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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

FENACIL recebeu mais de 4 mil visitantes
A segunda edição da Feira de Empreendedorismo e Negócios da ACIL (FENACIL) foi um gran-

de sucesso. Com diversas atrações e 80 expositores, a Feira reuniu profissionais das mais diversas 
áreas, que puderam compartilhar conhecimentos e fortalecer sua rede de contatos. Além disso, es-
tima-se que mais de meio milhão de reais tenham sido movimentado na cidade graças ao evento.
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ACIL divulga o nome dos homenageados do 
39º Dia da Empresa Limeirense

O Dia da Empresa Limei-
rense (DEL) é uma premiação 
que já marca o calendário em-
presarial de Limeira há mais de 
três décadas. Promovido pela 
ACIL, o evento chega em sua 
39ª edição para homenagear as 
empresas, personalidades e en-
tidade que se destacaram em 
seus respectivos setores.

R3 FILMES

 ACIL/ARQUIVO
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EDITORIAL

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%

Buquê de Rosas (17,71%)

Valor: R$ 110,00

Imposto: R$ 19,48

DIVULGAÇÃO

Leandro Moreira
Membro do NJE da ACIL

Quando fui chamado para esse editorial, pensei  “ixi vai ser difícil falar de 
um projeto que deixou de ser sonho e se tornou um marco”. É, são dois anos já 
que direcionamos tempo, suor, paixão, anseios e muita dedicação pra que tudo 
aconteça da melhor forma. E foi.

Foram mais de dez meses de planejamento, reuniões, duvidas e a certeza que 
estávamos fazendo o possível para tornar a 2ª edição da FENACIL um sucesso.

Lembro perfeitamente o dia em que nós, do NJE, decidimos que precisaría-
mos de um desafio à altura da nossa vontade de trazer um marco pra cidade, fo-
mentar relacionamentos e levar conhecimento gratuito para os empreendedores.

E com mais de 20 palestras, 80 expositores e quase 4.200 visitantes durante 
três dias, a FENACIL foi um sucesso como o previsto. E a satisfação em realizar 
algo tão grandioso é imensa, nos deixam anestesiados e gratos por tanta confian-
ça de patrocinadores, expositores, palestrantes e visitantes.

A FENACIL sempre foi um desejo não só nosso, mas de todo empreende-
dor que almeja conhecer novos horizontes e ampliar seu networking. A essência 
sempre foi essa. Pensamos em cada detalhe dessa experiência que queríamos 
transmitir durante o evento (desde a primeira edição, que já havia sido um gran-
de sucesso). Conseguimos, mais uma vez.

É nesse momento que agradeço a toda diretoria da ACIL por nos entregar tal 
desafio; a cada colaborador da Associação pelo empenho e dedicação; a todos 
os fornecedores do evento que transformaram nossos sonhos em realidade e a 
todos os membros do Núcleo de Jovens Empreendedores da ACIL que doaram 
toda sua força, talento e amor nesse projeto que hoje é parte da frota dos princi-
pais eventos da cidade. Sem vocês nada disso aconteceria. Vocês são muito es-
peciais.

Não há sensação mais incrível que contar com tanta gente engajada em fa-
zer tudo acontecer da melhor forma, levando conhecimento e trazendo aquele 
sentimento que nós limeirenses gostaríamos de resgatar e dizer “a FENACIL 
é nossa”.
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FENACIL é sucesso e movimenta mais de 500 milhões 
na economia limeirense

FOTOS: R3 FILMS

Em sua primeira edição, a 
Feira de Empreendedorismo 
e Negócios da ACIL (FENA-
CIL), já havia sido um suces-
so e mostrado o grande poten-
cial que a cidade possui. Em 
2019, muito mais do que exi-
bir uma marca, as empresas 
participantes puderam poten-
cializar a sua rede de contatos, 
aprimorar seus conhecimentos 
através das palestras, compar-
tilhar experiências através das 
relações desenvolvidas e das 
rodas de conversas, além de 
terem a oportunidade de fir-
marem novas parcerias. 

