
O melhor tratamento pa
ra o câncer de mama conti
nua sendo o diagnóstico pre
coce da doença, como conta 
o médico oncologista André 
Orlando Marques, na maté
ria especial produzida pelo 
Jornal Visão Empresarial em 
apoio ao Outubro Rosa. 
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Câncer de mama: prevenção é o caminho

ACIL Itinerante vai até o Parque Hipólyto
Mais uma edição do ACIL 

Itinerante foi promovida em 
Limeira. A ação aconteceu no 
dia 29 de setembro, na região 
do Parque Hipólyto, onde os 
empresários puderam obter 
informações sobre a ACIL e 
também em relação à abertu
ra e formalização do negócio.
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VAI COMPRAR?

Acompanhe semanalmente a carga tributária embutida nos 
produtos consumidos pelos brasileiros. Os valores de referência 

são baseados na média das cargas dos produtos nacionais.

UNIÃO

ESTADO

MUNICÍPIO

VOCÊ SABE PARA ONDE VAI TODO O 
DINHEIRO DOS TRIBUTOS?

PENSE NISSO! Fonte: Ministério da Fazenda – Receita Federal
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26%

4,5%

EDITORIAL

DIVULGAÇÃO

VITRINE

Achocolatado (38,06%)

Valor: R$ 5,00

Imposto: R$ 1,90

José França Almirall
1º vice-presidente da ACIL

Encerradas as eleições, 
alguns pontos merecem 
nossa reflexão. Limeira 
teve sua segunda eleição 
em regime de dois turnos, 
porém mais uma vez, te
ve seu prefeito eleito no 
primeiro turno. Além dis
so, observamos, como em 
todo o País, um alto ní
vel de abstenções, votos 
brancos e nulos. Aqui, 
como na capital paulista, 
esse número foi superior 
ao obtido pelos vencedo
res. É preciso uma refle
xão mais efetiva de nos
sa classe política sobre 
este cenário. Muitos de
fendem o fim da obriga

toriedade do voto, mas ao 
verificarmos que a multa 
pela abstenção é da ordem 
de três reais, na prática, is
so já ocorre, restando ape
nas eliminar a multa...

A ACIL presenciou em seu 
auditório, dois debates, pro
movidos pelas rádios Edu
cadora AM e Estereosom 
FM, também com presença 
do CIESP. Foi uma experi
ência interessante, so bretudo 
pela transmissão ao vivo. 
Acreditamos que a prática 
atingiu seu objetivo, ajudan
do os candidatos a difundi
rem suas ideias.

Teremos, a partir de ja
neiro, um novo prefeito e 

também uma Câmara Mu
nicipal com algumas mu
danças. Torcemos para 
que todos, prefeito e ve
readores, tenham êxito em 
seus projetos apresenta
dos durante a campanha.

Este mês também mar
ca a campanha de cons
cientização na luta pela 
prevenção do câncer de 
mama – Outubro Rosa. 
Em Limeira, essa cam
panha é tradicionalmente 
conduzida pela ALICC, e 
o número de apoiadores 
cresce a cada ano. Habi
tualmente, nossa equipe 
veste a camisa da cam
panha, além de apoiar e 
promover diversos even
tos alusivos ao tema. 
Convidamos a todos para 
contribuir com a campa
nha, colaborando direta
mente, ou auxiliando em 
sua divulgação.

Uma excelente semana 
a todos.

Municípios com banda larga 4G triplicam e acessos 
crescem 180% em um ano

O número de acessos em banda larga pela tecnologia 4G no Bra
sil cresceu 180% em um ano e chegou a 46,3 milhões em agosto, 
de acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Tele
comunicações (Telebrasil). Foram ativados 30 milhões de novos 
acessos entre agosto do ano passado e o mesmo mês deste ano.

De acordo com o levantamento, o 4G está em 569 municípios, 
que concentram mais da metade da população brasileira (58%). No 
período de 12 meses, o número de municípios com 4G praticamen
te triplicou, com a implantação da tecnologia de quarta geração em 
375 cidades. A meta de expansão do governo era de 286 municí
pios com essa tecnologia até o fim deste ano.

