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PÁG 5

WAGNER MORENTE

Grande festa para o início
do Natal em Limeira

Parceria da ACIL, Sicomércio e Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, realizou no dia 8
de dezembro uma festa para receber o bom velhinho. Passeata com carros antigos, Noeletes,
Banda Arthur Giambelli e Corais contagiaram os limeirenses que receberam com muito carinho, a
figura mais popular do Natal: Papai Noel.

A data também marcou o início do horário estendido do comércio em Limeira.

PÁGS 8 E 9

Compre no comércio de Limeira e
concorra a uma Honda Pop 100 e
um Hyundai HB20 Okm

Papai Noel e Noeletes ao redor do prefeito, Paulo Hadich, Gino Furlan, Valter Furlan, presidente da
ACIL, Martim Medeiros, vice-presidente do Sicomércio e integrantes da Banda Arthur Giambelli
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Marcelo Voigt Bianchi
Conselheiro da ACIL

Vai comprar?
Acompanhe semanalmente a carga tributária embutida nos produtos

consumidos pelos brasileiros.
Os valores de referência são baseados na média

das cargas dos produtos nacionais.

Enfeites de Natal (48,02%)
Valor médio: R$ 5,00
Imposto: R$ 2,40

Árvore de Natal (39,23%)
Valor médio: R$ 150,00

Imposto: R$ 58,84

Mercado financeiro reduz previsãoMercado financeiro reduz previsãoMercado financeiro reduz previsãoMercado financeiro reduz previsãoMercado financeiro reduz previsão
para inflação e para o PIB em 2014para inflação e para o PIB em 2014para inflação e para o PIB em 2014para inflação e para o PIB em 2014para inflação e para o PIB em 2014

Analistas e investidores consultados pelo Banco Central (BC) eleva-
ram a projeção de fechamento da Selic, taxa básica de juros da econo-
mia, para o ano de 2015. A estimativa subiu de 12% para 12,5% ao ano.
A informação está no boletim Focus, consulta semanal feita com mais
de 100 instituições financeiras. Na última reunião do ano, o Comitê de
Política Monetária (Copom) elevou a taxa Selic em 0,5 ponto percentual,
para 11,75% ao ano.

O Focus, que trabalha com dados coletados na semana anterior,
também reduziu a previsão de fechamento da inflação medida pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2014. De 6,43%, a
estimativa foi para 6,38%. A projeção de crescimento para o Produto
Interno Bruto (PIB, soma dos bens e riquezas de um país) foi reduzida
de 0,19% para 0,18%.

O mercado também elevou a previsão de déficit em conta corrente,
indicador que mede o desequilíbrio das contas externas, de US$ 83
bilhões para US$ 84,23 bilhões este ano. O saldo negativo representa
a diferença entre as compras e vendas de mercadorias e serviços en-
tre o Brasil e o exterior, conhecidas como transações correntes. A pro-
jeção de queda na produção industrial em 2014 aumentou de 2,26%
para 2,5%.

Para a balança comercial, analistas e investidores mantiveram pro-
jeção de saldo zero este ano. Permanece, ainda, a expectativa de
fechamento do dólar em R$ 2,55. Os investimentos estrangeiros di-
retos (IED) estimados deverão permanecer em US$ 60 bilhões. Os
preços administrados, regulados pelo governo, deverão ser reajusta-
dos em 5,3%.

Mais um ano se finda...
É comum nesta época avaliar o que vivemos.
Para o meio corporativo literalmente é momen-

to de fazer “o balanço” dos resultados obtidos, rever as estratégicas e planejar
os próximos anos.

Assim também fazemos todos nós, independente de cor, raça, idade, cren-
ça, nacionalidade, profissão...

Aproveitamos esse momento, meio que por osmose, e iniciamos um pro-
cesso de pensar na vida, como vivemos e o que queremos dela.

Momentos em que decidimos iniciar um novo projeto, fazer aquele regime, viajar
para o tão sonhado destino, trocar de emprego, abrir a própria empresa, ter mais
tempo para a família, trocar de carro, enfim, projetos futuros ou simplesmente sonhos.

Dos papas da administração aos grandes gestores, a palavra de ordem é
planejar estrategicamente e gerir as ações que levarão aos resultados deseja-
dos. Trata-se de um processo sistemático, aplicável a qualquer situação.

Processo esse, muito interessante e valioso, mas comprovadamente pou-
cos chegam a alcançar o que sonham para suas vidas. Por quê?

Não se trata de incapacidade ou má sorte, mas é fato que não colocar no
papel e definir claramente o que se deseja e que ações deverão ser tomadas
para se chegar lá, faz toda a diferença.

E trabalhar e ser otimista são ações que podemos ter independente da
economia, da política, do tempo ou das outras pessoas. Então, vamos lá,
vamos escrever nosso futuro hoje.

