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Diretores e conselheiros da ACIL
tomam posse para gestão 2018/2019

A sessão solene de posse dos membros da Diretoria, Conselho Deliberativo, Fiscal e Consultivo, além do Conselho da Mulher Empreendedora e Núcleo de Jovens Empreendedores para o
biênio 2018/2019 da ACIL aconteceu no dia 23 de fevereiro, na La Chouette do Nosso Clube.
ACIL/LEANDRO COSTA
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EDITORIAL
Há dois anos, quando assumimos a diretoria da ACIL, nossa proposta inicial era
fazer com que o empresário saísse da sua zona de conforto, e deixasse a inércia e o
comodismo para ir em busca de novas tendências, tecnologias, inovações e experiências que o ajudassem a superar a crise que se encontrava no auge.
Fomentamos encontros, promovemos cursos e palestras dos mais diversos temas, sempre com o intuito de capacitar o empresário, deixando-o mais preparado
e com o conhecimento necessário para traçar novas metas, melhorar a gestão dos
negócios, capacitar equipe, divulgar seu produto ou serviço com eficiência, reduzir
custos, formalizar a empresa, entre tantos outros aspectos importantíssimos para o
sucesso de um empreendimento.
De 2016 a 2017 a ACIL atendeu cerca de 7 mil pessoas nos cursos e palestras
promovidos pelo nosso departamento de Desenvolvimento Empresarial, ações que
também foram possíveis através das parcerias que a Associação consolidou ao longo desses anos.
O Conselho da Mulher Empreendedora também foi peça fundamental para que
a ACIL levasse mais expertise para seus associados ao promover palestras e encontros, trabalhando efetivamente com o público feminino, tão importante para o desenvolvimento econômico de nossa cidade.
Além disso, temos que destacar o trabalho feito pelo Projeto Empreender; a criação do Banco de Currículos, que hoje conta com mais de 5 mil profissionais cadastrados; idealizamos o ACIL Itinerante, que já visitou dez regiões da nossa cidade,

José Mário Bozza Gazzetta
Presidente da ACIL

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.
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Valor: R$ 99,00
Imposto: R$ 26,59

VOCÊ SABE PARA ONDE VAI TODO O DINHEIRO DOS TRIBUTOS?
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PENSE NISSO!

69,5%
Fonte: Ministério da Fazenda – Receita Federal

e também trouxemos a Rede de Negócios Empresariais, o RNE, que promove encontros semanais em nossa entidade.
Outro destaque da nossa gestão foi o lançamento do Cartão de Benefícios ACIL+,
que desde seu lançamento, promovido em setembro do ano passado, já conta com
uma ampla rede de estabelecimentos credenciados, e mais de mil cartões sendo utilizados. E não podemos esquecer da reformulação da Central de Recuperação de
Crédito, que também é uma grande aposta da ACIL nesses últimos anos no auxílio
aos empresários nas negociações e recebimento de dívidas consideradas perdidas.
Em 2018, iniciamos o novo mandato com uma mudança significativa em um
dos principais serviços da ACIL. Nosso ponto de atendimento da certificação digital vai ser transformado em uma Autoridade de Registro, o que nos permitirá gerenciar outros pontos de atendimento nas cidades da região, além de melhorar a emissão de certificados em nossa cidade, tornando o serviço mais rápido, eficaz e com
maior número de atendentes.
Também no primeiro semestre teremos a realização do grande evento deste ano,
a primeira edição da Feira de Empreendedorismo e Negócios da ACIL, a FENACIL. Promovida pelo nosso Núcleo de Jovens Empreendedores, o evento acontecerá nos dias 06 e 07 de junho e irá fomentar os empreendedores da cidade e região
com capacitações, rodada de negócios, workshops, exposição de serviços e produtos que contribuam para o desenvolvimento de suas empresas. E para abrir a feira
com chave de ouro, no dia 05 a ACIL trará o ilustre jornalista Arnaldo Jabor para
apresentar a palestra “Perspectivas do Brasil”.
Para a ACIL, o empreendedorismo é e sempre será a alavanca para o desenvolvimento socioeconômico no Brasil. Por essa razão vamos continuar trabalhando para
fomentar cada vez mais o empreendedorismo limeirense, preparando os empresários para enfrentarem os desafios do mundo dos negócios, e oferecendo as ferramentas necessárias para o sucesso e progresso do comércio, indústria e prestação
de serviços de Limeira. Essa é a nossa meta!
Muito obrigado a todos!
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Atendimento personalizado e de qualidade
são o foco da Toque Fino Uniformes
Os uniformes refletem diretamente a imagem do negócio, estampada em seus funcionários. E
se segue um padrão que ajude a
identificar a empresa a que pertence, pode ser uma ferramenta na hora de apresentação da entidade para seu cliente. Um uniforme com
tecido confortável e um bom acabamento, auxilia a reforçar a mensagem de seriedade e qualidade
que se quer passar.
A Toque Fino Uniformes oferece o que há de melhor em uniformes personalizados, tendo como
principal segmento as áreas corporativas e operacionais. “Além disso, também possuímos alguns modelos a pronta entrega para a rede
hoteleira, que são mais básicos e
padronizados, porém com toda a
qualidade e elegância que o setor
exige”, conta o proprietário.
Além da fabricação com excelência em qualidade, todos os produtos são desenvolvidos com
tecidos e filmes de marcas de
grande confiabilidade, tendo como principais fornecedores a
Doptex, Cedro, Constâncio Vieira, Tecelagem Panamericana e