A banda larga móvel, considerando os acessos em 3G e 4G, fe
chou o mês de agosto com 197,3 milhões de acessos. As redes de 
3G já estão instaladas em 4.847 municípios, que concentram 97% 
da população. Em 12 meses, houve um crescimento de 14% no nú
mero de munícipios cobertos pelo 3G, com a ativação de 606 no
vas cidades nesse período. Também no 3G a cobertura atual supe
ra a meta, que é de 3.668 municípios, prevista para dezembro de 
2016. Considerando banda larga fixa e móvel, o balanço de agosto 
mostra um total de 223,6 milhões de acessos. Destes, 26,3 milhões 
são de banda larga fixa, segmento que apresentou crescimento de 
4,3% no período de 12 meses.

O estudo aponta ainda que na banda larga fixa, a velocidade mé
dia aumentou 36% no segundo trimestre de 2016 em relação ao 
mesmo período de 2015, alcançando 4,8 Mbps. Na banda larga 
móvel, a velocidade média chegou a 3,9 Mbps, com crescimento 
de 19% no período.

Fonte: Agência Brasil
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Fundada em 2011, a Limei
ra Rádio Taxi surgiu com o intui
to de facilitar e agilizar o serviço 
de transporte particular e empresa
rial para a população, com profis
sionais responsáveis, qualificados 
e que trazem um serviço de qua
lidade, além de promover a união 
entre os taxistas da cidade.

A frota atende o público em 
geral, empresas, executivos etc. 
E um dos pontos de destaque es
tá em sua rapidez em chegar até o 
local em que o cliente se encontra, 
já que todos os táxis são equipa
dos com sistema de rastreamento 
via satélite, em que a central lo
caliza o veículo mais próximo, 
chegando em até 10 minutos. O 
taxímetro é acionado apenas no 
embarque do passageiro.

A Limeira Rádio Taxi pretende 
através de seus parceiros, ampliar 
sua área de serviço e o número 
de cooperados diante do trabalho 
prestado pela instituição. Com o 

Facilidade e rapidez são o foco da 
Limeira Rádio Taxi

lema “Rapidez, Conforto, Segu
rança e Qualidade”, a cooperativa 
está há quase seis anos atuando na 
área de transporte na cidade, vi
sando também o bom atendimen
to e segurança, contando inclusi
ve com carros assegurados à favor 
dos passageiros.

 A instituição trabalha com 
condições e preços especiais pa

A Limeira Rádio Taxi conta com uma grande frota de veículos e 
profissionais que trazem mais conforto e segurança para seus clientes

ra seus clientes, seja pessoa físi
ca ou jurídica. Para entrar em con
tato ou obter mais informações 
existe o e-mail limeiraradiota
xi@ig.com.br, e os telefones (19) 
34448590, 34422996, 99769
2996, 981822996, 994242996 e 
987652996. A Limeira Rádio Ta
xi tem atendimento 24h, todos os 
dias da semana.

DIVULGAÇÃO

Um dos supermercados mais tra
dicionais de Limeira, o Bom Mix, 
inovou mais uma vez e agora con
ta com uma novidade para melhor 
atender seus clientes. O check out 

Bom Mix Supermercado implanta check out de autoatendimento 

de autoatendimento, onde o próprio 
consumidor pode registrar e pagar 
suas compras sem a ajuda de uma 
operadora de caixa, já está disponí
vel no Bom Mix desde a segunda 

quinzena de setembro. 
A iniciativa surgiu em um mo

mento em que muitas empresas de
cidiram adiar os investimentos e fo
car na redução de despesas por conta 
da crise que se instalou no País e que 
tem feito muitos negócios enfrenta
rem dificuldades. “Porém, em nos
so ramo de atuação, que é ligado a 
alimentação, sentimos menos o im
pacto da crise. Também tomamos 
algumas atitudes visando economia 
e redução de custos, mas a inovação 
tecnológica, trazer algo coisas no
vas, produtos importados, isso sem
pre foi nosso foco”, afirma o gerente 
financeiro e TI, Geiser Moraes. 