Novamente a tarefa de pro-
duzir uma feira de sucesso foi 
entregue aos integrantes do 
Núcleo de Jovens Empreende-
dores (NJE), a qual foi cumpri-
da com maestria. “Quando re-
cebi o convite para fazer parte 
do NJE, não imaginava a inten-
sidade e o quanto o Núcleo me 

ajudaria a crescer profissional 
e pessoalmente. Olhar para al-
gumas semanas atrás e ver co-
mo foi a FENACIL é uma mis-
tura de sentimentos de alegria, 
orgulho, superação e gratidão”, 
conta Carolina Pranzetti Ne-
gro, integrante do NJE.

Ela acrescenta que foram 
meses de reuniões, planejando 
cada detalhe e sonhando como 
seria a feira, que superou as 
expectativas de todos que par-
ticiparam. “Agradeço a todos 
os expositores, empresários, 
empreendedores, palestran-
tes, colaboradores da ACIL e 
o público que prestigiou nosso 
evento: sem vocês nada dis-
so teria se tornado realidade”, 
completa Carolina.

A FENACIL 2019 acon-
teceu nos dias 22, 23 e 24 de 
maio, no Centro de Eventos 
do Shopping Nações Limeira. 
A solenidade de abertura do 

evento contou com a presença 
de convidados e diversas auto-
ridades da cidade e região. 

No primeiro dia foi desta-
que a presença do News Tru-
ck da CBN Campinas, que re-
alizou a cobertura completa 
do evento, além de entrevistas 
ao vivo com convidados espe-
ciais da FENACIL.

Mas nada disso seria possí-
vel, se o evento não contasse 
com seus 80 expositores que 
estiveram mostrando e exal-
tando seus produtos e servi-
ços para os mais de 4 mil vi-
sitantes presentes na feira. 

Com público diversifica-
do, tanto de Limeira quanto de 
outras cidades da região, mui-
tos negócios foram fechados 
e várias empresas tiveram re-
torno significativo ao conquis-
tar novos clientes e parcerias, 
além de fortalecer a sua mar-
ca e poderem trocar conheci-
mentos de mercado com ou-
tros profissionais.

Para a segunda edição da FE-
NACIL, foi preparada uma pro-
gramação de ponta que contou 
com a presença de 42 profissio-
nais especialistas de diversos 
segmentos. Quem prestigiou o 
eventou teve a oportunidade de 
participar de palestras, com as 
mais diferentes temáticas, dire-
cionadas para diversas áreas do 
mercado, que foram distribuí-
das entre as Arenas de Negócios 

e de Conhecimento. O Ex-CEO 
da Jaguar Land Rover, Flavio 
Padovan, trouxe a palestra Li-
derança e Gestão, foi um dos 
especiailistas que passaram pela 
FENACIL, assim como Thiago 
Scuro, da RedBull Sports, que 
falou sobre a Gestão do Futebol 
e como as ações podem impac-
tar diretamente no desempenho 
de uma organização.

A diversidade não se limi-
tou às pautas das palestras, 
mas também nas três Roda-
das de Negócios, que conta-
ram com 75 participantes no 
total. Nas rodadas, estes em-

Núcleo de Jovens Empreendedores (NJE)

A abertura da FENACIL contou com a presença de
convidados e autoridades 

“Visitei a FENACIL como representante da empresa Sígel Energia Fotovoltaica. A feira 
contava com excelentes palestras e ótimos expositores, mas o que mais se destacou para mim 
foi a possibilidade de networking com os mais de quatro mil visitantes. Com ambiente descon-
traído, era fácil encontrar um colega que apresentava mais colegas e assim surgia a oportuni-
dade de novos negócios e parcerias. Sem dúvida, a feira traz um grande impacto positivo para 
o empreendedorismo de Limeira e região”.