ACIL/ARQUIVO

Os novos uniformes da ACIL foram especialmente encomendados na Toque
Fino, e possuem toda a elegância procurada para representar a entidade

Tecelagem Alpina.
A confecção atende toda a região
de Americana, que é onde está localizada sua sede, como Limeira,
Campinas, Sumaré, Santa Barbara d’ Oeste, Hortolândia e Paulínia,
e tem como foco o seu atendimento personalizado e a transparência
nos negócios de seus clientes, com
o qual é capaz de identificar a necessidade de cada cliente e entregar
produtos com muito mais conforto

e qualidade aos colaboradores.
A Toque Fino Uniformes está à
disposição para realizar avaliações
sem compromisso e esclarecer
qualquer eventual dúvida, basta ligar nos números (19) 3462-4685 e
98810-7841. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h. A sede da confecção está na Rua Estanislau Pacce,
65 - Box 13, no Jd. Santana em
Americana.

Inter de Limeira lança
projeto para revitalização
de fachada do Limeirão
A Associação Atlética Internacional de Limeira, conhecida
também apenas como Inter de Limeira ou para os mais íntimos
“Leão”, completará 106 anos em 2018, celebrando a conquista,
na temporada passada, da vaga inédita para participar da Copa
do Brasil, e o acesso a Série A2 do Campeonato Paulista.
Segundo o presidente do clube, Paulo Eduardo de Toledo
Barros, tudo ocorreu dentro do planejado para o ano passado.
“No começo não tínhamos a pretensão de subir, e sim de fazer
um bom campeonato e, no prazo de três anos, estarmos de volta à Série A1. No entanto, a equipe teve um bom desempenho
e chegamos a A2, o que nos rendeu o ganho de um ano dentro
do prazo estipulado.”
Para 2018, com o clube um pouco mais estruturado, o foco está em manter o time dentro desta nova série. Além disso,
foi apresentado o plano de revitalização da fachada do estádio
Major José Levy Sobrinho, feito pelo arquiteto Felipe Penedo.
“A fachada do ‘Limeirão’ é um dos maiores cartões postais da
cidade. Este é um projeto caro, e devido as atuais condições financeiras do clube e do País de uma forma geral, estamos em
busca de parceiros que possam tornar isto realidade”, acrescenta o presidente da Inter de Limeira.
Para tornar-se um apoiador do Internacional de Limeira
basta entrar em contato com o departamento de marketing do
clube pelo e-mail marketing@interdelimeira.com.br, ou pelo
telefone (19) 3704-5336. Mais informações também estão disponíveis no site www.interdelimeira.com.br.