Além disso, como conta o geren
te, os clientes do Bom Mix são exi
gentes e esperam novidades do su
permercado que facilitem seu dia a 

dia na hora das compras. Em cidades 
da região, como Rio Claro e Cam
pinas, e a capital paulista, este tipo 
de sistema já está instalado há tem
pos e se tornou tendência. “Oitenta 
por cento dos nossos clientes tem o 
hábito de viajar para o exterior, on
de o check out de autoatendimen
to é muito presente nas lojas e redes 
de supermercado. Essa também foi 
uma das razões por termos trazido 
essa inovação para Limeira.”

Para utilizar o check out de au
toatendimento o cliente deve fazer 
pequenas compras, entre 10 e 15 
itens, no máximo, por conta da pla
taforma (balança) onde os produtos 
devem ser colocados após serem 
registrados pelo sistema de compra 
do computador. “O processo é bem 
simples, o cliente deve clicar na te

la do monitor touch screen, em se
guida, se desejar, inserir o número 
de seu CPF para gerar a Nota Fiscal 
Paulista. Após essa etapa, ele deve 
passar o código de barras do produ
to no leitor e em seguida colocálo 
em cima da plataforma para que o 
sistema comprove se o produto re
gistrado é o mesmo colocado na ba
lança”, explica Moraes. Após regis
trar todos os produtos os clientes 
podem realizar o pagamento atra
vés de cartão de crédito ou débito e 
finalizar a compra. “Nossa meta é 
expandir o número de caixas de au
toatendimento, assim como as for
mas de pagamento”, diz o gerente, 
que enaltece que caso haja dúvidas, 
sempre há algum colaborador para 
auxiliar o cliente a utilizar o novo 
sistema no Bom Mix.

O Bom Mix Supermercado é o primeiro a trazer o 
check out de autoatendimento para Limeira
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 A ATLAS iniciou em setembro 
a implantação do programa “Par
ceiros para a Excelência” (PAEX). 
O programa visa a implementação 
de um modelo de gestão integrada, 
capacitação de gestores, intercâm
bio de experiências e aprendizados 
e a construção conjunta do conheci
mento. O método foi desenvolvido 
e será aplicado pela escola de negó
cios Fundação Dom Cabral (FDC).

O projeto tem duração de 3 
anos. A primeira fase é desenvol
ver um planejamento estratégico 
para no mínimo direcionar a em
presa nos próximos cinco anos. As 
fases seguintes serão as implemen
tações e monitoramento das ações, 
implantação e revisão dos indica
dores de performance, mediante 
acompanhamento das monitorias 
realizadas por especialistas com 
grande experiência de mercado 
nas áreas de processos, finanças, 
operações, logística, recursos hu
manos, marketing e vendas.

Paralelamente serão capaci
tados anualmente três executi
vos da organização no Programa 
de Desenvolvimento de Dirigen
tes (PDD) e o presidente Marce
lo Voigt Bianchi no Programa de 

ATLAS fecha parceria com Fundação 
Dom Cabral

Desenvolvimento de Dirigentes 
Avançados (PDDA). Os executi
vos da empresa poderão ainda par
ticipar dos diversos encontros com 
objetivo de promover intercâm
bios entre as empresas participan
tes, sendo eles, o comitê de Presi
dentes, Encontros de Dirigentes e 
o Encontro Anual da Rede.

Primeira no estado
A ATLAS se torna a primeira 

organização da área de negócios 
contábeis no estado e a segunda 
no Brasil a ser atendida pelo pro
grama desenvolvido pela Dom Ca
bral. Também é uma das primeiras 
empresas limeirenses a participar.

“Vamos avaliar e turbinar o di
ferencial competitivo da ATLAS”, 
disse Gerson Baffini, professor da 
fundação que atuará na ação. Ele 
participou da reunião inicial do 
projeto, realizada no começo do 
mês de setembro. Também esta
va presente Yumi Tuleski, da PKT 
Desenvolvimento, consultoria as
sociada da Dom Cabral na região 
de Campinas.

Nos últimos 11 anos, a funda
ção tem sido considerada a melhor 
escola de negócios da América La

tina. Também ocupa a 17ª posição 
geral entre as principais escolas 
de negócios do mundo, segundo 
o jornal “Financial Times”. O PA
EX reúne empresas de médio por
te em busca da implementação de 
um modelo de gestão com foco em 
melhoria de resultados e aumento 
de competitividade.

