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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

38º Dia da Empresa Limeirense premia destaques do ano
ACIL



2 3 A 9 DE SETEMBRO DE 2018

EDITORIAL
Prezado Associado,
Há mais de 30 anos a ACIL premia empresas e personalidades que mais se destacaram durante 

o ano perante nossa comunidade. Dentre alguns dos fatores desse prêmio existir, sintetizo em uma 
palavra: Reconhecimento, que vem do latim RECOGNOSCERE, “relembrar, trazer novamente à 
memória, examinar”. Ela se forma por RE-, “de novo”, mais COGNOSCERE, que vem de GNOS-
CERE, “saber, tornar-se conhecido”.

O salário de um colaborador ou o faturamento de uma empresa é importante, mas não é a prin-
cipal fonte de satisfação. Mais do que uma remuneração condizente com o que seria justo pelo seu 
trabalho, as pessoas querem ser reconhecidas e valorizadas dentro das organizações. E para um em-
presário, ser reconhecido pela sociedade, contempla o real significado de seu sucesso.

O reconhecimento é a energia vital dada a qualquer profissional para continuar fazendo da melhor 
forma possível e seguindo em frente. E principalmente evitar a mensagem de que “não ser manda-
do embora já é um elogio” ou que “o silêncio é a melhor maneira de dizer que está tudo em ordem”.

É preciso ter um propósito, uma missão dentro de nosso trabalho e almejamos empregos e em-
presas que conciliam uma satisfação pessoal e a certeza de não realizar um esforço “inútil” dentro 
da sociedade.

Fechando o círculo do reconhecimento, nos deparamos com o sentimento de felicidade. Muitas 
vezes confundimos felicidade no trabalho (e na vida) com ligeiros momentos de gratificação. Acre-
dito que a felicidade realmente envolve a capacidade de acessar “uma ampla gama de emoções posi-
tivas”, incluindo a esperança, o otimismo, a confiança, a gratidão, a inspiração e a admiração.

Ainda assim, muitos veem a felicidade no trabalho como algo intangível, que seria “bom de ter”, 
em vez de uma “importante prioridade organizacional”. Apesar de não ser possível forçar os cola-
boradores a serem felizes – ou controlar todos os fatores que contribuem para a felicidade –, ainda 
assim é possível criar condições que vão ajudar a promover a felicidade e a positividade no trabalho. 
Sendo assim, esperamos que todas as empresas indicadas ao prêmio da ACIL estejam envolvidas no 
clima organizacional de muita felicidade e contentamento.

Essa energia contagia clientes internos, externos e a comunidade como um todo. Que venham ca-
da vez mais tempos melhores e felizes para nosso comércio, indústria, prestadores de serviço e so-
ciedade como um todo!

Parabéns a todos os homenageados em 2018!

Tony dos Santos
Diretor da ACIL
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O Dia da Empresa Limeiren-
se promovido pela ACIL chegou 
à sua 38ª edição em grande es-
tilo, reunindo mais de 600 pes-
soas no Nosso Clube na noite do 
dia 17 de agosto para condecorar 
as empresas, empresários, per-
sonalidades e entidades que de-
dicaram seu trabalho em prol do 
crescimento e desenvolvimen-
to socioeconômico de toda a co-
munidade de Limeira. 

Receberam o diploma de reco-
nhecimento aqueles que se des-
pontaram em seus respectivos 
segmentos de atuação, nas cate-
gorias Comércio (Guaíba Chur-
rascaria, Qualicitrus e Rosada 
Tintas), Indústria (De Carvalho 
Jóias, Licav e Perfilcon), Presta-
ção de Serviços (Colégio Da Vin-
ci, Network Telecomunicações e 
Sérgio’s Turismo), Mulher Em-
preendedora (Simone Zaros), Jo-
vem Empreendedor (Rafael San-
ches), Instituição (Instituto João 
e Belinha Ometto), Empresa 
Socialmente Responsável (Frei 
Galvão Saúde) e Personalidade 
(Bento dos Santos). 

