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EDITORIAL

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
69,5%

26%
4,5%

Bateria veicular (49,59%)

Valor: R$ 260,00

Imposto: R$ 128,93

VITRINE

DIVULGAÇÃO

Com o objetivo de qualificar e levar conhecimento aos associados e a comunidade 
em geral, a ACIL em parceria com o SEBRAE promoveram no dia 30 de agosto no 
salão de festas Zarzuela, o Fórum Desafios do Crescimento que contou com um gran-
de número de participantes. O SEBRAE apresentou a ampla gama de atendimento e 
serviços prestados aos micros e pequenos empresários de Limeira e região, e duran-
te o evento, houve uma palestra proferida por Fred Rocha com o tema “Pense fora do 
negócio”. Na sequência aconteceu um talk show com empresários contando suas ex-
periências e assuntos relevantes de como superar os desafios neste momento em que a 
economia brasileira ainda aponta incertezas.

A ACIL também participou da ALJOIAS. Promovida pela Associação Limeirense 
de Joias - ALJ é uma grande feira do segmento realizada em Limeira, que já é reconhe-
cida no Brasil como a Capital da Joia Folheada.

Nesta segunda-feira, dia 11, às 18h30 a ACIL promove mais um Encontro com Em-
presários, evento gratuito, aberto aos associados e convidados, tendo o tema oportuno 
¨Uma conversa sobre vendas¨ com o palestrante Carlos Trubbianelli, e logo após, um 
momento de networking entre os participantes.  

Dentre estes, a ACIL vem promovendo inúmeros serviços que beneficiam seus as-
sociados. Neste dia 12, acontece o lançamento do Cartão de Benefícios ACIL+, que 
proporciona aos empresários e seus colaboradores mais uma opção de vantagens no 
que tange os vales alimentação, refeição e combustível, além de descontos diferencia-
dos em vários parceiros da ACIL.

Vale a pena ressaltar também o Observatório Social de Limeira, importante entidade, 
formada com membros da sociedade civil organizada, totalmente apartidária que tem co-
mo foco principal o monitoramento na qualidade dos gastos público municipal, como 
ação preventiva do combate à corrupção. Com apenas seis meses desde sua implementa-
ção em nossa cidade já é destaque no cenário nacional. Parabéns a todos seus membros!

No próximo dia 15 de setembro, comemora-se o aniversário de Limeira que com-
pleta 191 anos. Cidade com característica empreendedora, com tradição no comércio, 
na indústria e prestação de serviços, é reconhecida em todo território nacional e inter-
nacional. Parabéns Limeira por sua cultura do empreededor, do voluntário, cidade de 
berços gloriosos. Viva Limeira!

Francisco de Salis Gachet
Diretor da ACIL

No dia 8 de agosto o Conselho Consul-
tivo da ACIL aprovou a atualização de seu 
regimento interno, e estipulou por unani-
midade, com os presentes em reunião, a 
nomeação de um presidente e de um se-
cretário para a representação do Conselho. 
No mesmo dia houve a votação, e ficou 
determinado para o cargo de presidente do 
Conselho Pedro Teodoro Kühl e para se-
cretário Renato Hachich Maluf, ambos já 
atuaram como presidentes da entidade. 

Fazem parte do Conselho Consultivo 
ex-presidentes, diretores ou conselheiros 
deliberativos da ACIL, desde que tenham 

Conselho Consultivo da ACIL elege seu presidente e secretário

Pedro Teodoro Kühl

Renato Hachich Maluf

mais de 18 anos de serviços voluntários 
prestados à entidade. Os membros deste 
conselho possuem seu desempenho volta-
do para efeitos positivos em favor do pro-
gresso e desenvolvimento das classes que 
representam, assim como do bem comum 
empresarial na cidade, em reuniões ordi-
nárias que acontecem a cada 60 dias.

Além disso, entre outras responsabili-
dades, cabe também ao Conselho Consul-
tivo realizar a representação da entidade 
em eventos sociais, quando solicitado pe-
la presidência ou diretoria.