Para Marcelo Voigt Bianchi “a 
parceria entre a ATLAS e a FDC 
deve proporcionar ganhos signi
ficativos para todos os interessa
dos: clientes, sócios, colabora
dores, fornecedores, sociedade e 
governo. Toda empresa vive ciclos 
e um novo ciclo está se iniciando 
na ATLAS. Nosso modelo de ne
gócio tem que ser revisto e alinha
do com as necessidades de nossos 
clientes e do mercado”. Ainda se
gundo Marcelo, “a busca da sus
tentabilidade é o nosso foco. Há 
três anos fomos convidados a fa
zer parte desse programa. Agora 
chegou hora e estamos conscien
tes que só depende do nosso em
penho, pois a metodologia tem su
cesso mais que comprovado”.

Empresas no Brasil, Paraguai, 
Portugal, México e Estados Uni
dos já participam das avaliações.  

Para apoiar a prevenção do câncer da mama, os co
laboradores da ACIL vestirão a camiseta do “Outubro 
Rosa” em prol da ALICC durante todo o mês da cam
panha. Além do vestuário, como todos os anos, a enti
dade conta com adereços na cor rosa e incentiva a to
dos os empresários a também abraçarem a causa.

Para aqueles que quiserem adquirir a camiseta e 
contribuir com a ALICC, ela está sendo vendida por 
R$ 25,00 na sede da entidade. Também é possível 
comprar pontos de luz e botons, que estão sendo ven
didos a R$ 5,00 cada. A ALICC fica localizada na Rua 
Maj. Antônio Machado Campos, 74, no Jardim Pirati
ninga. Os produtos podem ser adquiridos durante todo 
mês de outubro ou até enquanto durarem os estoques. 
Mais informações pelo telefone (19) 34043232.

Outubro Rosa na ACIL
ACIL
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Milhares de pessoas desen
volvem algum tipo de câncer 
todos os anos. Existem os de 
garganta, estômago, pulmão, cé
rebro etc., e em outubro aconte
ce a campanha Outubro Rosa, 
para lembrar a população sobre 
a importância da identificação, 
precaução e tratamento do cân
cer de mama.

O câncer é uma alteração na 
célula, que passa a não respon
der mais ao comando do corpo 
e começa a crescer de uma for
ma desenfreada. Ela também al
tera e destrói o órgão onde se en
contra, e adquire a possibilidade 
de “andar pelo corpo” (através da 
metástase). “O câncer de mama 
é um tumor que se desenvolve, e 
tem como característica o poder 
de destruir a mama, além de con
seguir se espalhar para outros ór
gãos e tecidos do corpo”, explica 
o médico oncologista André Or
lando Marques.

O diagnóstico deste tipo de 
câncer passa por várias etapas, 
mas o princípio de tudo é através 
do autoexame. “Mais importan
te ainda é a mamografia e o ul
trassom, onde é levantado uma 
suspeita de alteração na mama. 
A partir daí é feita uma biópsia e 
se confirmado o tumor, a pessoa 

Câncer de mama: entender para prevenir

é encaminhada para o tratamen
to específico”, conta o médico. 
Qualquer pessoa pode desenvol
ver o câncer de mama, inclusive 
homens (porém estes são casos 
muito raros). “Em qualquer ida
de podese desenvolver o tumor, 
mas está havendo um aumento 
nos casos de jovens mulheres. 
Porém, a maior parte ainda o de
senvolve após os 40 anos”.

Grupo de risco 
Hoje o maior grupo de risco é 

o genético, que são as pacientes 
que possuem um forte histórico fa
miliar de câncer de mama. “Se a 

pessoa tiver uma alteração genéti
ca chamada BRCA 1 e 2, também 
tem uma grande chance de desen
volver o câncer. Mas hoje o prin
cipal fator de risco, para qualquer 
tipo de câncer, é a obesidade e o 
sedentarismo. Para reduzir e sair 
do grupo de risco, meu conselho 
é emagrecer e se alimentar de ma
neira saudável”, salienta o médico.

