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Horário ampliado em Limeira é 
apoiado pela ACIL

A Associação foi procura-
da por empresários preocu-
pados com o cumprimento 
da lei nº6.113/2018, de auto-
ria do vereador Wagner Bar-

ACIL/RAFAELA SILVA

pág. 5

bosa, que permite a expansão 
do horário de funcionamen-
to do comércio. Em reunião 
com o Sicomércio, no dia 29 
de março, a ACIL manifestou 

seu apoio à classe embasada 
na lei existente, que trará inú-
meros benefícios para a eco-
nomia limeirense e que é de 
cunho facultativo. 

pág. 8Equipe FENACIL participa da Corrida Aril
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EDITORIAL VITRINE

No dia 27 de março o Grupo Empreendedor de Alimentação Fora do Lar de Limeira 
“Receita de Sucesso” do Projeto Empreender da ACIL, realizou uma visita técnica aos 
laboratórios de gastronomia do ISCA Faculdades.

Na ocasião, os profissionais do ramo de alimentação de Limeira puderam conhecer 
um pouco mais sobre toda a estrutura do curso de gastronomia, além de aproveitar a 
oportunidade para estreitar os laços com a instituição para que futuras parcerias possam 
ser formadas para fortalecer o setor gastronômico da cidade.

Hoje o grupo Receita de Sucesso conta com a participação de 14 empresas que atu-
am nos mais diversos segmentos, como restaurantes, padarias, buffet, café, chopp, food 
truck, doces e comidas vegetarianas e veganas, um nicho que está em alta na comunida-
de limeirense.

“Com o lema ‘unir para crescer’, o Projeto Empreender ajuda o empresário a sair do 
isolamento e transforma a ideia de concorrência em parceria. Entre reuniões, ações con-
juntas, compras coletivas, capacitações e missões técnicas, o Receita de Sucesso tem a 
preocupação de fazer Limeira receber alimentos seguros e de qualidade, e hoje é exem-
plo de como o Empreender pode colaborar no desenvolvimento empresarial na cidade”, 
destaca a agente de desenvolvimento do Projeto Empreender em Limeira, Melissa Pires.

Grupo Receita de Sucesso faz visita técnica no curso 
de gastronomia do ISCA Faculdades

VAI COMPRAR?
Acompanhe 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%

Ovos de Páscoa (38,53%)

Valor: R$ 50,00

Imposto: R$ 19,26

DIVULGAÇÃO
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Renato Hachich Maluf
Conselheiro da ACIL

Quatro coisas não voltam jamais: a água que passa sob a ponte, a flecha des-
ferida, a palavra proferida e a oportunidade perdida.  Perde-se muito tempo co-
mentando o passado, se houve ditadura militar, se foi golpe a tomada do poder em 
1964 e tantas outras discussões em que cada um dá sua opinião, mas não se chega 
a um sentido prático. Claro que a história é de fundamental importância e serve de 
inspiração e exemplos a serem seguidos e cultuados. 

O que realmente interessa é o futuro, é o Brasil que queremos para hoje e para 
deixar para as próximas gerações. Nunca se chegará a um consenso político do que 
deve ser feito, no entanto, tem-se de deixar os interesses particulares ou de grupos, 
em benefício da Pátria, e isso só conseguirá ser feito com medidas que contemplem 
a técnica em primeiro lugar. O Governo Federal parece ter a boa vontade de acertar 
colocando no comando dos ministérios e secretarias pessoas altamente qualificadas 
e comprometidas com o que tem de ser feito, provavelmente remédios amargos para 
uma doença que dura muitos anos e tem seus efeitos colaterais.

Claro que a classe empresarial já tem sua parcela de colaboração pagando tribu-
tos e impostos, carga das maiores do mundo, e não suportará maiores ônus. A con-
ta terá de fechar com a redução das despesas governamentais, para o que algumas 
medidas já foram anunciadas e colocadas em prática como a redução de cargos e 
extinção de alguns órgãos e venda de empresas estatais.

Além da reforma previdenciária à qual teremos de nos adaptar, da reforma tra-
balhista e da sindical, formas de desoneração reais serão buscadas por nós, em-
presários, e pelos trabalhadores, através do diálogo com as autoridades por meio 
de nossos representantes como vereadores, deputados e senadores. A pressão tem 
de ser feita de forma pacífica buscando o bom entendimento e almejando a sim-
plificação contábil e fiscal.

Para que o País realmente volte a ser uma potência, reformas de base também 
devem ser feitas na educação com estudo por especialistas nessa área para que os 
estudantes voltem a ter as noções de patriotismo, família, civilidade e ética, além 
do conhecimento específico. Todas as áreas de atuação do Governo necessitam ur-
gentemente de adequações especialmente a saúde e a infraestrutura, no entanto é 
na educação que tudo começa.
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“Nossa missão é desenvolver a autoestima, a autoconfiança e a 
automotivação do aluno para o conhecimento e os bons resultados a

curto prazo”, afirma Aline Lourenço, da Aprenda Conosco

O mercado exige cada vez 
mais de seus profissionais, 
seja em conhecimento téc-

Aprendizado de qualidade e de grande resultado é na Aprenda Conosco
nico ou experiência. Porém, 
outra vertente que tem cres-
cido é a de aprender uma se-

gunda língua, principalmen-
te a inglesa. 