- Marcos Vinícius G. Casseb, representante da Sígel - Energia Fotovoltaica.

preendedores puderam apre-
sentar os seus negócios, evi-
denciar os interesses e o que 
cada um poderia oferecer, ten-
do ali a oportunidade de pros-
pectar parcerias e novos clien-
tes. A organização garantiu o 
dinamismo do projeto, e apre-
sentou um desafio a mais pa-
ra os participantes, que tinham 
um tempo cronometrado para 
se apresentarem e cativarem a 
atenção dos demais.

As Rodas de Conversas e 
painéis interativos apresenta-
ram temas relevantes e que im-
pactam diariamente a vida do 

Realizada no Centro de Eventos do Shopping Nações Limeira, 
a FENACIL teve entrada gratuita
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empreendedor. Foram seis ro-
das, onde os presentes nestes 
bate-papos puderam debater e 
sanar dúvidas com profissio-
nais das mais diversas áreas, 
sobre temas como carreira 4.0, 
marketing digital, IOF sobre 
exportação, diversidade e ino-
vação, leis trabalhistas e sobre 
licitações públicas. Já nos três 
painéis, foi possível conferir 
dicas de como se estabelecer 
na Indústria 4.0, empreendedo-
rismo feminino e startups. 

E por falar em startup, es-

As Rodas de Conversa permitiram que profissionais trocassem 
experiências sobre diversos temas do mundo empresarial

te ano a Feira trouxe uma are-
na exclusiva para elas. Para 
compor o espaço, foram es-
colhidas nove empresas em 
construção, que puderam 
apresentar as suas ideias e vi-
sões com produtos e serviços 
inovadores, trazendo melho-
rias e soluções para o merca-
do. Com isso, também pude-
ram aproximar-se de empresas 
já consolidadas, trocar conhe-
cimentos com profissionais 
que atuam à anos no mercado, 
além de ganharem visibilidade 

e sugestões para seus negócios, 
potencializando ainda mais as 
chances de sucesso. 

Outro destaque foi a presen-
ça de entidades, que puderam 
mostrar um pouco dos traba-
lhos sociais e econômicos de-
senvolvidos em prol da comu-
nidade limeirense. 

Uma das novidades que 
chamou a atenção dos expo-
sitores e visitantes do evento 
foi o aplicativo FENACIL, 
disponível para smartpho-
nes de sistema Android e 
iOS. Toda a programação de 
palestras, mapa de estandes 
puderam ser conferidas no 
app, que também funciona-
va como uma pequena rede 
social da feira, onde exposi-
tores e visitantes poderiam 
compartilhar pequenos lea-
ds e trocar informações. Fo-
ram mais de 1.200 downlo-
ads do aplicativo, com mais 
de 80% dos usuários loga-
dos em suas contas e confe-
rindo suas funcionalidades.

Para incentivar ainda mais 

“Me surpreendeu! Já estive em diversas feiras de vários segmentos como agrícolas, máqui-
nas e ferramentas, embalagens, alimentos, suplementos, etc., todas em grandes centros urba-
nos e a FENACIL não deixou nada a desejar. Muito pelo contrário, a organização estava impe-
cável, a disposição dos estandes, a tecnologia aplicada estava excelente, ou seja, apesar de ser 
uma feira pequena perto dessas citadas, estava com muito conteúdo, proporcionando diversas 
oportunidades de negócios, que acredito ser o maior intuito dela, além das palestras sensacio-
nais. A ACIL está de parabéns pela FENACIL 2019 e que venham muitas outras”. 

- Thiago Valencia, da Estação Saúde. Três painéis compuseram a programação da feira, 
entre eles o de Empreendedorismo Feminino

As três Rodadas de Negócios promovidas durante a feira
contaram com a presença de 75 empresários

42 profissionais especialistas palestraram na FENACIL



510 A 30 DE JUNHO DE 2019

esta interação, foi desenvol-
vido um game dentro do pró-
prio aplicativo, que no final 
rendeu dez premiações. Po-
deriam participar do jogo 
somente visitantes. Cada in-
teração com posts e produ-
ção de conteúdo rendeu uma 
pontuação, e com base no 
total de pontos foi gerado 
um ranking entre os usuários 
para a entrega dos prêmios, 
oferecidos pelos próprios 
expositores da feira. Foram 
diversas recompensas, en-
tre elas seis meses de Carro 
Fácil, uma bolsa de estudos 
para o curso de idiomas, ca-

feteira, caixas de som blue-
tooth, entre outras.