Tratamento
O melhor tratamento para o 

câncer de mama, segundo Mar
ques, continua sendo o diag
nóstico precoce da doença. “É 
aquela mamografia feita na hora 

exata onde se pega o tumor mi
croscópico. Com ele pequeno, 
apenas a cirurgia é suficiente pa
ra se ter 100% de cura”, conta.

A retirada de uma mama de
pende de vários fatores, que inter
ferem ou não nesta decisão. “Para 
a mulher, a mama é muito impor
tante. Há 30 anos o tratamento era 
sua retirada, independente do tu

mor. A medicina foi se aprimoran
do, e hoje você consegue apenas 
retirar uma parte da mama, e es
tamos também na época da cirur
gia oncoplástica, onde você tenta 
reduzir o máximo possível a mu
tilação”, acrescenta o oncologis
ta. Mesmo com a retirada do seio, 
hoje já é possível fazer a sua re
construção cirurgicamente.

Além do autoexame, a mamografia e o ultrassom são de extrema 
importância para a identificação do câncer de mama

• Caroços (nódulos).
• Abaulamentos ou retrações da pele e do complexo aréolo-ma

milar (bico do seio).
• Secreções mamilares existentes.

Orientações
• O autoexame permite perceber alterações nas mamas. Frente a 

qualquer sinal de alarme, procure um mastologista (médico espe
cialista em mamas).

• O autoexame deve ser realizado uma vez a cada mês, na sema
na seguinte ao término da menstruação. As mulheres que não mens
truam devem determinar um dia específico para repetir o autoexa
me todo o mês.

• O autoexame não é um método diagnóstico e não substi
tui a visita ao mastologista. A mamografia é o único método de 
detecção precoce. Portanto peça sempre orientações a um mé
dico especialista.

Importante!
• O autoexame das mamas não substitui a consulta de rotina que 

deve ser feita ao mastologista.

Fonte: http://www.ibcc.org.br/

O que procurar?
DIVULGAÇÃO
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INFORMÁTICA

Neusa Rizzo
Diretora 
Eniax Soluções 
em Informática

Olá!
Hoje falaremos um pouco a 

respeito de backup e como fa
zê-lo com eficiência. 

A importância de se fazer 
um backup, mesmo que oca
sionalmente, não é uma novi
dade aos mais familiarizados 
com a tecnologia. Se preocu
par em fazer backup não signi
fica apenas dar valor às infor
mações armazenadas no HD, 
mas também estar ciente de 
que a internet é um “terreno” 
repleto de ameaças que visam 
roubar/danificar os dados.

Porém, mesmo que os usuá
rios de PCs e dispositivos mó
veis até compreendam os be
nefícios do backup, pesquisas 
realizadas anualmente apon
tam que o número de usuá
rios que nunca fazem backup 
é consideravelmente alto — 
embora venha reduzindo nos 
últimos anos.

4 dicas para fazer um backup eficiente
Em 2008, o percentual dos que 

não davam importância alguma 
ao backup era de 38%. Em 2015, 
esse número caiu para 25% e ain
da representa o hábito da maioria. 
A pesquisa também nos mostra 
que 23% dos usuários fazem es
se procedimento anualmente, en
quanto 8% realizam diariamente.

Listamos 4 dicas imperdíveis 
para fazer seus backups com segu
rança e praticidade. Acompanhe:

1. Use softwares dedicados 
para backups: 

Para economizar tempo e esta
belecer um esquema mais orga
nizado, uma ótima dica é instalar 
um software específico para esse 
tipo de tarefa. Com isso, não será 
preciso fazer um backup manual
mente, basta configurar o progra
ma para que ele faça a tarefa de 
maneira automática.

2. Invista em soluções para 
grandes volumes de dados:

A sua empresa necessita fa

zer backups diariamente e isso 
envolve um grande volume de 
informações? O armazenamen
to convencional pode se tornar 
inviável nesses casos, visto que 
haverá necessidade de investir 
em hardwares/mídias de arma
zenamento, que, além de ocu
parem espaço, podem ser dani
ficados. Para atender a esse tipo 
de demanda, é importante con
tar com equipes especializadas, 
a fim de não só manter a segu
rança dos dados como também 
cuidar da integridade das infor
mações armazenadas ao fazer 
um backup.