Alternativa para Todos oferece convênios na área de saúde
O perfil do consumidor sempre muda com o passar dos anos,
ainda mais em momentos de crise ou baixa financeira. Ele está
constantemente em busca de ferramentas e opções que o ajude a
ter uma economia satisfatória, e
uma destas é a utilização de convênios entre empresas, que oferecem descontos para pessoas que
firmem uma parceria de fidelidade com aquele estabelecimento.
Foi com a ideia nesta parceria
que surgiu o Alternativa para Todos, que é um cartão de benefícios
nas áreas médicas, odontológicas,
restaurantes, óticas, entre diversos
outros segmentos, e atualmente
conta com cerca de 29 empresas

cadastradas em seu sistema. “É
uma economia real para a família
dos nossos clientes, inclusive em
consultas médicas com retorno,
agenda rápida e sem carência”,
conta o proprietário.
A matriz da empresa localiza-se
em Belo Horizonte (MG) e possui
unidades em diversas cidades brasileiras, com planos para expandir
seu atendimento para mais 400 cidades nos próximos 12 meses. A
empresa preza pelo bom relacionamento com seus clientes, e tem
como foco a sua excelência em
atendimento de qualidade, rápido
e com preço justo.
A Alternativa para Todos é
uma entidade que atende as ne-

cessidades daqueles que os procura, principalmente quem não
têm condições de pagar um convênio médico e necessita de assistência na área da saúde.
Para conhecer o cartão de benefícios e como ele funciona, basta ir até
a Rua Capitão Kehl, 220 no Centro.
O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h,
e aos sábados, das 8h às 12h. Os telefones para contato são (19) 37929242 e 97412-3439. A empresa também está presente no Instagram
(instagram.com/alternativalimeira)
e no Facebook (facebook.com/alternativaparatodoslimeira).
Mais informações no site: www.
alternativaparatodos.com.br.

No site da empresa encontram-se diversas informações
sobre o convênio para novos e antigos usuários

DIVULGAÇÃO
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“A rota do seu sucesso” foi tema do Café da Manhã do Conhecimento
A primeira edição do Café da
Manhã do Conhecimento deste
ano promovido pelo Conselho da
Mulher Empreendedora da ACIL
contou com a participação especial de Clodoaldo Araújo, que
fez uma apresentação motivante
para despertar o público na busca
e alcance do sucesso, seja profissionalmente ou na vida pessoal.
O tema da palestra foi “A rota
do seu sucesso” e durante sua apresentação o empresário falou sobre
suas experiências de vida, e como
elas o ajudaram a se tornar o profissional de hoje; em como atitudes
e palavras otimistas podem agir
positivamente no dia a dia de cada

um; no poder da força de vontade,
em acreditar e trabalhar intensivamente para alcançar os objetivos;
ter um planejamento bem definido para seguir, entre outros aspectos importantes para o progresso.
“É preciso saber aonde você quer
chegar. A vida é como pilotar um
avião, é preciso monitorar e entender como utilizar suas ferramentas
e comandos, pois caso contrário a
queda é inevitável”, disse Araújo
para os participantes.
Para a empresária e superintendente do CME, Rosilene Aparecida Luck, a palestra foi maravilhosa e deu um “puxão de
orelha” em todos os que presti-

giaram. “Nós precisamos sempre
estar atualizados em relação as
novidades e tendências do mundo se nosso intuito for ter sucesso
nos negócios e na vida, principalmente nós mulheres. Então todas
as dicas, e abordagens utilizadas
pelo Araújo, se aplicadas no nosso dia a dia, com certeza renderão bons frutos. Mas isso depende do comprometimento de cada
um consigo mesmo”, destacou.
A próxima edição do Café
da Manhã do Conhecimento já
tem nova data. O evento acontece mais uma vez a partir das
8h30 com um delicioso coffee,
logo em seguida, às 9h, tem iní-

ACIL/RAFAELA SILVA

Devido ao sucesso de inscrições, o evento foi realizado no
auditório da ACIL, que ficou lotado

cio a palestra “Entenda as mídias sociais e venda todos os
dias”, com Carlos Rosa. “Venham tomar um café conosco e

aproveitem para se atualizarem
em relação a esse tema tão importante para a gestão dos negócios”, convida Rosilene.