Os impactos de um evento 
do porte da FENACIL, não 
se limitaram apenas aos dias 
de seu funcionamento, mas 
também auxiliou no giro da 
economia local. Acredita-se 
que, somente dentro de Li-
meira, foi realizado um gran-
de investimento entre servi-
ços e produtos destinados à 
realização da feira, tanto por 
parte da Associação quanto 
dos expositores. “Estima-se 
que, só dentro de nossa cida-
de, tenha sido injetado mais 
de meio milhão de reais. Os 

“O evento foi muito bem planejado, não deixando nada a desejar em termos de estrutura e organização. Nosso estande foi muito visitado pelo público, nos-
so novo serviço a TV por assinatura foi bem divulgado de forma que o público interagiu com as atividades propostas, atingindo assim nossa meta de fazer co-
nhecida nossa marca e qualidade de serviços. Em contato com outros empresários participantes da feira recebemos vários elogios a respeito do nosso espaço 
e atendimento prestado a todos. Acredito que a FENACIL tenha sido um marco para nós da Network Telecomunicações, por toda nossa estrutura e reconhe-
cimento dos visitantes em nosso estande e também pela receptividade do público com nosso novo produto, que é a nossa TV com tecnologia em fibra ótica”.

- Clayton Assis, da Network Telecomunicações.

“Iniciativas como a FENACIL são vitais para o desenvolvimento de nossa cidade. Propiciar 
o encontro de tantas pessoas boas que diariamente constroem as empresas e associações de 
nossa cidade, gera novas oportunidades e ideias de grande valor. Parabéns à ACIL e seu Nú-
cleo de Jovens pela iniciativa e pelo foco em fazer acontecer!”. 

- Raul Groppo, do Observatório Social do Brasil – Limeira.

A FENACIL recebeu o encontro da RA7, 
grupo de associações comerciais de Campinas

resultados foram positivos, e 
o feedback de quem partici-
pou ou esteve presente tem 
sido muito bom”, comenta 
José Mário Bozza Gazzetta, 
presidente da ACIL. 

Todos que passaram pe-
la feira demonstraram gran-
de satisfação com o objetivo 
alcançado pelo NJE e cola-
boradores da própria Asso-
ciação. A FENACIL tem tu-
do para entrar no calendário 
oficial da cidade, como um 
dos maiores eventos de em-
preendedorismo e negócios 
do interior de São Paulo. Na-
da disso seria possível sem a 
ajuda dos seus patrocinado-
res: Porto Seguro, Bariflex, 
Claudio Zalaf Advogados 
Associados, Icone Telecom, 
Network, SICOOB, Atlas, 
ProDB – Woclo, Ubirajara, 
OMIE e PrintFood.

Realizada durante três dias, a FENACIL contou
com a visita de mais de 4 mil pessoas

Os 80 expositores do evento tiveram a oportunidade de 
realizar novos negócios, parcerias e fortalecer sua marca
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Com a utilização de móveis 
planejados é possível dar a um 
cômodo sua própria personalida-
de. Seja em uma sala de jantar em 
uma casa ou na recepção de um 
escritório, com a contratação de 
um profissional capacitado pode-
-se fabricar praticamente tudo o 
que vier à imaginação.

Com a Home Móveis Planeja-
dos é possível criar móveis per-
sonalizados para todo tipo de 
ambiente em residências como co-
zinhas, dormitórios, salas, banhei-
ros, área gourmet e de lazer, assim 
como peças para escritórios, bal-
cões e lojas. Para tornar o serviço 
ainda mais completo, a empresa 
também oferece a revenda e insta-

Home Móveis Planejados é referência em qualidade e prazo de entrega
lação de pisos laminados.