A Aprenda Conosco, fun-
dada pelas professoras Mi-
riam Teresa de Souza e Aline 
Cristina de Souza Lourenço, 
trabalha com o público pro-
fissional e estudantes do en-
sino fundamental, oferecen-
do aulas de inglês. A língua 
estrangeira é ensinada com 
eficiência, objetividade, di-
namismo e competência pro-
porcionando excelentes re-
sultados ao aluno.

Os planos de ensino tam-
bém podem ser um pontapé 
inicial para a preparação para 
concursos, viagens de negó-

Muitas empresas estão pre-
ocupadas com a produção e 
origem dos materiais utiliza-
dos em seus produtos, optan-
do cada vez mais por aque-
les que sejam reutilizáveis. 
Muitos procuram, inclusi-
ve, por fornecedores locais 
que atendam sua demanda e 
ofereçam maior confiança e 
acessibilidade.

A MD Papéis é referência 
na fabricação de papel car-
tão, trabalhando com a linha 
Ecopack, Ecoblister, Reno-
va Card, Triplexpack, Fle-
xkot, Printkot e Masterkot. 
Com vocação, tecnologia de 

cios, imersão etc., e são cui-
dadosamente elaborados pa-
ra atender o objetivo de cada 
pessoa ou grupo que procura 
a escola. Os horários das au-
las são flexíveis, oferecendo a 
margem que melhor se encai-
xe à sua rotina.

A escola também disponi-
biliza atendimento de neu-
ropsicopedagogia, conteúdos 
para revisões e preparação 
para concursos nas áreas de 
português, redação e mate-
mática. Outro diferencial da 
empresa é o treinamento de 
grupos corporativos através 
da andragogia (metodolo-
gia voltada para o aprendi-

zado de adultos), com foco 
na melhoria de vendas e al-
cance de resultados.

Com a missão de “desen-
volver a autoestima, a auto-
confiança e a automotivação 
do aluno para o conhecimen-
to, o aprendizado e os bons 
resultados a curto prazo”, a 
Aprenda Conosco convida to-
dos para agendarem uma visi-
ta e conhecerem os trabalhos 
desenvolvidos. O e-mail para 
contato é contato@aprenda-
conosco.com.br, e também há 
o telefone (19) 3011-2120. O 
atendimento é na Rua Sena-
dor Vergueiro, 732, 6º andar 
sala 66, no Centro.

“Compromisso com a sustentabilidade” é o lema da MD Papéis

O Sebrae Aqui Limeira está com inscrições abertas para a Oficina Come-
çar Bem Formalização. Marcado para acontecer no dia 24 de abril das 13h às 
17h, na ACIL (Associação Comercial e Industrial de Limeira), a Oficina tem 
o objetivo de sensibilizar o empreendedor da importância do planejamento 
antes da abertura da empresa. Mostra o escopo do Plano de Negócios: Mer-
cado, Operação/Processos e Financeiro e apresenta também as três categorias 
de legalização: MEI, microempresa e empresa de pequeno porte e formas de 
enquadramento.

ACIL recebe Oficina para quem deseja abrir o próprio negócio

ponta e mais de 200 colabo-
radores altamente capacita-
dos, a produção dos melho-
res insumos para embalagens 
é garantida. 

Com atendimento às gran-
des marcas do varejo e as 
principais indústrias de cos-
méticos e alimentos, a em-
presa assume seu engajamen-
to com a sustentabilidade, 
com a reutilização diária de 
toneladas de materiais reci-
cláveis. “Temos o compro-
misso com o meio ambiente, 
com o desenvolvimento so-
cial e respeito a toda comu-
nidade. Realizamos inves-

timentos consistentes para 
diminuir a dependência dos 
recursos naturais, oferecen-
do produtos ecologicamente 
corretos”, explicam os repre-
sentantes da empresa.

Por fim, com uma logística 
eficiente e custo fixo competi-
tivo, a MD Papéis está à dis-
posição daqueles que queiram 
conhecer a sua produção, com 
atendimento das 8h às 17h.  A 
fábrica está localizada em Li-
meira, na Av. São Sebastião, 
12 no Jd. Boa Vista e atende 
pelos telefones (19) 2113-7000 
e (11) 4741-6200. A MD tam-
bém possui uma página na in-

Logística eficiente, custo fixo competitivo e compromisso com 
a sustentabilidade são alguns dos diferenciais da MD Papéis

ternet: www.mdpapeis.com.br 
e está presente nas redes so-
ciais através do Facebook: @
mdpapeis e do Instagram: @

mdpapeisoficial, onde é possí-
vel conferir um pouco mais so-
bre a instituição e todas as ati-
vidades desenvolvidas por ela.