AINDA inicia venda de convites da 1ª Paella Caipira de 2018
A AINDA (Associação Integrada de Deficientes e Amigos)
iniciou a venda de convites para
primeira edição da tradicional Paella Caipira de 2018. O encontro
será realizado em 11 de março,
das 12h às 15h, na Fazenda Quilombo, e contará com apresentação da cantora Lorayne Ribeiro.
A novidade desta edição é uma
ação entre amigos que irá distribuir prêmios. Nos intervalos das
apresentações musicais haverá

venda de cartelas. A cada rodada, os participantes poderão adquirir três cartelas por R$ 10,00.
Enquanto se divertem, os pais terão a tranquilidade de deixar as
crianças no Espaço Kids, que estará repleto de brincadeiras.
Os valores arrecadados na Paella Caipira serão utilizados nos
projetos de reabilitação dos deficientes atendidos pela entidade. São atividades de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia,

terapia ocupacional e oficias como de inclusão digital.
De acordo com a gerente da
AINDA, Kédima Silva, a adesão
do público é fundamental. “Além
de ser um evento muito divertido,
a causa da pessoa com deficiência
é ajudada. É com o valor arrecadado nesses encontros que mantemos nossos projetos”, explica.
Os convites para adultos podem ser adquiridos a R$ 40,00
por pessoa. Combos com quatro

ingressos estão à venda pelo preço promocional de R$ 150,00.
Crianças de 6 a 10 anos pagam
R$ 20,00 e até cinco anos entram gratuitamente. Bebidas serão cobradas à parte.
Os convites estão à venda na
sede da AINDA, que fica na rua
Boulevard de La Loi, 90, Centreville. Também podem ser
adquiridos na Daura´s Turismo (Largo da Boa Morte, 128,
Centro), Agro Campo (Rua Se-

nador Vergueiro, 1426, Centro)
e Espaço Feres (Rua Sebastião
Monteiro dos Santos, 112, Jardim Piratininga).
A Paella Caipira conta com o
patrocínio da Fazenda Quilombo, Covabra Supermercados, Agro
Campo Agropecuária, Mattiazo Investimentos Imobiliários, Daura’s
Turismo, Lucato, Oppyu’s Locações para Eventos, Vision Film,
Lord Decor, No Pain No Gain e Limite Consultoria.

110V ou 220V: qual é a diferença?
Há diversos tipos e marcas de eletrônicos e eletrodomésticos disponíveis para o consumidor. Além dos
vários modelos encontrados no mercado, é preciso ficar atento a outro ponto importante: a voltagem do
aparelho, pois dentro de uma casa pode haver tomadas
com saída 127 volts (popularmente conhecida como
“110V”) e 220 volts.
Esta não padronização de energia no Brasil é algo que
já vem desde sua implementação em cada região, é o que
conta Ederson Marcelo da Silva, gerente de vendas da
Elemetron Materiais Elétricos. “Diferentes companhias
se estabeleceram em cada local, e adotaram um princípio
próprio que leva em consideração custos de materiais,
cabos, quantidade de pessoas por metro quadrado etc.
Por exemplo: a região Sudeste optou por 127V e Nordeste por 220V, por isso há aparelhos nas duas versões, do
contrário ficaria inviável pois os equipamentos funcionariam apenas em determinada localidade.”

Esta diferença de energia não afeta em nada o funcionamento de um aparelho, desde que ele esteja com a voltagem correta. “No caso de um aparelho 220V em uma
tomada 127V, por exemplo, ele não funcionará ou o fará com capacidade reduzida. No caso contrário, o aparelho que possui menor voltagem que a tomada pode ser
danificado”, conta Silva. Existem alguns mitos em ralação a estes aparelhos, como por exemplo que os aparelhos 220V economizam mais energia; ou que se retirar
um dos pinos do plug 127V e colocar em uma tomada
220V ele funcionará também é mentira, pois pode danificar o produto.
Existem alguns cuidados na hora de escolher um eletroeletrônico ou eletrodoméstico, para que não hajam surpresas desagradáveis após finalizar a compra. “Primeiro
de tudo é verificar se este possui o selo do Inmetro, que
é o órgão responsável por certificar o aparelho. Depois
recomenda-se optar por marcas mais conhecidas e confi-