Todo o processo de fabricação 
usa o que há de melhor no segui-
mento. Na parte de ferragens, por 
exemplo, há a utilização de marcas 
como FGV, Rometal, Hardt, SP 
Alumínio etc., em relação à MDFs 
são utilizadas chapas de grande 
porte da Masisa, Arauco, Guarara-
pes, Eucatex. Na revenda de pisos 
são utilizadas as primeiras linhas 
das marcas Durafloor e Eucafloor.

Para a equipe da Home, cada 
cliente é único e por isso seus mó-
veis devem ser feitos com exclusivi-
dade. Utilizando a técnica de móveis 
sob medida, são desenvolvidos pro-
jetos de forma personalizada, aten-
dendo as necessidades de cada clien-

te e respeitando todas as questões 
funcionais e ergonômicas. É possí-
vel conferir diversos trabalhos na pá-
gina do Facebook: @planejadosho-
memoveis, e também no Instagram 
@home_moveis_planejados.

A empresa convida todos para 
conhecerem seu trabalho. Além 
de qualidade garantida, ainda ofe-
rece diversas formas de pagamen-
to facilitados, como cartões, che-
que ou boletos. A Home Móveis 
Planejados atende na Rua Wilson 
Benedetti, 325, no Jardim Gló-
ria. Mais informações ou agen-
damentos de visita no telefone 
(19) 3703-4025,  WhattsApp (19) 
98197-5337 ou e-mail contato@
homemoveisplanejados.com.

Na Home Móveis Planejados são desenvolvidos projetos
personalizados, atendendo as necessidades de cada cliente

LEONARDO BARDINI

Os órgãos públicos têm desen-
volvido ações e programas que 
visam facilitar e desburocratizar a 
vida do empresário e empreende-
dor brasileiro. Um destes regimes 
tributários é o Simples Nacional, 

O que é e como funciona o Simples Nacional?

que une os principais tributos e 
contribuições existentes no país, 
em sua grande maioria, adminis-
trados pela Receita Federal.

Vários impostos destinados 
às empresas são cobrados em 

um valor único através deste re-
gime, tornando o pagamento e 
os cálculos mais fáceis. “Além 
disso, a carga tributária pode ser 
reduzida em até 40%, dependen-
do da empresa, o que impacta 
diretamente na redução de cus-
tos e na gestão financeira da or-
ganização”, explica Walter Car-
los Voigt, sócio proprietário da 
Organização Fênix. 

A empresa que deseja optar pe-
lo Simples Nacional deve seguir 
algumas regras, a principal delas 
é o seu limite de faturamento ser 
R$ 4,8 milhões. “Os optantes pe-
lo Simples também não devem ter 
empresas como sócias, ser filial 

ou estar vinculada a uma empresa 
estrangeira, sócios devem ser resi-
dentes no País, não pode ser uma 
cooperativa, entre outras determi-
nações”, acrescenta Voigt.

O empresário que faz parte 
deste regime deve seguir as di-
retrizes e realizar os pagamentos 
dos impostos em dia, pois o des-
cumprimento destas pode levá-lo 
à exclusão do Simples. “A partir 
do momento que recebem a cor-
respondência [de exclusão do 
Simples], as empresas possuem 
até 30 dias para manifestar incon-
formidade com a exclusão e soli-
citar a revisão”, aponta Voigt.

Vale ressaltar que, essa con-

testação é uma análise sumária, 
para identificação e correção de 
possíveis erros de fatos ou situ-
ações que não demandem atu-
ação da Delegacia da Receita 
Federal do Brasil de Julgamen-
to (DRJ). Os contribuintes que 
não contestarem, serão automa-
ticamente excluídos do Simples 
Nacional. E caso haja alguma 
dúvida sobre o Simples ou ou-
tros programas e tributos, deve-
-se procurar por profissionais e 
empresas contábeis de confian-
ça e plenamente capacitadas, 
para que possam oferecer o ser-
viço com a qualidade e segu-
rança necessárias.