FOTOS: ACIL/ARQUIVO
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No dia 15 de setembro Li-
meira completa 191 anos. Fun-
dada por decreto em 1826, a 
cidade recebeu nos anos se-
guintes uma grande leva de imi-
grantes portugueses e alemães, 
inicialmente trazidos para tra-
balhar nos antigos engenhos 
que logo foram substituídos por 
cafezais, cultura esta que estava 
em alta por grande parte do es-
tado de São Paulo.

A partir da primeira meta-
de do século XX, o município 
iniciou um processo de tran-
sição no que diz respeito a 
sua economia, deixava de ser 
ruralista para iniciar a ativi-
dade manufaturada. “Éramos 
essencialmente agrícolas, e 
hoje deixamos de ter um fo-
co maior na indústria eletro-
mecânica para abrir espaço 
para um mercado muito mais 
diversificado. Temos as fortes 
indústrias de joias e folhea-
dos, máquinas agrícolas, au-
topeças, alimentação, entre 

Limeira: 191 anos de inovação, diversidade e crescimento

outras. O mercado muda con-
forme o passar dos anos, e a 
cidade vai se adequando a es-
ta nova realidade”, explica o 
presidente da ACIL, José Má-
rio Bozza Gazzetta. 

Além dos aspectos econô-
micos, Limeira também vem 
passando por mudanças so-
ciais, e a mais recente delas foi 
a chegada do Observatório So-
cial do Brasil - Limeira. A en-
tidade, formada com o apoio 
da sociedade civil organizada, 
tem como foco principal o mo-
nitoramento da qualidade do 
gasto público municipal, como 
ação preventiva à corrupção.

Segundo o membro do Con-
selho Fiscal do Observatório 
Social, Valter Koppe, a insta-
lação do órgão no município 
representa a possibilidade re-
al da população sair do como-
dismo e da indignação e partir 
para a ação. “No caso de Li-
meira, onde não queimamos 
etapas na constituição da en-

tidade e investimos no me-
lhor planejamento estratégico 
possível para facilitar o atin-
gimento de nossos objetivos, 
notamos em cada reunião, no-
vos e qualificados apoiadores 
o que, com certeza, nos garan-
tirá uma excelente atuação na 
busca da melhoria constante 
no trato com os recursos pú-
blicos”, destaca o conselheiro.

Qualquer entidade que de-
senvolva trabalhos voltados 
para o empreendedor é de 
grande importância. E segun-
do Renato Laranjeira, primei-
ro vice-diretor do CIESP Li-
meira, esta é uma cidade que 
possui grande potencial e di-
versidade econômica. “Sabe-
mos que ser um empresário 
ou empreendedor no Brasil 
não é fácil, há muita buro-
cracia, tributos, entre outros 
itens que travam nosso cres-
cimento. A classe empresa-
rial no município se profis-
sionaliza cada vez mais e 

conta com entidades fortes e 
representativas, como CIESP 
e ACIL, que defendem seus 
interesses na busca de seu 
objetivo maior, que é pro-
porcionar crescimento para a 
cidade como um todo e ge-
rar emprego e renda a popu-
lação”, explica Laranjeira. 

Ele acrescenta que a cida-

de é pujante e possui grandes 
empreendedores. “Por isso, 
desejamos a Limeira e a to-
dos que vivem aqui, nossos 
parabéns, tendo a certeza de 
que se cada um continuar fa-
zendo seu papel, nossa cidade 
só tem a ganhar. Parabéns Li-
meira pelos 191 anos!”, fina-
liza Laranjeiras.