áveis no mercado, assim o cliente terá feito uma ótima
compra”, finaliza o gerente de vendas.
DIVULGAÇÃO

Diferentes companhias se estabeleceram em cada região, e isto
ocasionou a não padronização de tensão presente nas tomadas
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ACIL realiza sessão solene para empossar nova diretoria
A sessão solene de posse dos
dirigentes eleitos para o biênio
2018/2019 da Associação Comercial e Industrial de Limeira
aconteceu no dia 23 de fevereiro,
na La Chouette do Nosso Clube,
e marcou a noite da sexta-feira.
A abertura da cerimônia foi
feita por Sérgio Moreira que em
nome da ACIL saudou os convidados e autoridades de Limeira e região que prestigiaram o
evento. Entre os presentes estavam o deputado federal Miguel
Lombardi (PR), o prefeito Mário Botion (PSD), o presidente
da Câmara Municipal, José Roberto Bernardo (PSD), o delegado seccional Antonio Luiz Tuckmantel, o comandante do 36º
BPM/I, Tenente Coronel PM
Claudio Roberto Sorge, o presidente do Sicomércio, Eduardo
Hervatin, o diretor presidente do
Sicoob Acicred, Vanderlei Barufaldi, o empresário Estevam
Julio Varga, entre outras personalidades convidadas. Também
marcaram presença os representantes das Associações Comerciais das cidades de Rio Claro,
Santa Bárbara D’Oeste, Iracemápolis, Nova Odessa, Ameri-

cana, Cosmópolis e Sumaré.
A Assembleia Geral foi presidida pelo advogado associado Dr. Noedy De Castro Mello,
que conduziu os trabalhos empossando os membros da Diretoria, Conselho Deliberativo,
Fiscal e Consultivo. Também
assumiram seus cargos os integrantes do Conselho da Mulher
Empreendedora e Núcleo de
Jovens Empreendedores.
Durante seu discurso, o presidente da ACIL, José Mário Bozza Gazzetta, falou em nome de
todos os diretores e conselheiros empossados, destacando os
trabalhos e ações realizadas nos
últimos dois anos em prol da
classe empresarial de Limeira.
“Fomentamos encontros, promovemos cursos e palestras dos
mais diversos temas, sempre
com o intuito de capacitar o empresário, deixando-o mais preparado e com o conhecimento necessário para traçar novas metas,
melhorar a gestão dos negócios,
capacitar equipe, divulgar seu
produto ou serviço com eficiência, reduzir custos, formalizar a
empresa, entre tantos outros aspectos importantíssimos para o

sucesso de um empreendimento”, enalteceu Gazzetta.
O presidente também evidenciou os serviços oferecidos pela Associação em benefício de seus associados, como
a Central de Recuperação de
Crédito, Projeto Empreender,
Campanha Compras Premiadas, Banco de Currículos, Cartão ACIL+, Certificação Digi-

tal, entre outros.
Para encerrar seu pronunciamento, o presidente deu ênfase às próximas ações da ACIL
para o primeiro semestre de
2018: a 1ª edição da Feira de
Empreendedorismo e Negócios da ACIL (FENACIL), que
acontecerá nos dias 06 e 07 de
junho, e a presença ilustre do
jornalista Arnaldo Jabor, no dia

05, que abrirá a feira com a palestra “Perspectivas do Brasil”.
“Para a ACIL, o empreendedorismo é e sempre será a alavanca para o desenvolvimento
socioeconômico no Brasil. Por
essa razão vamos continuar trabalhando para fomentar cada
vez mais o empreendedorismo
limeirense. Essa é a nossa meta!”, finalizou Gazzetta.
FOTOS: LEANDRO COSTA

Conselho Deliberativo e Fiscal

Conselho da Mulher Empreendedora

Conselho Consultivo

Núcleo de Jovens Empreendedores

José França Almirall, deputado federal Miguel Lombardi e José Mário Bozza Gazzeta