DIVULGAÇÃO

Direcionada a empreendedores que desejam abrir o próprio negócio, a ofici-
na é gratuita, mas é necessário se inscrever antecipadamente.

O Sebrae Aqui Limeira é uma gestão compartilhada resultado da parceria 
entre Sebrae-SP, Prefeitura Municipal de Limeira, ACIL - Associação Co-
mercial e Industrial de Limeira, CIESP e Sicomércio.

Está localizado na Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira, 179 (Prefeitura Mu-
nicipal de Limeira – Edifício Prada). 

Informações e inscrições: (19) 3497-1018 ou sebraeaqui.limeira@gmail.com.
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Além de oferecer soluções ino-
vadoras em tecnologia específica 
para lojas de calçados e de roupas, 
a Data System tem a premissa de 
proporcionar ainda mais respaldo 
aos lojistas, para que eles possam 
atingir o sucesso em seus negó-
cios através do conhecimento.

Nesta edição mais de 300 lo-
jistas participaram do evento, 
que teve início com as Inovações 
da Data System, dados estatísti-
cos e resultados apresentados por 
Alex Marques, diretor comercial 
da empresa.

Ermelino Espíndola, do canal 
Falando de Loja, prosseguiu com 
a palestra “Vamos falar de loja?”, 
que falou sobre as melhores práti-

6º Fórum Data System: “Sejam protagonistas da sua vida”
A 6ª edição do anualmente esperado Fórum Data System aconteceu no dia 21 de março 

cas de atendimento, taxa de con-
versão por atendimento, como 
treinar o time da loja, contornar 
objeções, avaliar performance e 
melhorar o ticket médio por ven-
dedor, lembrou que é preciso dar 
ferramentas ao vendedor. Como 
em tudo na vida treinar é preciso, 
exercício diário é o que cria o di-
ferencial competitivo.

A última palestra e mais es-
perada, foi “A vida é um jogo”, 
apresentada pelo Tande (ex-joga-
dor de vôlei masculino e campeão 
olímpico), que emocionou com 
a sua história e mostrou à plateia 
que, com o tempo e em tudo na 
vida é preciso se reinventar cons-
tantemente, todos os dias, porque 

o seu concorrente pode ser peque-
no e jovem, mas vai colocar um 
desafio brutal a sua frente. “Preci-
samos sair da nossa zona de con-
forto, atender melhor, liderar e 
vender mais, com melhores resul-
tados. Entregar o nosso melhor. 
Lembre-se: a sua entrega preci-
sa ser cada vez melhor e, para is-
so, precisa contar com um time de 
campeões!” finalizou Tande.

Na sequência Tande entregou 
uma medalha de ouro ao Rodrigo 
Roland, acompanhado dos gestores 
Alex, Valmir e equipe, comemo-
rando os 24 anos da Data System. 
Além disso, expositores do setor 
ofereceram soluções indispensá-
veis aos lojistas presentes no local.

A cada edição, a Data System 
gera conhecimento e networking 
qualificado para os lojistas. Isso 

torna o Fórum Data System um 
dos maiores eventos do setor de 
calçados e roupas.

DIVULGAÇÃO

A palestra mais esperada foi “A vida é um jogo”, apresentada pelo Tande

As empresas precisam estar aten-
tas aos seus processos produtivos, 
buscando extrair deles informações 
que agreguem valor ao negócio. Es-
ta foi a principal conclusão do even-
to “Trilha de Excelência Financei-
ra”, realizado em Limeira no último 
dia 22 de março.

Sessenta e cinco representan-
tes de 45 empresas estiveram 
presentes no Carlton Suítes. A 

Evento da Atlas mostra melhores práticas em finanças 
realização foi da ATLAS Asses-
soria Contábil, de Limeira, em 
parceria com a Omie Experien-
ce. Os empresários e gestores 
foram divididos em grupos pelo 
segmento de atuação – Indústria, 
Varejo ou Serviços.

A ATLAS presta serviços con-
tábeis e de gestão a clientes da 
cidade e de vários estados bra-
sileiros há 32 anos. A lista inclui 

multinacionais. Ainda auxilia en-
tidades assistenciais de Limeira 
em práticas de gestão.

Já a Omie desenvolveu um dos 
principais sistemas de gestão em 
nuvem do mercado, atendendo, 
além de empresas, mais de 10 mil 
escritórios contábeis do Brasil. 
Foi apontada como a 3ª pequena 
e média empresa que mais cresce 
no país no ranking Exame 2018.

A Trilha da Excelência Finan-
ceira é um método criado pe-
la ATLAS por meio de um diag-
nóstico que avalia a maturidade 
da gestão financeira das organi-
zações. “Automação de proces-
sos, nível de tecnológico, conhe-
cimento de tesouraria e perfil dos 
profissionais do setor são avalia-
dos”, conta Marcelo Voigt Bian-
chi, presidente da ATLAS.

“Por meio desse diagnóstico 
temos condições de propor uma 
trilha de desenvolvimento que en-
volve Planos de Ações e Monito-
rias sucessivas para elevar o nível 
de maturidade dos processos, tec-
nologia e pessoas com o objetivo 
de implantar as melhores práticas. 
Indicadores de gestão ajudam os 
empresários a tomar decisões es-
tratégicas”, explicou Bianchi.

