ou adquirir outra empre-
sa? Saiba o que analisar em cada 
modelo e escolher o ideal pa-
ra sua empresa. Descubra quais 
pontos você deve analisar na 
empresa antes de decidir se essa 
é a hora ideal para expandir; co-
nheça os modelos de expansão e 
veja o checklist do que sua em-
presa precisa fazer antes de co-
meçar a expandir.

4. Gestão por Resultados: Saia 
do escuro e tome as melhores 
decisões

Os esforços do seu time estão 
levando o negócio para a dire-
ção certa? Como você sabe que 
as melhores decisões estão sen-
do tomadas, por meio de dados 
ou com base na opinião? Muitos 
empreendedores usam apenas a 
intuição para decidir entre as op-
ções que estão à sua frente, mas 

nem sempre essa é a melhor op-
ção. Com este e-book de Gestão 
por Resultados você vai enxergar 
melhor o que está à sua frente, 
tomando decisões baseadas em 
dados, traduzindo estratégia em 
execução e definindo métricas e 
metas alinhadas com a visão de 
crescimento do seu negócio.

5. Guia do SaaS: Uma nu-
vem de oportunidades para 
empreendedores

Se você tem um negócio de 
SaaS (software como serviços)  
ou pretende criar um, confira as 
orientações dos principais es-
pecialistas do mercado nesse e-
-book. Edson Rigonatti, investi-
dor da Astella Invest, compartilha 
quais as características das empre-
sas SaaS e seus 14 pontos críticos, 
que merecem atenção. Conheça 
também as fases de maturidade 
e os principais desafios do mo-
delo como modelo de assinatura, 
engrenagem de marketing e ven-
das, customer success, precifica-
ção e escalabilidade.

Fonte: Sebrae Notícias

Todos os e-books estão disponibilizados gratuitamente 
no site da Endeavor: www.endeavor.org.br

DIVULGAÇÃO
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“Colorindo e transformando 
vidas” foi o tema do Café da Ma-
nhã do Conhecimento promovi-

Café da Manhã do Conhecimento foi realizado pelo CME da ACIL
do pelo Conselho da Mulher Em-
preendedora no dia 27 de abril, 
na seda da ACIL. A palestra foi 

apresentada pela psicopedagoga 
e arte-terapeuta Flávia Mendes 
de Araújo que falou sobre a im-
portância do autoconhecimento e 
de como a prática pode trazer be-
nefícios para a vida das pessoas.

“O primeiro passo para o au-
toconhecimento é admitir que 
precisamos conhecer mais sobre 
nós mesmos. Então, quando eu 
admito essa necessidade, procu-
ro alguém para que aconteça es-
se processo e a partir disso vou 
me descobrir cada vez mais e 
ser mais feliz dentro daquilo 
que vou identificando dentro de 
mim”, explicou Flávia. 

Durante o evento, a psicope-
dagoga apresentou técnicas de 
respiração, falou sobre a impor-
tância do tema para o sucesso 

pessoal e também ressaltou que 
o processo é diário e necessita 
de disciplina. “Nunca paramos 
de nos conhecer. E precisamos 
ser determinados nessa tarefa, 
cuidando de nossos pensamen-
tos, sendo gentis e amáveis com 
as pessoas ao nosso redor, exer-
cendo essas funções que são ha-
bilidades de aprendizagem diá-
rias que necessitamos para para 
sermos felizes”, disse.

Para Gisele Daufre Araújo, 
integrante do CME da ACIL, o 
evento foi maravilhoso, em es-
pecial pela temática da palestra. 
“Acho que a nossa vida é mais 
bela do que podemos perceber, 
e esses momentos nos ajudam a 
parar para refletir a necessidade 
de sairmos do automático. Te-

mos que parar, respirar, prestar 
mais atenção, sentir mais o que 
estamos fazendo, agir com mais 
consciência”, destacou Gisele, 
que ainda completou seu depoi-
mento ressaltando a missão de 
vida de cada um. “Até as coi-
sas negativas que acontecem em 
nossas vidas têm seu lado positi-
vo, nos fazem melhorar e evoluir. 
Essa é a nossa grande missão, bus-
car a evolução e não a estagnação. 
E como ela falou, nós vivemos nu-
ma rede, se estamos numa rede in-
fectada, também vamos nos in-
fectar. Porém se estivermos numa 
rede de pessoas tranquilas, harmo-
niosas, também vamos conseguir 
entrar nesse fluxo e viver de uma 
maneira mais tranquila”, comple-
tou a conselheira.