Afinal é hora de agradecer todas as alegrias e também as dificuldades que
nos fizeram crescer em 2014. Lembrar que não há nada de mais especial no
Natal do que a festa de aniversário de quem nos deu a vida e a grande oportu-
nidade de sermos quem somos.

Que Jesus esteja no coração, no pensamento e principalmente nas ações
de cada um de nós e que o verdadeiro espírito do Natal nos
encha de amor e alegria e ajudando-nos a agir com mais
solidariedade, paz, amizade, harmonia e muito amor ao
próximo.

Desejamos a você e toda família, um ótimo Natal, mui-
ta paz, alegria, saúde, prosperidade.

Que 2015 seja um ano abençoado e que seus so-
nhos se realizem.

Feliz Natal! Feliz 2015!

Vera Mattiazzo
Superintendente do CME

Fonte: Agência Brasil
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A Athomoz Informática atua
no comércio e assistência téc-
nica de informática há mais de
10 anos em Limeira e região,
com um show room completo e
equipe capacitada, faz a diferen-
ça no mercado.

Neste mês de dezembro, mui-
tas empresas entram em recesso
e surge a oportunidade de enviar o
equipamento para a manutenção.
Visando isso, a Athomoz está com
uma grande oferta. Solicitando o
serviço de visita técnica, os 30 pri-
meiros minutos de consultoria são
grátis. Com essa ação, o objetivo é
proporcionar mais tempo para o cli-
ente focar em seu próprio negócio.

Confira alguns dos serviços
oferecidos pela Athomoz: desen-

volvimento e implantação de pro-
jetos de Tecnologia da Informa-
ção; Revisão de Sistema Opera-
cional, Softwares e Hardwares;
Verificação e limpeza de vírus,
spywares, malwares, etc; Insta-
lação, configuração e manuten-
ção de hardware e software; Ins-
talação e configuração de An-
tivírus e firewall nas máquinas;
Instalação de periféricos (impres-
soras, webcam, etc.); Implanta-
ção de redes na plataforma Mi-
crosoft Windows (wireless e
cabo); Implantação de servidores
na plataforma Microsoft Windows;
Compartilhamento de Internet e
arquivos; Implantação de política
de Backup, incluindo o treina-
mento; Aplicação de updates e

Patches de correção para o ser-
vidor e estações de rede; Con-
sultoria em geral.

Além dos serviços citados,
a Athomoz também oferece su-
porte via Help Desk, facilitando
ainda mais a comunicação com
seus clientes.

Outro diferencial é a loja físi-
ca, que está situada na Av.
Piracicaba, 22, no centro de Li-
meira. A loja conta com diversas
soluções em informática.

A oferta dos 30 primeiros mi-
nutos grátis é válida até o dia 31
de dezembro de 2014 e o agen-
damento prévio deve ser feito pelo
telefone: (19) 3453-2962. O re-
gulamento completo pode ser
consultado diretamente na loja.

DIVULGAÇÃO

Athomoz oferece 30 minutos de visita técnica
em informática sem custo

A promoção dos 30 minutos grátis vai até o dia 31 de dezembro
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O Natal é uma das festas
mais populares do ano em gran-
de parte do mundo. A ceia, a
árvore de natal e os presentes
colocados sob ela, a guirlanda
na porta dando as boas vindas
aos visitantes, meias aguardan-
do o presente do Papai Noel, o
presépio montado.

Neste período, arte, fé e cul-
tura se entrelaçam promovendo
diversos costumes, tradições,
lendas, práticas e festejos exis-
tentes há séculos e em cuja
base está um substrato comum:

Espaço Cultural Engep está com a exposição
“Natal, Natais”

A exposição busca trazer um pouco das histórias, dos
significados e dos encantos que estão em torno do Natal

a comemoração litúrgica do nas-
cimento de Jesus Cristo, o pri-
meiro Natal, evento que teria
ocorrido há mais de 2000 anos
na pequena cidade de Belém.

A exposição busca trazer
um pouco das histórias, dos sig-
nificados e dos encantos que
estão em torno do Natal por
meio dos olhares de artistas de
várias épocas e lugares que re-
trataram esta festa. Cada um,
imbuído por formação, costu-
mes e hábitos distintos, cristãos
ou não, interpretaram esta data

de maneiras diferentes, produ-
zindo imagens únicas e singu-
lares, variados natais.

Todos estão convidados
para a mostra, onde a mensa-
gem principal é aquela que o
próprio Natal nos deixa: amor,
amizade, solidariedade e, aci-
ma de tudo, paz!

“Natal, Natais” ficará expos-
ta até o dia 9 de janeiro, de se-
gunda a sexta, das 12h às 20h,
no Espaço Cultural Engep, que
fica na Largo da Boa Morte,
118 – Centro.