O catalisador é um compo-
nente do automóvel de alta tec-

Catalizador: fundamental para o veículo e para o meio ambiente

nologia que, como o próprio no-
me sugere, foi desenvolvido para 

converter os gases tóxicos prove-
nientes do motor em outros ino-
fensivos à saúde. Sua principal 
função é ser uma ferramenta de 
auxílio ao meio ambiente, com-
batendo a emissão destes gases.

Apesar de ser obrigatório em 
todos os veículos brasileiros, 
muitas pessoas ainda têm dú-
vidas sobre seu funcionamen-
to. “Ele é responsável por uma 
conversão química, feita através 
dos materiais utilizados em seu 
interior, entre eles paládio e ró-
dio, que ao entrarem em conta-
to com os gases em alta tempe-
ratura, realiza uma conversão. A 
partir disso, o escapamento pas-

sa a emitir o vapor de água, o ni-
trogênio e o dióxido de carbono, 
que não são prejudiciais à saúde 
nem ao meio ambiente”, conta 
José Donizete Fávero, que é téc-
nico em injeção elétrica e pro-
prietário da Faros Mecânica.

Dada a sua importância e obri-
gatoriedade, o motorista deve es-
tar sempre atento ao seu funcio-
namento e, a qualquer sinal de 
mudança, procurar imediatamen-
te um profissional capacitado. “O 
sistema de injeção dos veículos é 
responsável por monitorar o ca-
talisador. Portanto, com qualquer 
falha ou ineficiência dele a luz da 
injeção acenderá”, explica Fáve-

ro. Ao levar em uma oficina, se-
rá realizada uma varredura atra-
vés de um scanner e analisador 
de gases para que o técnico possa 
observar seu funcionamento.

Conhecer um profissional de 
confiança e apto para realizar es-
te tipo de serviço é extremamen-
te importante, pois somente as-
sim há a garantia de um laudo 
com credibilidade. “Após a tro-
ca do catalisador, as medições 
de eficiência através do analisa-
dor de gases é imprescindível. 
O laudo emitido  é exigido por 
fabricantes de catalisadores pa-
ra validar a sua garantia”, finali-
za o técnico da Faros Mecânica.

Graças ao catalisador, os gases emitidos pelo escapamento 
não são nocivos à saúde e ao meio ambiente

DIVULGAÇÃO
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A Associação Comercial e In-
dustrial de Limeira - ACIL, em-
presários da cidade e o vereador 
Wagner Barbosa, autor da Lei 
nº6.113/2018, que permite que 
as lojas de Limeira funcionem 
de segunda-feira a sábado, das 
6h às 22h, e aos domingos, das 
8h às 22h, uniram forças junto 
ao Sindicato do Comércio Vare-
jista de Limeira - Sicomércio e 
demais órgãos competentes pa-
ra que o horário ampliado do co-
mércio possa ser aplicado pelos 
comerciantes. 

A reunião aconteceu na últi-
ma sexta-feira, dia 29, na sede 
do Sicomércio, onde foram dis-
cutidos os benefícios que a prá-
tica trará para a cidade, visto que 
com o comércio ativo em horá-
rio especial e aos finais de sema-
na, pode atrair consumidores de 
cidades vizinhas e até mesmo os 
próprios limeirenses para reali-
zar compras no comércio local. 
A adesão é facultativa.

Vale destacar que Limeira é 

ACIL empenha-se por horário ampliado em Limeira
A entidade une forças com órgãos da cidade para que comerciantes possam trabalhar em horário estendido

reconhecida como Capital Na-
cional da Joia Folheada e conta 
com uma avenida repleta de lo-
jas que comercializam as mais 
diversas opções do produto que 
tornou a cidade uma referência 
no segmento. Caso a lei possa ser 
colocada em prática, o local po-
derá receber visitantes compra-
dores nos finais de semana, co-
mo já acontece em outras cidades 
turísticas da região, fortalecendo 
não só o setor de joias, mas tam-
bém o de alimentação fora do lar.

O empresário Euclides de 
Carvalho, presidente da Asso-
ciação Avenida da Joia, falou 
que possui comércio há quase 
25 anos na Avenida Costa e Sil-
va e, assim como ele, a maior 
parte das 400 lojas existentes 
no local quer o funcionamento 
ampliado. “Nosso pedido é pa-
ra que o Sicomércio não trave o 
desenvolvimento do setor, que 
luta para ser conhecido em to-
do o Brasil e no exterior, assi-
nando um acordo que impede 

nosso trabalho”, afirmou. Com 
o horário estendido, por exem-
plo, é possível a vinda de excur-
sões nos finais de semana. 

Representante da Dicico, Mir-
rhail de Almeida Rosário rela-
tou que a rede está presente em 
56 cidades do Estado, mas que 
Limeira é o único município 
que vive essa situação. Tanto 
que a matriz, instalada em São 
Paulo, tem um olhar negativo 
sobre a questão do horário ser 
reduzido. A loja, que tem pla-
nos de ampliação em Limeira, 
foi obrigada a reduzir seu qua-
dro, que hoje chega a 20 fun-
cionários.