Grande responsável pela evolução da cidade ao longo dos anos, a classe empresarial limeirense se profissionaliza 
cada vez mais e conta com entidades fortes e representativas

Limeira é uma cidade pujante e possui grandes empreendedores 
que contribuem com seu desenvolvimento

DIVULGAÇÃO
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Vales-compra são entregues aos ganhadores da campanha 
Compras Premiadas do Dia dos Pais

A ACIL e o Sicomércio realizaram no dia 04 de setembro a entrega dos prêmios de mais uma etapa da Campanha Compras Premiadas que contemplou os 
consumidores que realizaram suas compras nas lojas participantes da promoção no período que antecedeu o Dia dos Pais. Na ocasião, o vice-presidente da 
ACIL, Hélio Roberto Chagas, e o presidente do Sicomércio, Eduardo Hervatin, realizaram a entrega dos prêmios.

Foram sorteados seis consumidores que receberam vales-compra no valor de R$ 1.000,00. Além disso, os vendedores que tiveram seus clientes premiados 
também receberam vales-compra no valor de R$ 200,00. O sorteio do Dia dos Pais aconteceu no dia 26 de agosto, sábado, na Praça Toledo Barros, onde fo-
ram disponibilizadas várias atrações: pipoca, algodão-doce e brinquedos para as crianças se divertirem.

Consumidora: Aline Michele de S. Almeida
Loja: Ótica Diniz

O sorteio do Dia dos Pais foi realizado na 
Praça Toledo Barros, no dia 26 de agosto

Consumidor: Luis Gustavo P. Danesin
Loja: Comunidade Infantil Pedagógica - CIP

Vendedor: José Luiz R. de Almeida

Consumidor: Antonio Rodrigues Alves
Loja: Peixaria Peixe Bom

Vendedora: Isabel Cristina S. Francisco

Consumidora: Dalva Cavalcante Domingues
Loja: Auto Peças Santa Rita

Vendedor: José Alexandre Picinini

Consumidora: Marina Honório
Loja: Minas Motos 

Vendedora: Diomara Barbosa Custódio

Consumidora: Irene Monteiro de M. Bagatella
Loja: Papelaria Mec

Vendedora: Luana Maria da S. Lavoura Vendedora: Adrica Fernanda Cardoso

FOTOS: ACIL/RAFAELA SILVA
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No dia 30 de agosto aconteceu 
o Fórum Desafios do Crescimento, 
organizado pelo SEBRAE-SP de 
Piracicaba com apoio da ACIL. O 
encontro aconteceu no salão Zar-
zuela, com abertura de uma apre-
sentação institucional do Sebrae 
com a consultora de negócios Ce-
cília Coiado Previatto e reuniu di-
versos empresários e empreende-
dores de Limeira e região.

Segundo dados levantados pela 
organização, passaram pelo evento 
cerca de 500 empresários dos mais 
diversos setores. “Avaliamos o Fó-
rum de forma bastante positiva e 
produtiva. O evento reuniu empre-
sários de vários municípios, de di-
versos segmentos, o que foi uma 
oportunidade de gerar relaciona-

Fórum Desafios do Crescimento reuniu empresários de Limeira e região
mentos e buscar aprendizado”, 
conta a consultora Silmara Regina 
de Souza.

A apresentação de Fred Rocha 
com a palestra “Pense Fora do Ne-
gócio” foi um dos pontos altos do 
evento. Ele compartilhou conceitos, 
tendências, experiências e dicas im-
portantes para que as empresas se 
posicionem no novo mercado que 
se apresenta. De uma forma sim-
ples e divertida, o palestrante mos-
trou aos empreendedores a im-
portância de olhar para o próprio 
negócio de uma forma diferente, na 
busca por novas formas de atender, 
se relacionar e vender. Após a pa-
lestra, os presentes puderam acom-
panhar um talk show, com empre-
sários de micro e pequena empresa 

da região que puderam comparti-
lhar suas experiências de desafios 
enquanto empreendedores. As em-
presas participantes do bate-papo 
foram GF Lanternas, Riquezas do 
Solo e Nutrimax.