DIVULGAÇÃO

Aprender com experiências práticas
é a principal premissa da Pedagogia por
Projetos, uma metodologia de ensino uti-
lizada pela Escola de Educação Especi-
al “João Ometto”, resultado de uma par-
ceria entre educadores da Apae Limeira
e Unesp/Rio Claro.

Basicamente, os alunos escolhem um
tema que gostariam de trabalhar e todo cor-
po docente vai adaptando as disciplinas em
torno deste tema. Neste caminho de apren-
dizagem e descobertas, há surpresas ines-
quecíveis como receber presentes de um
dos maiores cartunistas do Brasil, o criador
da Turma da Mônica, Maurício de Sousa.

A coordenadora pedagógica Gláucia
Apolinário explica que os alunos expres-
saram a vontade de se encontrarem com o

Alunos da Apae Limeira
recebem presentes de
Maurício de Sousa

Criador da Turma da Mônica foi tema de estudos da Escola de Educação Especial

cartunista, mas como isso não seria pos-
sível, a professora deu a ideia de escreve-
rem uma carta, endereçada a ele, e exer-
citando assim, o português e a escrita. Isso
aconteceu no primeiro semestre e, para
surpresa de todos, a resposta, veio acom-
panhada de um kit com gibis e desenhos
autografados para cada aluno da sala.

Segundo a professora, Maria Aparecida
Garcia, o melhor presente é que, durante
um semestre inteiro o trabalho em sala de
aula foi muito produtivo. “Encantados com
o universo da turma da Mônica, os alunos
aprenderam sobre higiene, alimentação
saudável, cores e outros assuntos, tudo
por intermédio dos gibis e das histórias apre-
sentadas pelos personagens, o que ren-
deu ainda uma exposição”, contou.

O Senado aprovou, recentemente,
projeto que regulamenta a profissão de
designer. A notícia está sendo come-
morada por toda a comunidade acadê-
mica da FAAL (Faculdade de Adminis-
tração e Artes de Limeira) já que para
estudantes e designer já formados,
esta conquista representa um avanço
do mercado profissional.

O projeto, do deputado Penna (PV-
SP), determina que somente os titula-
res de curso superior, ou pessoas com
experiência mínima de três anos até a
data de publicação da lei, possam exer-
cer a profissão de designer. Pela proposta,
fica vedada a entrada no mercado de tra-
balho de pessoas sem a adequada qua-
lificação para realizar atividades envolven-
do desenhos industriais, pesquisa, ma-
gistério, consultoria e assessoria, cone-
xas aos desenhos. Além disso, o fruto
do trabalho do designer passa a ser pro-
tegido pela Lei dos Direitos Autorais.

O coordenador dos cursos de
Design da FAAL, Tomas Sniker, afirma
que a regulamentação da profissão é

um passo muito importante para o cam-
po do design. “Os profissionais tem en-
contrado seu espaço nas últimas dé-
cadas no Brasil, mas ainda sofre com
a presença de pessoas despreparadas
no mercado, associações de classe
muito fracas e a ausência de incenti-
vos governamentais. Com a regulamen-
tação, o campo tende a se fortalecer e
ganhar mais relevância”, destacou.

 
Punição

O projeto prevê punição para a pes-
soa física ou jurídica que usar a deno-
minação designer ou empresa de design
sem cumprir os critérios estabelecidos
na lei. A pena será advertência, após de-
núncia ao órgão fiscalizador, com um
prazo de 180 (cento e oitenta) dias para
regularizar sua situação. Esgotado esse
prazo, a pessoa ou empresa que per-
maneça em desacordo estará sujeita às
sanções previstas na Lei das Contraven-
ções Penais (Decreto-Lei 3.688/1941).

 
Fonte: Agência Senado

FAAL comemora aprovação
da regulamentação da
profissão de designer
pelo Senado

DIVULGAÇÃO
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Banda Arthur Giambelli entoou várias canções natalinas

Carreata do Papai Noel percorreu as ruais centrais da cidade

Francisco Gachet, Hélio Chagas, Nelson Curcio e Valter Furlan,
prestigiando o tradicional Presépio Cúrcio no Teatro Vitória

Teve início o projeto “Natal de
Todos Nós” na segunda-feira, 8
de dezembro, com a chegada do
Papai Noel e a inauguração das
luzes na Praça Toledo Barros. A
cerimônia começou na sede da
ACIL e contou com a tradicional
participação da Corporação Mu-
sical Arthur Giambelli, que exe-
cutou canções natalinas e acom-
panhou o desfile até a praça. A
carreata também contou com o
Clube de Carros Antigos. Corais
da cidade fizeram apresentações
no coreto.