3. Determine os tipos de arqui-
vos antes de fazer um backup:

Fazer um backup é algo que 
demanda espaço em disco, tem
po e, dependendo do caso, di
nheiro. Portanto, evite selecio
nar arquivos que não sejam tão 
importantes assim — softwares 
populares, arquivos de multimí

dia que possam ser encontrados 
facilmente na internet etc. Dê 
mais ênfase aos arquivos con
fidenciais e que não podem ser 
perdidos de modo algum. Em 
um ambiente corporativo, é fun
damental garantir o backup de e
mails, relatórios, planilhas, com
provantes e demais registros que 
serão úteis futuramente.

4. Faça a criptografia dos 
dados:

As ameaças cibernéticas cres
cem a cada dia, levandonos a 
acreditar que todo cuidado na in
ternet ainda é pouco. Por isso, pa
ra prevenir os arquivos que con
tenham informações de extrema 
importância para você e sua em

presa, é imprescindível cripto
grafar esses dados. Garantindo 
a criptografia dos arquivos an
tes de fazer um backup, esta
rá, também, garantindo que so
mente pessoas autorizadas, com 
acesso à autenticação, possam 
abrir os arquivos de forma in
teligível. Possíveis invasores 
não conseguirão ter acesso a 
essas informações, que serão 
apresentadas em um forma
to de impossível compreensão 
ou interpretação.

Agora que você recebeu 
nossas dicas importantes so
bre como fazer backup de ma
neira eficiente, qual a sua me
lhor escolha?
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Mais uma edição do ACIL 
Itinerante foi promovida em Li
meira. A ação aconteceu no dia 
29 de setembro, na região do 
Parque Hipólyto. O projeto leva 
a Associação para mais perto do 
empresário e mantém a sua dis
posição representantes dos de
partamentos da associação, da 
cooperativa de crédito Sicoob 
Acicred, o Sebrae Móvel e um 
consultor contábil indicado pe
la Associação dos Contabilistas 

Nos dias 22 e 29 de setembro a 
ACIL foi sede de dois debates. O 
primeiro foi realizado entre os can
didatos a viceprefeito de Limei
ra, e o segundo e último antes das 
eleições, entre os candidatos a pre
feito municipal. Os debates foram 
promovidos pelas rádios Educado
ra e Estereosom, em parceria com 
a ACIL, Ciesp, Fiesp e Gazeta de 
Limeira e transmitidos em tempo 
real pelas emissoras AM 1020 e 
FM 99,9 com o intuito de auxiliar 
a população a conhecer um pou
co mais sobre os planos de gover
no de cada chapa e assim, escolher 
com sabedoria a quem dedicaria 
seu voto nas urnas.

Estiveram presentes respectiva
mente nos debates os candidatos 
Bruno Bortolan (PSB) e o atual pre
feito Paulo Hadich (PSB); Carlos 
Masutti que disputava a prefeitura ao 
lado de Eliseu Daniel (PSDB); De
nise Vinco Lima (PT) que fazia du
pla com Cláudio Marques (PT); Jú
lio César Pereira dos Santos (DEM) 
e seu parceiro Mário Botion (PSD), 
e Mônica Krauss (PRB) que concor
ria à vice de Murilo Felix (PDT). 

Nas ocasiões os candidatos ti
veram a oportunidade de se ques

ACIL Itinerante visita a 
região do Parque Hipólyto 

de Limeira (APECL) tendo co
mo objetivo ser uma extensão 
da ACIL, oferecendo informa
ções sobre a entidade e também 
em relação à abertura e formali
zação do negócio. 

Na ocasião, as consultoras da 
associação visitaram os comer
ciantes da região, convidando
os para conhecerem a tenda em 
que aconteceria o evento e tira
rem possíveis dúvidas sobre a 
ACIL e empreendedorismo.

DIVULGAÇÃO

Debates municipais são realizados na ACIL

Os empresários puderam tirar as dúvidas sobre a ACIL e também 
em relação à abertura e formalização do seu negócio

Candidatos a prefeito de Limeira e diretoria da ACIL

tionarem entre si, além de res
ponderem às perguntas feitas por 
jornalistas convidados e uma per
gunta elaborada pela ACIL e 
Ciesp. Dessa forma, todos pude
ram apresentar suas propostas para 
as áreas de saúde, educação, segu
rança, cultura, mobilidade urbana, 
entre outras pautas de interesse da 
comunidade limeirense.