Recepcionados pela equipe 
da ACIL, os convidados pude-
ram eternizar o momento com 
uma foto no backdrop do even-
to, além de desfrutarem um de-
licioso jantar e café colonial. 
Quem também contribuiu com 
o sucesso da cerimônia foi o 
jornalista Sérgio Moreira, que 
com toda a competência reme-
teu a tradição e a influência do 
prêmio no meio corporativo ao 
conduzir o evento com primor e 
maestria do começo ao fim. 

A atração musical foi um des-
taque a parte e contagiou todos os 

38º Dia da Empresa celebra o empreendedorismo limeirense
presentes ao término das home-
nagens. July Guerreiro e sua ban-
da apresentaram um repertório 
que conquistou a todos finalizan-
do o evento com chave de ouro.

A edição de 2018 contou com 
o patrocínio das empresas Aji-
nomoto, Covabra Supermerca-
dos, Covre Transportes, Focalize 
Outdoors, Grupo Engep, Mila-
ré Exaustão e Ventilação, Rea-
len Folheados, Sicoob Acicred 
e Unimed, e do senhor Estevam 
Julio Varga, que foram essen-
ciais para o sucesso do evento.

A emoção de ser homenageado
A emoção tomou conta de 

todos os homenageados da 
38ª edição do Dia da Empresa 
Limeirense. Os empresários e 
personalidades que tiveram 
destaque este ano no evento 
esbanjavam o sentimento de 
felicidade e satisfação por ter 
seu trabalho reconhecido em 
uma premiação tão tradicio-
nal e de renome em Limeira.

Entre as empresas que recebe-
ram as condecorações na catego-
ria Comércio, estava a Sérgio’s 
Turismo, comandada por Sérgio 
e Luiza Helena De Munno, Fá-
bio Lucas Rizzo e uma equipe 
muito competente. “Foram qua-
se 90 dias para os preparativos, 
desde a primeira reunião com a 
apresentação dos homenagea-
dos, as instruções e a tranquilida-
de transmitida a todos, a come-
çar do primeiro contato. Depois 
vieram os vídeos, onde cada um 
relatava e apresentava seu início 
profissional, seguido de fotos, 
convites etc”, destacou Sérgio.

Para ele o prêmio tem um sig-

nificado ainda mais especial, pois 
este ano a empresa celebra 45 
anos de atividade. “Reencontra-
mos no evento amigos e clien-
tes que, ao longo de todos estes 
anos, nos prestigiam com sua 
preferência, nos motivando a ca-
da dia prestar serviços da mais 
alta qualidade e profissionalis-
mo. Estamos muito agradecidos 
por tão digno e honrado desta-
que”, completou o empresário.

Quem também teve seu traba-
lho reconhecido foi a empresária 
Simone Zaros, que recebeu a ho-
menagem na categoria Mulher 
Empreendedora. “Receber esse 
prêmio é ter a certeza que traba-
lho e propósito são caminhos pa-
ra você chegar aos seus objetivos 
e obter resultados. Foi uma ho-
menagem extraordinária, impe-
cável, organizada, sendo de suma 
importância para nossa querida 
cidade, promovendo nossas em-

presas, nossos cidadãos, nossos 
trabalhos e isso é maravilhoso. 
Eventos como esses são neces-
sários para que nós, limeirenses, 
conheçamos e valorizemos o 
quanto a cidade é produtiva, lin-
da e importante para nosso país”, 
disse Simone.