O Simples Nacional surge como um facilitador para o empresário, 
unindo os principais tributos e contribuições do País

DIVULGAÇÃO
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Com diversas datas comemorativas no ano, o Dia 
dos Namorados chega para aquecer o coração dos apai-
xonados. Sejam casais recém-formados ou de longa da-
ta, há diversas formas de demonstrar o amor, mas para 
quem deseja presentear com algo e está na dúvida entre 
tantas opções, a equipe do Jornal Visão Empresarial dá 
algumas dicas de presentes que estão em alta em 2019.

Roupas são uma das primeiras opções para se pre-
sentear, e como a data é comemorada em junho, as rou-
pas da coleção outono/inverno são as mais procuradas. 
A tendência do momento são as peças estilo “western” 
(baseado no velho oeste); anos 60 com roupas em mo-
delagem e estampa poá; estampas “animal print”, além 
do xadrez tartan. Na dúvida, o jeans é um estilo que 
nunca sai de moda com as calças, jaquetas e até mesmo 
bermudas. Então é só escolher qual combina mais com 
o estilo do parceiro (a).

As botas e sapatos mais fechados também ganham 
destaque nesta época do ano. Para as mulheres, o foco 
no inverno são os laços, sejam eles um detalhe no calça-
do ou uma amarração no tornozelo, juntamente com os 
sapatos com amarração lace up (amarração no calcanhar 
ou subindo pela canela), assim como os calçados com es-
tampas em animal print. Já para os homens os tênis e sa-
patênis continuam em alta juntamente com os coturnos, 
e os mocassins tem caído cada vez mais no gosto mascu-
lino em cores neutras ou terrosas.

Para as pessoas mais românticas, não há coisa melhor 
do que programar uma noite especial a dois. Diversos es-
tabelecimentos, principalmente restaurantes e churrasca-
rias, preparam suas noites para receber os apaixonados, 
com decoração temática, cardápio especial, música ao vi-
vo e espaços reservados. E que tal completar a noite com 
um mimo? Neste caso, a dica é presentear com um óculos 
de sol, que pode ser encontrado nos mais variados mode-
los como os aviador, moda praia, redondos e vintage, em 

O amor está no ar!

diversas marcas e valores. Ou até mesmo uma lingerie, pa-
ra apimentar e revigorar a noite do casal.

Para aqueles que querem diferenciar no Dia dos Na-
morados, Limeira conta com um comércio muito varia-
do e cheio de excelentes opções que com certeza irão 
agradar o casal de namorados. 

E vale destacar que, independente do presente, o im-
portante mesmo é demonstrar todo o sentimento que se 
sente por esta pessoa seja através de um abraço ou um 
“eu te amo” cheio de emoção. Além, é claro, de aprovei-
tar cada momento ao lado dela e construir uma história 
juntos é o que realmente importa.

Compras Premiadas
Para os consumidores apaixonados que resevarão um 

tempo para realizar a compra do presente, a Campanha 
Compras Premiadas da ACIL já é um sucesso em Limeira. 

Quem comprar nas lojas participantes da promoção 
estará concorrendo a R$ 100,00 no prêmio instântaneo 
e, caso não seja contemplado, ainda concorre a um carro 
Km que será sorteado no Natal. Ou seja, são duas chan-
ces de ganhar!

Para saber mais sobre a campanha Compras Pre-
miadas e a lista completa das lojas participantes, basta 
acessar o site da ACIL www.acillimeira.com.br. 

Os apaixonados aproveitam a data para demonstrar 
todo seu amor e carinho pela pessoa amada

DIVULGAÇÃO
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É com grande orgulho que a ACIL rea-
lizará o 39º Dia da Empresa Limeirense 
(DEL), no dia 23  de agosto, no Salão So-
cial do Nosso Clube. O evento tem por obje-
tivo premiar as empresas e empresários que 
se destacam no segmento da Indústria, Co-
mércio, Prestação de Serviço, Entidade So-
cialmente Responsável, Personalidade, Mu-
lher e Jovem Empreendedor, e em 2019 com 
uma nova categoria: Inovação.