Segundo o presidente do Si-
comércio, Eduardo Hervatin, o 
sindicato do comércio irá apoiar 
a iniciativa. “Vamos respeitar a 
vontade dos comerciantes pelo 
horário ampliado. Sempre de-
fendi com unhas e dentes e bri-
guei pelos empresários. A mu-
dança da legislação de 1977 já 
era defendida por nós e aplau-

dimos a nova lei, porque não é 
o sindicato que regula o horá-
rio de funcionamento. É preci-
so respeitar as 44 horas sema-
nais do trabalhador, no limite 
de duas horas extras diárias, e 
deixar claro que é uma lei que 
busca dar mais empregos”, 
destacou. 

Na ocasião, o vereador Wag-
ner Barbosa explicou que a lei 
foi feita atendendo a pedidos 
dos próprios comerciantes, para 
que pudessem ampliar seu horá-
rio após as 18h. “Tenho conheci-
mento de empresas que deixaram 
de vir para a cidade por causa do 
horário restrito, o que faz Limeira 
perder emprego e renda. Precisa-
mos fazer com que o município 
cresça”, declarou. 

Segundo o parlamentar, a 
possibilidade de renovação da 
Convenção Coletiva de Tra-
balho (CCT) que trata sobre 
o horário de funcionamento 
do comércio faria com que a 
lei perdesse o sentido e preju-

dicasse o setor. A CCT obriga 
a abertura do comércio de se-
gunda a sexta-feira até as 18h 
e aos sábados das 9h às 14h e é 
válida até o dia 30 de abril.

 Para o presidente da ACIL, 
José Mário Bozza Gazzetta, a 
reunião representa mais uma 
conquista na luta dos comercian-
tes para trabalharem em horário 
estendido, e reforça que com a 
prática Limeira só tem a ganhar. 
“Hoje demos mais um passo na 
busca pelo direito do lojista de 
abrir as portas de sua empresa 
em horários especiais e aos fi-
nais de semana. Vamos continu-
ar unindo forças para que a lei 
possa ser colocada em prática 
em nossa cidade, gerando mais 
renda e emprego e consequen-
temente fortalecendo a econo-
mia local”, destacou Gazzetta 
que também reforçou que o em-
presário que desejar trabalhar no 
novo horário, deve se atentar e 
cumprir as suas obrigações em 
relação às Leis Trabalhistas.

Quem contratou emprega-
do doméstico no ano-base 2018 
poderá deduzir até R$ 1.200,32, 
direto na base de cálculo do Im-
posto de Renda 2019.

A Lei n.º 11.324/06, que trata 
especificamente desta dedução, 
foi criada em 2006 com objeti-
vo de estimular a formalização 
de trabalhadores domésticos. 

De acordo com Alessandro 
Vieira, cofundador da iDomés-
tica, este será o último ano para 
dedução de gastos com domés-
ticos, pois até o momento não 
houve prorrogação.

Essa dedução refere-se à 
contribuição patronal da Previ-
dência Social (INSS patronal), 
paga pelo empregador nos re-
colhimentos da guia do eSocial, 

Imposto de Renda 2019 - Empregador pode deduzir gastos com doméstico
Será o último ano em que o empregador poderá deduzir os gastos com a doméstica. 
Contribuinte tem até o dia 30 de abril para entregar a declaração

ano-base 2018.
Para ter direito ao valor má-

ximo de dedução, o doméstico 
precisa ter trabalhado desde de-
zembro de 2017 até novembro 
de 2018.

Segundo Alessandro, o con-
tribuinte precisa ficar atento a 
algumas regras ao informar os 
gastos com o empregado do-
méstico na declaração do Im-
posto de Renda. Veja quais são:

O valor a deduzir é calculado 
sobre o valor do salário mínimo 
federal, ou seja, se o emprega-
dor paga um valor maior, não 
poderá deduzir o excedente.

O CPF do declarante deve 
ser o mesmo do empregador, 
inclusive nos casos de declara-
ção em conjunto.

A dedução só é possível pa-
ra quem opta pela Declaração 
Completa. Quem faz a declara-
ção simplificada não poderá fa-
zer a dedução.

A dedução é permitida ape-
nas para um empregado domés-
tico. Para o empregador que te-
ve mais de um empregado no 
período, a orientação é selecio-
nar aquele que permite o maior 
valor de dedução.

Outro ponto importante re-
fere-se aos débitos com o eSo-
cial. Antes de entregar a decla-
ração, o empregador precisa 
se certificar de que os valores 
informados na declaração não 
estão em aberto no eSocial. Se 
identificada a divergência de 
valores, o contribuinte poderá 

cair na malha fina.
A entrega da declaração do 

Imposto de Renda 2019 foi li-

berada pela Receita Federal no 
dia 7 de março e vai até o dia 30 
de abril.