Já para o proprietário e idea-
lizador da Rosada Tintas, toda 
a premiação foi muito bem de-
senvolvida, desde a entrega do 
prêmio até as apresentações dos 
vídeos de cada empresa. “O jan-
tar estava excelente, fiquei mui-
to emocionado ao receber a ho-
menagem. Parabenizo a todos 
que produziram o evento, o pre-
sidente da ACIL, José Mário, 
a diretoria da entidade e os de-
mais homenageados que tam-
bém receberam suas condeco-
rações. Com certeza os 50 anos 
da Rosada Tintas ficaram marca-
dos com esse reconhecimento”, 
falou Geraldo Rosada.

Para o presidente da ACIL, 
José Mário Bozza Gazzetta, di-
retores e conselheiros da ACIL, 
é uma honra promover um even-
to que celebra o empreendedo-
rismo limeirense, assim como 
as boas práticas empregadas pe-
las empresas para que a cidade 
progrida. “Parabéns a todos. A 
partir de agora vocês fazem par-
te de um seleto grupo de empre-
sas e empresários, instituições e 
personalidades que tiveram seu 
trabalho reconhecido por toda a 
comunidade limeirense. Espero 
que a excelência destacada em 
cada um de vocês no Dia da Em-

presa Limeirense continue sendo 
empregada para que nossa cida-
de cresça e se desenvolva cada 
vez mais”, ressaltou o presiden-
te da ACIL.

Lançamento FENACIL 2019
Durante a solenidade tam-

bém foi realizada uma emo-
cionante homenagem aos inte-
grantes do Núcleo de Jovens da 
ACIL, que junto à entidade or-
ganizaram e produziram a Fei-
ra de Empreendedorismo e Ne-
gócios da ACIL, que aconteceu 
em junho deste ano no Shop-
ping Nações Limeira.

Foram centenas de horas de-
dicadas a reuniões, visitas téc-
nicas, criação de conteúdo e 
busca por parcerias. A FENA-
CIL só foi sucesso devido ao 
empenho deste grupo e da con-
fiança dos demais empreende-
dores neste projeto.

Todos do NJE receberam 
uma placa de condecoração pe-
lo exímio trabalho à frente da 
feira, e aproveitando a presença 
de grandes empresários, perso-
nalidades e autoridades que es-
tavam prestigiando o evento, foi 
realizado o lançamento oficial 
da 2ª edição da FENACIL, com 
patrocínio master da Porto Se-
guros, que acontecerá nos dias 
22, 23 e 24 de maio de 2019 no 
Centro de Eventos do Shopping 
Nações Limeira.

Todas as informações e no-
vidades da feira podem ser 
acompanhadas no site www.
fenacil.com.br.

Diretoria da ACIL - Francisco Gachet, José Luis Negro, Valmir Martins, José Geraldo Cardoso, 
José Mário B. Gazzetta, Hélio Chagas, José França Almirall, Alexandre Gaib

O 38º Dia da Empresa Limeirense contou com a presença de mais de 600 convidados

FOTOS: ACIL
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Personalidade do ano - Bento dos Santos Instituição homenageada - Instituto João e Belinha Ometto

Destaque como Mulher Empreendedora - Simone Zaros Destaque como Jovem Empreendedor - Rafael Sanches

Empresa Socialmente Responsável - Frei Galvão Saúde Destaque como Comércio - Guaíba Churrascaria

Destaque como Comércio - Qualicitrus Destaque como Comércio - Rosada Tintas
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Destaque na Prestação de Serviços - Colégio Da Vinci Destaque na Prestação de Serviços - Network Telecomunicações

Destaque na Prestação de Serviços - Sérgio’s Turismo Destaque como Indústria - De Carvalho Jóias

Destaque como Indústria - Licav Destaque como Indústria – Perfilcon

Conselheiros e diretores da ACIL
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Presidentes ACIL: Pedro T. Kühl, Reinaldo Bastelli, Odair Giusti, 
José Mário B. Gazzetta, Renato Maluf e José Geraldo Cardoso Núcleo de Jovens Empreendedores da ACIL

Conselho da Mulher Empreendedora da ACIL July Guerreiro & Banda foram a atração musical da noite