6

5 A 18 DE MARÇO DE 2018

ACIL/LEONARDO BARDINI

Sebrae-SP lança programa de Startup
em Piracicaba
Empresas de Limeira também podem se inscrever para participar

No dia 15 de fevereiro o presidente da ACIL José Mário Bozza
Gazzetta, juntamente com o vice Hélio Chagas, e os diretores Valmir
Martins e José Geraldo Vieira Cardoso, fizeram a entrega do ofício de
agradecimento ao prefeito Mário Botion e ao secretário de Cultura José Farid Zaine, pela parceria no projeto Luzes de Natal, que iluminou
todas as árvores da Praça Toledo Barros durante o mês de dezembro.
O desejo de iluminar a praça já era algo que o diretor Cardoso havia exposto, e com o apoio da prefeitura este pôde virar realidade.
“Nosso papel é de realizar ações de incentivo ao comércio limeirense,
e esta parceria possibilitou entregar para a população uma belíssima
decoração de Natal, além de uma programação especial para aqueles
que realizaram suas compras em nossa cidade”, acrescenta Gazzetta
“Todas as parcerias são muito bem vindas, em especial esta que foi
feita com a ACIL. Nós colaboramos com o que foi possível, como a
parte cultural e estrutural, e com uma instituição de representatividade
de números significativos que é a Associação, o resultado foi tão positivo que já temos alguns projetos para avançarmos um pouco mais em
2018”, finaliza o Prefeito.

Piracicaba receberá o segundo ciclo do programa Startup
SP, o programa de desenvolvimento de startups do Sebrae-SP,
que oferecerá capacitação gratuita e mentorias para startups
com soluções digitais ou não,
para o agronegócio regional. As
inscrições já estão abertas e vão
até o dia 11 de março. Interessados podem se inscrever pelo
link https://www.f6s.com/startupsp-sebraepiracicaba.
Desde 2017, cidades como
São Paulo, Campinas, Sorocaba, entre outras, já possuem
o programa e agora recebem a
segunda edição. O objetivo e
grande desafio é ajudar o empreendedor a superar um dos
principais processos que é validar sua solução, proposta de
valor e seu modelo de negócio, construindo algo que tenha aceitação no mercado.

O programa conta com a realização de importantes parceiros que já estão envolvidos
com o setor de agronegócios
dentro da região de Piracicaba, como a Esalq-USP, EsalqTec (Incubadora Tecnológica
da Esalq), Coplacana – Cooperativa dos Plantadores de
Cana do Estado de São Paulo, Pulse – hub de inovação e
iniciativa da Raízen, APLAArranjo Produtivo Local do
Álcool, Usina de Inovação
Monte Alegre, AgTech Garage
Coworking, Agripoint (informações para o agronegócio),
Startagro (Hub do agronegócios), Idexo – instituto de coinovação, entre outros.
“A participação desses atores fortalece muito todo o programa Startup SP Piracicaba,
que irá potencializar o conhecimento técnico e mercadoló-

Para sorrir mais: os cuidados com a saúde bucal
Ter uma boa saúde bucal é
essencial para o organismo,
uma vez que a boca é o primeiro acesso dos alimentos e
todas as suas vitaminas e nutrientes. Manter esta bem cuidada, é a garantia de que todo
o corpo mantenha-se saudável, além de ter muito mais
energia e disposição para enfrentar a correria do dia a dia.
O primeiro passo é manter
uma boa escovação dos dentes e cuidados com as gengivas. Segundo o site da Colgate, uma das marcas de creme
dental mais conhecida, deve-se escovar os dentes com
movimentos suaves e curtos, com especial atenção pa-

ra a margem da gengiva, para os dentes posteriores que
são mais difíceis de alcançar
e para as áreas situadas ao
redor de restaurações e coroas. Ainda segundo a página, a escolha de uma escova
também é de extrema importância, optando sempre por
aquelas com cerdas mais macias e que tenham a “cabeça”
menor, o que facilita o alcance em áreas difíceis.
Uma má escovação, e consequentemente a falta de higiene bucal, pode acarretar problemas em outras partes do
corpo. “Não há como separar
os dentes da saúde do resto de
nosso corpo. Bactérias podem