Quem contratou empregado doméstico no ano-base 2018 poderá deduzir 
até R$ 1.200,32, direto na base de cálculo do Imposto de Renda 2019
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O bom empreendedor sabe 
a situação e o momento exa-
to para utilizar a motivação 
em prol do desenvolvimento 
de sua equipe. Porém, ele não 
deve se esquecer de sua “auto 
motivação”, que é aquela que 
o auxilia durante sua rotina na 
obtenção de resultados e pla-
nejamento de objetivos.

Sabendo disso, a ACIL trará 
nos dias 06 e 07 de maio o trei-
namento “Motivação e excelên-
cia em resultados”, das 18h às 
22h. O objetivo do curso é am-
pliar a consciência do partici-
pante na responsabilidade por 

ACIL realiza curso sobre motivação empresarial

Um dos mercados que mais 
tem crescido é o de alimentos 
e produtos vegetarianos e ve-

As possibilidades do mercado vegetariano e vegano

fazer mais e melhor, conquistan-
do alto desempenho no dia a dia.

Outro ponto a ser aborda-
do, é o de incentivar os parti-
cipantes na adoção de hábitos 
transformadores de poder pes-
soal, para a conquista de obje-
tivos, a excelência nas ações e 
melhora de resultados pesso-
ais e profissionais.

Quem aplicará o treinamento 
é Cintya Faccioli, fundadora do 
Centro de Capacitação de Li-
deranças, idealizadora dos pro-
gramas: “Oficinas de Excelên-
cia”, “Programa Sistêmico de 
Qualidade de Vida” e “Circui-

to de Liderança 360º”; PhD e 
Mestre em Gestão de Negócios 
e Liderança pela FCU- Flórida 
Christian University; especia-
lista em Gestão de Pessoas pela 
UNIBERO e bacharel em Ad-
ministração de Empresas.

As inscrições para a capacita-
ção “Motivação e excelência em 
resultados” devem ser feita pe-
lo site: www.acillimeira.com.br/
agenda, com o investimento de 
R$ 160,00 para sócios da ACIL 
e R$ 210,00 para não sócios. 
Mais informações pelo telefone 
(19) 3404-4902 e pelo e-mail: 
cursos@acillimeira.com.br.

O objetivo do curso é ampliar a consciência do participante na responsabilidade 
por fazer mais e melhor, conquistando alto desempenho no dia a dia
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ganos. Este aumento não é al-
go novo, e surge com o foco em 
um público que a cada ano ga-

nha mais adeptos a este estilo 
de vida, e é preciso saber a di-
ferença entre estes dois grupos 
que apesar de parecidos, pos-
suem suas diferenças. 

Segundo a Helena Cassia Oli-
veira, sócia proprietária da Ri-
quezas do Solo - Cozinha Ar-
tesanal Vegetariana, ainda há 
certa confusão para aqueles 
que não estão acostumados 
com o meio. “A dieta  vege-
tariana não tem nada de ori-
gem animal, portanto o corre-
to é  dieta vegetariana restrita.  
O que a grande maioria enten-
de por vegetariano na verdade 
é a dieta ovolactovegetariano, 
em que não se consome car-

As adaptações e criações de alimentos para o estilo de vida vegano 
e vegetariano são infinitas, além de extremamente saborosas

nes, mas se inclui ovos, leite 
e seus  derivados. Já o vega-
no além de não comer, tam-
bém não usa absolutamente 
nada de origem animal e pro-
dutos testados em animais co-
mo cosméticos”, explica.

Mas engana-se quem acha 
que este estilo de vida é res-
tritivo, pois até mesmo as re-
ceitas veganas que não levam 
absolutamente nada de origem 
animal, há opções que incluem 
desde adaptações de receitas 
tradicionais até criações com 
ingredientes novos e inusita-
dos. “Temos, por exemplo, a 
‘carne de jaca verde’ que após 
o preparo fica muito parecida 

em textura e sabor com a carne 
de frango, receitas feitas com a 
casca de banana, algas que dão 
sabor de peixes e frutos do mar 
e as proteínas vegetais que são 
similares às carnes bovinas”, 
aponta Helena.

Normalmente, as empresas 
que oferecem alimentos e pro-
dutos voltados para este públi-
co, são criadas pelas pessoas 
adeptas a sua filosofia de vida. 
“A empresa sempre irá desta-
car isso na sua comunicação, 
voltada para essas comunida-
des. No nosso caso, acredita-
mos na dieta vegetariana”, fi-
naliza a sócia proprietária da 
Riquezas do Solo.
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No dia 28 de março o Con-
selho da Mulher Empreende-
dora da ACIL promoveu mais 
uma edição do Café da Ma-
nhã do Conhecimento, que 
desta vez recebeu o consul-
tor Marcelo Alciati, que já foi 
gestor de projetos no Sebrae-
-SP, atua como palestrante na 
Feira do Empreendedor do 
Sebrae-SP, além de possuir 
um escritório de negócios em 
consultoria em vendas, pro-
jetos, elaboração de planeja-
mento estratégico em vendas.