“O primeiro passo para o autoconhecimento é admitir que precisamos conhecer 
mais sobre nós mesmos”, disse a palestrante Flávia Mendes de Araújo

ACIL/RAFAELA SILVA

Apesar da melhora na situa-
ção econômica do País, muitas 
pessoas seguem desemprega-
das ou com alguma dificulda-
de financeira devido ao corte de 
gastos. A saída para estas situ-
ações pode estar na profissio-
nalização ou especialização em 
determinada área, e um merca-
do que está em alta e vem cres-
cendo todo ano é o voltado para 
a estética e beleza.

São diversos cursos direcio-
nados para este segmento. Co-
mo explica Elaine Leite, ge-
rente da unidade de Limeira da 
Abil Cursos Profissionalizan-
tes, esta é uma área muito pro-
curada pelas mulheres. “São 
diversos cursos como cabelei-
reiro, manicure e pedicure, de-
pilação, designer de sobrance-
lha, maquiagem e até mesmo o 
corte de cabelo e barba mascu-
lino. Eles são uma alternativa 

Setor da beleza é a aposta para quem está entrando no 
mercado de trabalho

hoje contra o desemprego, pois 
colocam o aluno rapidamente 
no mercado”. Esta é uma área 
onde se tem um investimento 
e retorno muito rápido, depen-
dendo do empenho e motivação 
de quem está atuando. 

A diversidade no perfil da-
queles que procuram a escola é 
bem grande, onde se tem des-
de donas de casa que procuram 
uma especialização para levar 
uma renda extra para sua famí-
lia, pessoas desempregadas que 
procuram uma nova oportunida-
de, e até mesmo homens e os jo-
vens que desejam dar o primeiro 
passo dentro do mercado de tra-
balho. “Normalmente são pes-
soas acima de 18 anos que nos 
procuram, mas existem cursos 
que podem ser realizados por 
pessoas mais jovens, como é o 
caso do de maquiagem, em que 
a idade mínima que pedimos é 

14 anos”, conta a gerente.
Normalmente aqueles que 

desejam adentrar no segmento 
da estética e beleza, já sabem a 
área em que querem atuar, po-
rém um curso está interliga-
do a outro, fazendo com que o 
aluno se interesse por mais de 
um. “Hoje em dia é importan-
te que um cabeleireiro saiba fa-
zer uma maquiagem ou um de-
sign de sobrancelha, pois assim 
ele consegue agregar vários ser-
viços dentro do seu próprio ne-
gócio. Quanto mais diversida-
de de atendimento ele oferecer, 
melhor”, aponta Elaine. São di-
versos os depoimentos de ex-
-alunos que começaram como 
auxiliares em algum salão e fo-
ram efetivados, ou conseguiram 
abrir seu próprio negócio.

Mesmo com a crise, o merca-
do da estética e da beleza conti-
nua em ascensão e engloba cada 

vez mais serviços e novidades. 
Mas independente do ramo de 
atuação, com muito empenho 
e as oportunidades certas, uma 
pessoa é capaz de obter o sucesso 

desejado, basta procurar os luga-
res que ofereçam uma a especia-
lização de qualidade, com profis-
sionais atuantes e atualizados no 
setor em que estão lecionando.

DIVULGAÇÃO

O mercado da estética está em constante crescimento, o que 
exige cada vez mais profissionais para atuarem na área
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Maio, além de trazer uma amostra de como será o inverno, traz consigo uma das datas mais im-
portantes para o comércio e consumidor: o Dia das Mães. Além de demonstrar todo o amor, carinho 
e gratidão por esta que é uma das figuras femininas mais importantes na vida de uma pessoa, uma das 
formas que se encontra de demonstrar todo este afeto é através de um presente.