entrar pela corrente sanguínea,
e causar problemas como a endocardite bacteriana em pacientes que já possuem alguma
doença cardiológica prévia ou
não”, conta a cirurgiã dentista e
especialista em ortodontia Renata Ribeiro.
Existem alguns sinais que
comprovam que a saúde bucal de uma pessoa não está em
suas devidas condições, e podem ser notadas durante o dia
a dia. “Percebe-se sangramento gengival, mau hálito, gengiva edemaciada, alteração de
cor e até mesmo nódulos”, explica Renata. Ao observar estes ou qualquer outras variações na boca, a pessoa deve

gico que será compartilhado
nas capacitações e mentorias,
além de consolidar o Sebrae-SP na atuação com startups
do agronegócio regional”, afirma o gerente do Escritório
Regional do Sebrae em Piracicaba, Jardel José Busarello.
Serão selecionadas dez startups para participar do programa, que terá workshops,
oficinas, mentorias individuais e coletivas, monitoramento e acompanhamento do desenvolvimento dos negócios,
além de conexão com investidores e aceleradoras. O programa terá quatro meses de
duração totalmente subsidiado pelo Sebrae-SP. Entre os
conteúdos trabalhados estão:
comportamento empreendedor, modelagem de negócios,
validação, pitch, vendas, marketing digital e valuation.

DIVULGAÇÃO

Apenas profissionais capacitados estão aptos para sanar dúvidas
e cuidar de forma efetiva da saúde bucal de uma pessoa

procurar imediatamente um
profissional da área, pois somente este pode fazer o diagnóstico e tratamento correto
desta enfermidade.
Algo que pode assombrar
a vida de qualquer pessoa é o
mau hálito, e muitas não sabem o que pode ocasionar este mau cheiro. “Ele provem
de restos alimentares, má hi-

gienização, sangramento gengival, presença de tártaro nos
dentes, restaurações quebradas, infecções etc. A melhor
forma de preveni-lo é estando
com a saúde bucal totalmente
controlada por um profissional no mínimo a cada 6 meses. O melhor tratamento é a
prevenção, sempre”, finaliza
a ortodontista.
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Os desafios da mulher no mercado de trabalho
DIVULGAÇÃO

Encorajar as mulheres a acreditarem nelas próprias e a se arriscarem
a tentar vagas em postos de liderança também é fundamental

Ao longo dos últimos séculos, o
mundo mudou. E continua mudando. O perfil das organizações, consequentemente, também tem se
transformado. Mas ainda existem
muitos desafios a serem enfrentados e um dos mais importantes é,
sem dúvidas, quebrar as barreiras
que ainda dificultam a chegada de
mulheres a postos de liderança.
Um relatório divulgado pelo
Fórum Econômico Mundial mostra que, mantido o ritmo atual, somente em 2095 será possível con-

seguir atingir globalmente um
nível de paridade justo em termos
econômicos e de oportunidades
entre homens e mulheres. No Brasil, a questão é ainda mais complexa, pois está apenas na 124º posição no ranking da organização em
igualdade de salários, realizado entre 142 países.
Em um contexto como esse, falar em mulheres na liderança parece um estágio ainda distante na
trajetória de desafios a serem superados. Mas não é. E, conforme

CME comemora 14 anos e
Dia Internacional da Mulher
com palestras gratuitas
No dia 11 de março o Conselho da Mulher Empreendedora (CME) completa 14 anos
de existência. Com mais de
uma década de representatividade feminina dentro da associação, o CME traz projetos
que motivam e atualizam os
empresários, além de fortalecer a vocação empreendedora
de cada uma.
Nascido em 2004, hoje o
Conselho conta com 11 participantes ativas e engajadas no
meio empresarial como: executivas, profissionais liberais, líderes de entidades, mulheres ou
filhas de empresários. Dentre os
projetos desenvolvidos pode-se
destacar o Café da Manhã do
Conhecimento, Falando ao Coração e o Outubro Rosa.
A superintendente, Rosilene Apa
recida Luck, destaca
que “o maior objetivo é passar
para as empreendedoras existentes, e aquelas que queiram
ingressar no mundo dos negócios, técnicas modernas de
gestão, de pessoas e administração financeira e sobretudo,