“É muito importante apoiarmos 
e incentivarmos esse tipo de ação, 
que colabora com a manutenção 
da democracia dando oportunida
de aos candidatos de apresentarem 
seus projetos para a cidade e tam

bém ajudando a população a deci
dir seu voto ao conhecer um pouco 
mais sobre cada candidato”, enal
teceu o presidente da ACIL, José 
Mário Bozza Gazzetta.

Eleições em Limeira
Realizada no último dia 02, as 

Eleições Municipais foram decidi
das no primeiro turno em Limeira. 
Somando mais de 51,23% dos vo
tos válidos (71.827), Mário Celso 
Botion (PSD) e seu vice, Júlio Cé
sar Pereira dos Santos (DEM) irão 
administrar a cidade pelos próxi
mos quatro anos.

ACIL/RAFAELA SILVA
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Nos dias 28 e 29 de setembro 
aconteceu na Etec Trajano Camar
go a 11ª Feira de Projetos e Tecno
logia, que este ano trouxe 187 pro
jetos desenvolvidos pelos alunos 
do primeiro, segundo e terceiro 
ano do ensino médio e técnico. O 
evento que é aberto ao público reu
niu milhares de visitantes durante 
os dois dias.

O objetivo da feira é fazer com 
que os alunos participantes desen
volvam o hábito pela pesquisa e 
elaboração de ideias, que possam 
de alguma forma contribuir com 
a sociedade. “Nós iniciamos isto 
desde os primeiros anos, com uma 
pesquisa de referências bibliográ
ficas sobre determinado tema, no 
segundo ano já temos o início do 
desenvolvimento do projeto e dos 
produtos e no terceiro já é a finali

Ir ao cinema se tornou uma ex
periência totalmente nova para a 
população de Limeira e região des
de o dia 29 de setembro, quando a 
rede Circuito Cinemas abriu ao pú
blico as suas quatro salas no Shop
ping Nações Limeira, oferecendo 
tudo que há de mais moderno atu
almente nesse segmento. Imagem 

Alunos que inovam!
Jovens da Etec Trajano Camargo desenvolvem projetos 
voltados para a tecnologia, sustentabilidade e sociabilidade

Projeto “Espremedor de Laranja”

zação, com a produção do TCC”, 
conta Patrícia Pascon Souto Tan
credo, coordenadora e professora 
da instituição.

Projetos
Os alunos Guilherme Luchiari 

da Silva e Pablo Henrique da Sil
va, do 1º ETIM (Escola Técnica 
Integrada ao Médio) da turma de 
Mecânica, desenvolveram o pro
jeto de uma cadeira de rodas que 
sobe escadas. “Nós focamos na 
parte social e de uma minoria. Fi
zemos uma pesquisa daquilo que 
facilitaria ou não a mobilidade de 
um cadeirante, antes de desenvol
ver o protótipo”, explicam os estu
dantes. A cadeira consegue elevar 
ou abaixar o assento do usuário, 
de acordo com sua necessidade, e 
através de um sistema de engrena

gens, a cadeira é posicionada em 
uma escada e é puxada para cima 
por uma esteira de borracha.

Voltado para a área da saúde, 
as alunas Thayná Rosário Isidoro 
e Stefhani Andrioli Romero do 3º 
ETIM de Nutrição, criaram uma 
bala natural de alecrim e malva. 
“Estamos trabalhando no desenvol
vimento de uma bala que seja ca
paz de aliviar os sintomas da tosse 
e da dor de garganta, através do ale
crim e da malva. Também fizemos 
o desenvolvimento da embalagem 
do produto, do rótulo e de sua tabe
la de informação nutricional”, con
tam. A bala ainda não está totalmen
te finalizada para o consumo, mas a 
garotas acreditam que esta possa ser 
consumida até mesmo por pessoas 
diabéticas, devido a sua baixíssima 
concentração de açúcar.