Alciati apresentou a pales-
tra “Meu Propósito – O que o 
deixa tão forte que sustenta as 
decisões em cenários adver-

Autoliderança foi o tema do Café da Manhã do Conhecimento
sos?” e questionou os parti-
cipantes sobre onde cada um 
poderia chegar na sua vida. 
“Noventa e seis por cento dos 
brasileiros não possuem me-
tas e objetivos claros”, disse 
o consultor. 

Segundo ele, a condição 
mental é o que fortalece ca-
da indivíduo para enfrentar 
as adversidades da vida, en-
tão todos precisam trabalhar 
a autoliderança para definir 
metas, estar convicto de que 
é merecedor delas, e traba-
lhar para que esses objetivos 
sejam alcançados. 

Ao final de sua apresenta-
ção, Alciati propôs uma tare-

fa para os participantes. “Fa-
ça hoje algo que você tenha 
vontade de fazer. Faça al-
go para alguém também, se 
dedique a outra pessoa (li-
gue, abrace, converse). Mude 
um pouco a forma como vo-
cê conduz o seu dia, seja pa-
ra com você mesmo ou para 
com outra pessoa”. 

O evento contou com a par-
ticipação de 40 pessoas e já 
tem data para acontecer no 
mês de abril. A próxima edi-
ção do Café da Manhã do Co-
nhecimento acontecerá no 
próximo dia 25, com início às 
8h30 com o coffee e apresen-
tação da palestra das 9h30 às 

10h.  A convidada especial é a 
personal organizer Beth Gui-
marães, que falará sobre “Fa-

ça a pazes com o seu guarda-
-roupa”. O evento é gratuito e 
aberto a todos.
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A Páscoa é uma das datas 
comemorativas mais popu-
lares (e saborosa) do Brasil. 
Além de todo seu significa-
do religioso, é uma época 
muito apreciada por todos, 
por conta do hábito criado 
há anos de se presentear os 
entes queridos com um de-

Amor em forma de chocolate

licioso ovo de chocolate, 
como forma de demonstrar 
todo o carinho e afeto para 
com o próximo.

São diversos tipos de ovos 
disponíveis para agradar um 
público exigente e que ama 
chocolate: os brasileiros. As 
lojas especializadas ofere-

cem uma gama ainda maior 
de produtos com receitas 
próprias e diferenciadas, que 
fazem a junção de diversos 
ingredientes criando uma 
combinação deliciosa, como 
conta Marcia Regina Zam-
bon Baraldi, proprietária da 
Cacau Show em Limeira. 
“Este ano, temos várias novi-
dades para a Páscoa, como o 
Ovo Pão de Mel com receita 
especial MasterChef, o Trio 
Gourmet que é um ovo com 
três meias cascas de choco-
late recheadas de cocadinha, 
brigadeiro e casadinho, além 
do Montebello, que são três 
meios-ovos de chocolate ao 
leite recheados com marsh-
mallow tradicional”, expli-
ca a empresária que está com 
o estoque da loja preparado 
para atender a demanda de 

clientes em busca do choco-
late perfeito para presentear.

Provavelmente as crianças 
são as mais ansiosas pela da-
ta, pois além de poderem se 
deliciar com seu chocolate fa-
vorito, ainda contam com sur-
presas que vem junto com os 
ovos, que podem ser brinque-
dos, itens de maquiagem, fo-
nes de ouvido, canecas, entre 
os mais variados itens. “Te-
mos, por exemplo, o ovo in-
fantil com a bola exclusiva do 
time Barcelona, os ovos com 
toucas que emitem sons, o kit 
com ovinhos e bolsa Capri-
cho, entre outros”, acrescen-
ta Marcia.

Para as pessoas que pos-
suem alguma restrição ali-
mentar e não podem consumir 
os chocolates tradicionais, 
existem também os ovos es-

peciais. “Há o ovo ‘zero lac-
tose’, que como o nome diz 
é um chocolate ao leite sem 
lactose. Também há o ‘ovo 
zero’, sem adição de açúcar, e 
o Dreams com a casca reche-
ada de trufa tradicional e zero 
adição de açúcar”, completa a 
empreendedora.

E por fim, aqueles que de-
sejam presentear com algo 
especial, mas sem fugir mui-
to do tradicional, há as op-
ções de caixas de bombons 
finos e cestas de chocola-
te que podem ser montadas 
de acordo com a preferência 
de cada cliente. “Presentear 
com chocolates é uma forma 
de carinho, alegria e agrada 
crianças, adultos e idosos, 
além de proporcionar doces 
lembranças”, reforça a pro-
prietária da Cacau Show.

O evento foi um sucesso e contou com a participação de 40 pessoas

Na Páscoa, o chocolate é comercializado nas mais 
diversas formas para cativar a todos
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No dia 24 de março, foi re-
alizada no Shopping Nações 
Limeira mais uma edição da 
Corrida Aril (Associação de 
Reabilitação Infantil Limei-
rense), que este ano celebrou 
56 anos de atividade.