Após a divulgação de um formulário 
que ficou disponível no site da Associação, 
as pessoas puderam apontar aqueles que 
achavam merecedores do prêmio. Encerra-
do o período de indicações, os nomes fo-
ram levados para uma bancada avaliadora 
composta por membros de cada setor e de 
entidades ligadas ao meio empresarial li-
meirense, que analisaram e escolheram os 
que mais se encaixavam.

Para a seleção, foi seguida à risca uma sé-
rie de regulamentos, o que garante a serieda-
de da premiação. Alguns dos principais itens 

Na terça-feira, dia 21 de maio, a ACIL, es-
teve presente no Prêmio Sebrae Prefeito Em-
preendedor (PSPE), realizado no Memorial 
da América Latina. O evento marcou a entre-
ga do troféu de 1º lugar ao prefeito Mário Bo-
tion, na categoria “Compras Governamentais 
de Pequenos Negócios”, com o projeto “Esti-
mulando os micro e pequenos empreendedo-
res” da cidade.

O presidente da ACIL, José Mário Bo-
zza Gazzetta, prestigiou a premiação e res-
saltou a importância deste reconhecimento. 
“Foi muito justo, com o prefeito premiado 
como gestor de compras públicas e com Li-
meira muito bem representada. 90 prefeitos 
enviaram seus projetos, mas apenas nove fo-
ram contemplados com o primeiro lugar”, 
comentou Bozza.

As ações desenvolvidas tiveram foco na 
capacitação e incentivo de empresas locais 
para a participação de licitações públicas. 
“É importante destacar também as parcerias 
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personalidades limeirenses

ACIL prestigia Prêmio Sebrae 
Prefeito Empreendedor (PSPE)

são: ser uma empresa associada à entidade, 
estar operando interruptamente em Limeira 
há mais de três anos, não ter recebido o prê-
mio no interstício de 5 anos além de ter par-
ticipação em favor da comunidade, tradição, 
serviços relevantes, exemplos a serem segui-
dos, entre outras características.

O principal objetivo do DEL é o de pres-
tar o reconhecimento para estas empresas e 
personalidades que, com muita garra, auxi-
liam no desenvolvimento social e econômi-
co da cidade. Espera-se que, com este tipo 
de ação, incentive-se novas empresas a cres-
cerem pautadas nos melhores pilares do de-
senvolvimento para Limeira.

Os interessados em celebrar essa noite de 
homenagens podem adquirir seus convites 
na própria Associação, com valor especial 
para associados que podem ser debitados no 
boleto da ACIL, ou via cartão de crédito pa-
ra não-sócios. Mais informações e reservas 
de mesas podem ser feitas pelo número (19) 
3404-4924, com Ana Lídia.

com a ACIL e com o Observatório Social do 
Brasil. Sem eles, o êxito não seria o mesmo”, 
acrescentou o secretário municipal de Desen-
volvimento, Turismo e Inovação e vice-presi-
dente da ACIL, Tito Almirall.

De forma apartidária e com foco no desen-
volvimento empresarial e socioeconômico da 
cidade, foram realizadas reuniões, capacita-
ções gratuitas de ME e EPPs com mais de 90 
participantes, palestras de sensibilização, vi-
sitas técnicas às licitações na sede da Prefei-
tura, entre outras ações. O fruto disso foram 
85 novas empresas limeirenses no sistema de 
fornecedores locais da Prefeitura, aumento de 
68% das licitações exclusivas para MPEs, e 
aumento de 50% de licitações com cotas de 
25% reservadas para MPEs.

A ACIL parabeniza o prefeito Mário Bo-
tion pela conquista, e é imensamente grata 
por juntamente com outras entidades como 
SENAI, APECL, SESI, SENAC e SEBRAE 
por fazerem parte destas mudanças.

O prefeito limeirense recebeu o troféu de primeiro lugar, por ações voltadas às licita-
ções públicas, realizadas em parceria com a ACIL e outras entidades
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Os homenageados do DEL de 2018 participaram de um jantar de gala, onde foram
presenteados com uma placa em reconhecimento à sua atuação