Pensando na facilidade e eco
nomia de jovens empreendedores 
os alunos do 2º ETIM de Mecâ
nica, João Marcelo, Henrys Silva 
e Henrique Melo criaram um es
premedor de laranjas compacto. 
“Nosso objetivo foi trazer uma pe
ça compacta, que bares e peque
nos restaurantes pudessem utilizar. 

Além disso, fizemos uma pesquisa 
de materiais e desenvolvemos um 
produto que pode ser adquirido por 
no máximo mil reais”, destacam os 
alunos. Através de uma manivela, 
o protótipo da máquina consegue 
cortar as frutas com uma lâmina e 
espremêlas de uma forma muito 
mais eficiente. 

Rede Circuito Cinemas é inaugurada em Limeira

e som de última geração, conforto 
em todos os sentidos e preços jus
tos vão fazer com que assistir a um 
filme seja um programa imperdível 
para todas as idades.

Na noite quartafeira (28), um 
coquetel seguido da avantpre
mière do lançamento “Meu Ami
go, o Dragão” apresentou as no

vidades da Circuito Cinemas para 
imprensa e autoridades da região. 
“Temos que agradecer à população 
de Limeira, que nos acolheu, e ao 
Shop ping Nações, que acreditou 
na nossa empresa”, afirmou Mar
co Alexandre, presidente da rede 
Circuito. Representando a ACIL, 
estiveram presentes o 1º vicepre
sidente da Associação, José Fran
ça Almirall e esposa, o 2º vicepre
sidente, Hélio Roberto Chagas e 
esposa, além do coordenador do 
departamento comercial, Fábio Ri
beiro, que prestigiaram o novo ci
nema da cidade e deram as boas
vindas ao grupo. 

Marco Alexandre ressaltou que 
a Circuito chega a Limeira com o 
que há de melhor em tecnologia de 
som e imagem hoje no mercado. 
“Viemos para ficar”, disse. Com 
investimento de R$ 2 milhões, o 
cinema no Nações conta com qua
tro salas que, juntas, têm capacida
de para aproximadamente mil pes

soas. Na sala 1, a Circuito Cinemas 
instalou uma tela de 180 metros 
quadrados, com tecnologia 3D Ex
treme Reality de cor prata, que re
flete 40% mais luminosidade que 
as normais, brancas.

O sistema de som é o Dolby Di
gital 7.1, apresentado na mais re
cente feira de Las Vegas. Os es
pectadores podem acompanhar os 
filmes em poltronas comfortflex e 
consumindo a grande variedade de 
produtos oferecidos na bombonie
re, que conta com balcão de 14 me
tros de comprimento, o que garante 
atendimento tranquilo a todos.

Além dos guichês, a compra 
dos ingressos pode ser efetuada 
por terminais de autoatendimento, 
internet e aplicativo de celular. A 
cada semana, as salas trarão todos 
os principais lançamentos, sempre 
com a opção de filmes legendados. 
A Circuito oferece várias modali
dades de descontos aos clientes, 
incluindo cartão-fidelidade, dias 

da semana e datas especiais e con
vênios com empresas, entre outros.

Convênio com a ACIL
O Circuito Cinemas fechou con

vênio com a ACIL para conceder 
descontos exclusivos para asso
ciados da entidade, funcionários e 
dependentes durante o período de 
seis meses. “Eles terão desconto de 
50% do valor praticado para a ses
são escolhida para o ingresso do ti
tular e de mais dois acompanhan
tes”, explica o gerente comercial da 
rede, Charles Peiris.

Vale destacar que o desconto não 
é cumulativo a qualquer outra pro
moção e/ou desconto, como por 
exemplo: estudantes, aposentados, 
entre outras campanhas da rede. “O 
desconto será concedido na bilhete
ria, assim que o ingresso for adqui
rido mediante apresentação de cra
chá ou holerite que comprove sua 
ligação com a empresa associada a 
ACIL”, completa Peiris.

Hélio Roberto Chagas, 2º vice-presidente da ACIL, Marco Alexandre, 
presidente da rede Circuito, José França Almirall, 1º vice-presidente da 

ACIL, e Dr. João Luis Zaros, diretor superintendente da Unimed
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