A ACIL e o Sicomércio dão 
o ponta pé inicial para a primei-
ra promoção do ano. A Cam-
panha Compras Premiadas do 
Dia das Mães premiará consu-
midores que realizarem suas 

Campanha Compras Premiadas: garanta seu cupom 
nas lojas participantes
Os consumidores que comprarem nas lojas participantes concorrerão a seis vales-compra de R$ 1.000,00 cada

compras nas lojas participan-
tes, que este ano estão identifi-
cadas com o cartaz da promo-
ção e também com o adesivo.

“O Dia das Mães é a se-
gunda melhor data para o co-

mércio da cidade, que sem-
pre espera vender bem com 
o aumento da movimenta-
ção nas lojas, em consequên-
cia da procura por presentes 
para as mamães. E a promo-

ção é mais um diferencial pa-
ra atrair e fidelizar os clientes, 
que adoram participar de sor-
teios de prêmios”, ressalta o 
presidente da ACIL, José Má-
rio Bozza Gazzetta. 

Quem comprar nas lojas par-
ticipantes concorrerá a seis vales-
-compra de R$ 1.000,00 cada. 
Além disso, todos os vende-
dores que tiverem seus clien-
tes sorteados levarão para casa 
um vale-compra no valor de R$ 
200. Ou seja, serão 12 ganha-
dores na primeira promoção do 
ano. Vale a pena participar.

Outro destaque da promo-
ção e que beneficia todas as 
empresas participantes é que 

os contemplados com vales-
-compra devem realizar su-
as compras somente nas lo-
jas que integram a campanha 
Compras Premiadas. “Dessa 
forma, prestigiamos as lojas 
que aderiram a promoção e 
também incentivamos o con-
sumo em Limeira”, completa 
o presidente da ACIL.

Para conhecer as lojas parti-
cipantes da campanha Compras 
Premiadas, do Dia das Mães, os 
interessados podem acessar a pá-
gina da ACIL na internet (www.
acillimeira.com.br) e conferir a 
lista completa disponibilizada no 
site, com nome, endereço e tele-
fone de todas as empresas.

Comerciantes dão dicas para presentear no Dia das Mães

Muitos já sabem o que entregar para as matriarcas, porém para aqueles que ainda estão em dúvida o jornal Visão Empresarial 
Limeirense reuniu algumas dicas de presentes que estão em alta este ano. Lemuel Oliveira, gerente da Lena Modas, aponta que 
as novidades são os coletes em diversos materiais como o jeans e o matelassê, e a calça flare continua em alta. “Os pijamas, blu-
sas e casacos estão entre os presentes mais procurados. É legal sempre dar uma espiada no guarda roupa da mamãe para saber 
o tamanho que ela está usando”, conta. Ele explica que normalmente os filhos maiores de 25 anos, e as crianças acompanhadas 

pelos pais são os que mais procuram este tipo de presente.
Outros preferem presentear com belíssimos óculos de sol ou de grau, como mostra o empresário e téc-

nico em óptica da Ótica Limeira, Rodrigo Garofolo. “São diversos modelos em acetato e arredondados, 
como o Cris da Ray Ban entre outros lançamentos da marca, e alguns modelos lindos da Ana Hickman 
por exemplo. Mas deve-se sempre levar em consideração a personalidade da pessoa a ser presenteada”. 
Ele acrescenta que para as pessoas que querem inovar no presente, os óculos são uma ótima opção e com 
certeza irão surpreender.

Os presentes tradicionais nunca perdem o charme, e agradam qualquer um que os recebem. Na Íntima 
Lingerie, a gerente Renata C. Bonin Silva diz que os pijamas são um dos mais procurados nesta época 
do ano. “Os filhos e maridos nos procuram e temos muitas opções de pijamas desde a mamãe mais jo-
vem até a mais experiente. Com toda certeza com a chegada do inverno os pijamas são sempre bem vin-
dos”, finaliza a gerente.

Independente do agrado dado, o mais importante está no sentido que este objeto representa. Respeito, 
companheirismo e muito amor são os maiores presentes que um filho pode dar para sua mãe.

Coletes e calças da coleção outono/inverno são algumas 
das opções em vestuário para presentear as mamães

São diversos modelos de óculos de sol e de grau 
para surpreender a mamãe

Os pijamas longos são um grande acerto para 
aquecer o abraço das mamães neste inverno

FOTOS: ACIL/LEONARDO BARDINI
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