estimular a mulher limeirense
a adotar as opções mais inovadoras da tecnologia no crescimento consistente de seu empreendimento, assim como seu
crescimento profissional.”
Para o Dia Internacional da
Mulher e Aniversário do CME,
o Conselho está preparando
uma manhã especial com palestras e sorteio de brindes. O
evento acontecerá na ACIL no
dia 07 de março, iniciando com
um Coffee às 8h30; palestra
com Susan Sugden “Seja sua
melhor versão”, das 9h às 10h,
além da palestra com Simone
Zaros “Brilho nos olhos, você
tem?”, das 10h às 11h.
A comemoração terá entrada gratuita. “Apenas estamos
solicitando aos participantes a
doação de fraldas infantis (P
ou M) ou um litro de leite, para auxiliar a entidade Aldeias
Infantis SOS Brasil”, explica a
superintendente.
Inscrições para o evento podem ser feitas pelo telefone
(19) 3404-4903, ou pelo e-mail
cme@acillimeira.com.br.

ressalta Camila Cruz Durlacher,
diretora de pesquisa e desenvolvimento e líder do Fórum de Liderança Feminina da 3M do Brasil, o
primeiro passo, antes de atuarmos
pelas igualdades, é compreendermos as diferenças.
“Homens e mulheres não são
iguais e aportam diferentes experiências para o ambiente de trabalho.
O que buscamos é ter diversidade
de pensamento, cultura, experiência e tudo mais. Trazendo essa diversidade para o trabalho, não só
vamos ter essas diferenças de pensamento, mas passamos a espelhar
realidade dos nossos mercados e
dos nossos clientes. Por exemplo,
no mercado de consumo as mulheres ainda são as principais decisoras nas compras da casa. Dentro da
empresa, ter esse olhar feminino é
importante para a gente poder reproduzir o que tem do lado de fora”, explica Camila.
O papel da empresa
Nesse processo, a organização
tem um papel importante na definição de estratégias e formatação
de uma cultura alinhada com uma
equivalência de oportunidades

entre homens e mulheres. Mas
não basta fazer isso da boca para
fora, apenas para aparecer bem na
foto: “A empresa precisa identificar isso como um de seus valores.
Essa iniciativa tem que acontecer
apenas se a empresa acreditar que
isso vai trazer benefícios para ela,
e se for legítima essa intenção”,
afirma Camila.
“E esse processo começa na contratação e segue ao longo da carreira dessas mulheres, buscando possibilitar que elas tenham as mesmas
oportunidades que os homens, e
que elas possam progredir na carreira da mesma forma como os homens”, complementa Camila.
Conscientizando os decisores
Para que os espaços diretivos sejam ocupados por mais mulheres,
é crucial que os homens da organização também tenham consciência dessa importância. A equação é
simples: se quase todos os cargos
hoje são ocupados por figuras masculinas e são essas pessoas que decidem ou influenciam a sucessão,
se não houver uma percepção favorável à inclusão feminina, os outros
esforços podem não ter efeito.

Dupla jornada e culpabilização
A ascensão profissional da
mulher geralmente esbarra também em outros dois problemas
muito comuns: a dupla jornada
e a culpabilização, sendo uma
consequência da outra. Por acumularem responsabilidades em
casa, acabam achando que não
vão dar conta de grandes tarefas no trabalho. E, ao assumirem uma posição de liderança
na empresa, se sentem culpadas
por negligenciarem os filhos,
por exemplo.
Para Camila, no entanto, mudanças culturais na própria sociedade têm contribuído para derrubar essas barreiras. “Temos hoje
pais mais participativos nas tarefas do lar. Essa é uma tendência.
O homem, o marido moderno, encara isso de uma maneira diferente
da geração dos nossos pais e avós,
que eram tão distantes da criação
dos filhos”, afirma.
Transformar mercados e redefinir culturas não é uma tarefa fácil.
Mas, com um passo de cada vez, é
possível promover mudanças.
Fonte: Portal Administradores
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