 O presidente da ACIL, José 
Mário Bozza Gazzeta, esteve pre-
sente e relembra o evento como 
uma grande festa. “O Fórum fun-
cionou como uma reunião, jun-
tando diversos empresários de vá-
rias cidades da região. A maioria 
das pessoas ali já estavam envol-
vidas de alguma forma com o Se-
brae, através de todas as suas ferra-
mentas que auxiliam o empresário 
a crescer e aumentar seu conheci-
mento para manter o seu negócio 
vivo”, conta o presidente.

A apresentação de Fred Rocha com a palestra “Pense Fora do Negócio” 
foi um dos pontos altos do evento

ACIL/RAFAELA SILVA

A Prefeitura Municipal de Limeira, através da Secreta-
ria da Cultura, Sociedade Pró Sinfônica e Orquestra Sin-
fônica de Limeira apresentam “Parque de Todos os Sons 
– Festa da Cidade”, em um concerto homenageando duas 
das maiores bandas de todos os tempos, The Beatles e Pink 
Floyd, no dia 15 de setembro, às 20h30, no Parque Cidade.

O evento está dentro da programação das festividades 
comemorativas pelos 191 anos de fundação de Limeira.

Sob regência de Leandro Pereira, a orquestra recebe como 
convidados as bandas Vila Jazz, que apresentará grandes su-
cessos da carreira do Pink Floyd, com sua música psicodélica 
e progressiva, sendo um dos grupos de rock mais influentes 
da história, e Rubber Soul, que irá homenagear The Beatles, 
reproduzindo fielmente o repertório da banda, apresentando 
grandes clássicos e contagiando o público com carisma e ale-
gria, criando momentos mágicos e únicos no concerto.

Os arranjos são de Emanuel Massaro e Alexandre San-
tos, Pink Floyd, e Emanuel Massaro, The Beatles.

A Apresentação é gratuita e aberta a toda a população.
Para melhor apreciação do espetáculo o público pode le-

var seu banquinho.

Orquestra Sinfônica de 
Limeira apresenta Beatles 
e Pink Floyd no dia 15

A ALJOIAS completou 15 anos 
em 2017 confirmando o compro-
misso de geração de negócios para 
a Capital da Joia Folheada: Limei-
ra. A 23ª edição da feira ocorreu 
entre os dias 29 e 31 de agosto, no 
Shopping Nações Limeira, e con-
tou com 61 empresas de vários 
segmentos da joia folheada e rece-
beu mais de 4.500 visitantes com-
pradores de todos os estados do pa-
ís, além do já esperado e crescente 
número de estrangeiros.

A 23ª edição atingiu o objetivo 
proposto de valorizar o segmen-
to e proporcionar grandes negó-
cios aos expositores. A Associa-
ção Limeirense de Joias - ALJ e 
a Domínio Organizadora, atingi-
ram o objetivo de trazer a Limeira 
compradores potenciais que aque-
ceram o mercado e geraram para 
os seus expositores negócios que 
continuam em evolução mesmo 
após o evento. Esse é o intuito da 
ALJOIAS: gerar negócios antes, 
durante e após a feira. 

Na abertura da ALJOIAS foi 

23ª edição da ALJOIAS recebeu mais de 
4.500 visitantes

realizada uma Cerimônia de Ho-
menagem ao Deputado Federal 
Miguel Lombardi, autor da Lei 
que reconhece Limeira como Ca-
pital Nacional da Joia Folheada, 
contando com a presença de au-
toridades locais e regionais, além 
dos representantes das entidades 
de limeirenses que abrilhantaram 
e enriqueceram a cerimônia.

A estimativa de negócios ge-

rados na 23ª Edição da ALJOIAS 
em toda a cadeia industrial, co-
mercial e de serviços de Limei-
ra supera R$ 20 milhões, trazen-
do a economia local importante 
fôlego em momento adverso que 
passa a economia.

A próxima edição da ALJOIAS 
acontece entre os dias 10 e 12 de abril 
de 2018, também nas dependências 
do Shopping Nações Limeira.

A ACIL também esteve presente na ALJOIAS com seu estande e serviço 
gratuito de consulta de crédito, através do departamento de SCPC

ACIL/RAFAELA SILVA
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