A FENACIL foi um dos 
patrocinadores do evento e 
montou uma equipe de atletas 
composta pelos integrantes 
do Núcleo de Jovens Empre-
endedores da ACIL: Aneli-
ze Modanez, Mariela Neves, 
Laís Carvalho, Leandro Mo-
reira e Adriano Souza.

O evento contou com a par-
ticipação de mais de 1 mil atle-
tas que puderam disputar as 
modalidades de corrida de 5 e 
10 quilômetros, caminhada de 
3,5 quilômetros e Corrida Ki-
ds de 50, 100 e 150 metros. A 
prova teve ainda corrida e ca-
minhada com a participação de 
atendidos da ARIL de Limeira 
e Iracemápolis. 

Equipe FENACIL participou da Corrida Aril
Os atletas inscritos ganharam 

camiseta personalizada da cor-
rida, squeeze, toalha, bolsa com 
alça, número de peito, chip de 
cronometragem e medalha.

O integrante do NJE, Le-
andro Moreira, que partici-
pou na modalidade Corrida 
5k ficou impressionado com 
a organização do evento e 
destacou a importância de Li-
meira apoiar ações como esta. 
“Eventos como a Corrida da 
Aril são importantíssimos pa-
ra engajar as causas de nossa 
cidade, seja um evento como 
esse ou até mesmo aproximar 
as pessoas. Não tem nada me-
lhor do que essa união de pes-
soas e empresas realizando o 
bem. A FENACIL também 
tem esse propósito, por isso 
fizemos questão de patrocinar 
esse evento. Faz todo sentido 
pra nós”, completa.

Os recursos obtidos com 
a realização da Corrida se-

rão utilizados para manter os 
atendimentos realizados pela 
Aril. “Atendemos hoje mais 
de 850 pessoas e, para isso, 
contamos com 135 colabora-
dores nas unidades de Limei-
ra e de Iracemápolis. Agrade-
ço a todos que colaboraram”, 
disse Wanderlei Vieira, pre-
sidente da entidade.

Além da FENACIL, a 
Corrida da Aril teve o patro-
cínio de Shopping Nações, 
Plant Defender, Covabra Su-
permercados, Roma Brazil, 
CCS, Atlas Assessoria Con-
tábil, Le Vitta, Unimed Li-
meira e I-Domestica.

FENACIL 2019
A Feira de Empreendedo-

rismo e Negócios da ACIL 
acontecerá nos dias 22, 23 
e 24 de maio no Centro de 
Eventos do Shopping Na-
ções de Limeira. 

O evento terá entrada gra-

tuita e contará com a pre-
sença de dezenas de exposi-
tores/empresas de diversos 
segmentos.

A 2ª edição da feira con-
tará ainda com Fast Consul-
ting, Rodada de Negócios, 
espaço para networking e as 
Arenas de Conhecimento, de 
Negócios, Startup e Inova-
ção e de Degustação, além 

de uma programação de pon-
ta totalmente focada no uni-
verso empreendedor e nos 
desafios enfrentados pelos 
empresários atualmente. 

Todas as novidades e no-
tícias do evento podem ser 
acompanhadas no site www.
fenacil.com.br, ou nas redes 
sociais: Facebook e Insta-
gram como @fenacil.

A equipe FENACIL foi formada pelos NJEs Anelize, 
Mariela, Laís, Leandro e Adriano
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Com o objetivo de realizar um 
evento de network e negócios, a 
ACIL através de seu Núcleo de 
Jovens Empreendedores, pro-
moveu a 1ª edição da Rodada de 
Negócios no dia 19 de março, 
com a presença de 16 empresas 
de Limeira. 

Dessa forma, a entidade con-
seguiu reunir em um único local 
empresas de diversos segmen-
tos interessadas em criar novas 
oportunidades de negócio visan-
do o crescimento não só de sua 
empresa, mas de toda a comuni-
dade empreendedora da cidade. 

NJE da ACIL promoveu a 1ª Rodada de Negócios
Luciana Regina, da Casa da 

Impermeabilização de Limei-
ra, gostou muito da Rodada de 
Negócios. “Foi excelente, mas 
gostaria que mais empresas esti-
vessem presentes. Também que-
ria de enfatizar a organização do 
evento, que foi muito boa. Na 
próxima, com certeza estarei 
presente. Foi muito interessan-
te”, destacou. 

Após o período de rodada, os 
participantes puderam fortale-
cer ainda mais a relação criada 
nas conversações estimuladas na 
mesa, com o coffee break prepa-

rado pela ACIL no pós-evento. 
Para as empresas que fica-

ram interessadas em partici-
par da Rodada de Negócios da 
ACIL, nos dias 22, 23 e 24 de 
maio, serão promovidas seis 
edições na FENACIL. 

Cada rodada contará com a 
participação de 25 empresas, 
que serão divididas em grupos 
mistos, segmentados e também 
haverá uma reunião somente 
com mulheres empresárias. 

As informações sobre como 
participar, serão divulgadas em 
breve. Aguardem!

A Rodada de Negócios contou com a participação de 16 empresas
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