O presidente da ACIL, Valter
Furlan, enalteceu a parceria
com as entidades para a exe-
cução do projeto e deixou a sua
mensagem de fim de ano. “Que
nós tenhamos um final de ano
cheio de amor, prosperidade e
que o verdadeiro espírito natali-
no encha os corações de todos
nós. Um Feliz Natal!”, disse.
Também marcaram presença os
diretores Hélio Chagas, Francis-
co Gachet e Carolina Mecatti, o
Prefeito, Paulo Hadich, o vice-
presidente do Sicomércio, Mar-
tim Medeiros, além de secretá-
rios municipais.

As comemorações de Natal
são iniciativa da ACIL, Prefeitu-
ra Municipal, por meio da Se-
cretaria de Cultura, e Sindicato
do Comércio Varejista.

Natal de Todos Nós
Durante todas as noites, até

o dia 23 de dezembro, das 19h
às 22h, haverá apresentações
de corais e bandas no coreto da
Praça Toledo Barros. Nesse pe-
ríodo, o Papai Noel e as Noele-
tes receberão crianças e adul-
tos em sua casa, montada na
gruta, para tirar fotos. A popula-
ção também pode conferir o tra-
dicional presépio mecânico da
família Curcio, exposto no hall
do Teatro Vitória.

O projeto ainda integra a pro-
moção “Comércio de Limeira
realizando seus sonhos”, que
visa incentivar as compras no

Fim de ano
Chega do Papai Noel marca o início
do Natal em Limeira

comércio de Limeira. Os consu-
midores receberão cupons para

Martim Medeiros, vice-presidente do Sicomércio, Deise e Paulo
Hadich, 1ª Dama e Prefeito Municipal, Valter Furlan, presidente

da ACIL, Carolina Mecatti, conselheira da ACIL, Ana Maria
Sampaio, presidente do Ceprosom, Hélio Chagas e Francisco

Gachet, diretores da ACIL

A ACIL também acendeu as suas luzes
e está pronta para o Natal

concorrer a um Hyunday HB20
e uma Honda Pop 100.

WAGNER MORENTE

FOTOS: ACIL/ANA LÍDIA RIZZO
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A Associação Limeirense de
Combate ao Câncer realiza, des-
de sua fundação, a entrega de
cestas de Natal para seus paci-
entes em estado mais crítico. Ao
todo, a entidade atende 1600
pacientes, disponibilizando aten-
dimento médico, psicológico e
distribuição de medicamentos.

Para reforçar ainda mais o
espírito Natalino, as 300 cestas
foram entregues nos dias 9 e 10
de dezembro, na sede da enti-
dade. “Pensamos primeiramen-
te nas necessidades de nossos
pacientes, pensamos que mui-
ta gente não teria algum alimen-
to característico e passamos a
providencia-los”, conta a tesou-
reira Marilene Bagnato.

Durante a entrega das ces-
tas, as crianças assistidas pela

O Conselho da Mulher Empreendedora (CME) da ACIL
comemorou as conquistas de 2014, em confraternização
no Restaurante Jangada no dia 26 de novembro.

Na foto: Raissa Paiva, Ivanilda Cia, Marli Bilatto, Gisele
Araújo, Ana Luiza Rocha, Karina Ghisi, Magali Pegoraro,
Kelly Müller, Ednéia Sinico, Carolina Mecatti, Marília
Gazzeta. Sentadas: Maria Alice Cardoso, Marcela Ortolan,
Rosilene Luck, Vera Mattiazzo e Maria Regina Calderari.

A ACIL, em parceria com a Rádio Educadora AM e Estéreo
Som FM, realizou sorteio de cinco pares de ingresso por meio da
página da entidade no Facebook. Após várias curtidas, com-
partilhamentos e comentários, cinco sortudos garantiram os convi-
tes: Neide Silva, Andréia Montemor, Josy Adriana, Elyas Halves e
Rosimeire Grinberg.

ACIL realizou sorteio
de ingressos para o
show de Zezé di
Camargo e Luciano

Rosimeire Grinberg, Andréia Montemor e Josy Adriana, que foi
representada por sua filha, Jhennifer Silva, ficaram super felizes

com a premiação e retiraram os ingressos na ACIL

Solidariedade

Alicc entrega cestas de
Natal para pacientes

entidade, receberam brinque-
dos, como presentes entregues
pelo Solzinho, símbolo da loja
de brinquedos Ri Happy. “Nós

Marilene Bagnato representou a diretoria na entrega
das cestas de Natal

conseguimos ver a alegria de
cada uma que passa por aqui.
É muito importante vê-las sor-
rindo”, explica Marilene.

FOTOS: ACIL/RAFAELA SILVA

ACIL/LAÍS CARVALHO

Confraternização

DIVULGAÇÃO
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Entre os dias 1º e 06 de de-
zembro, foi realizado na ACIL o
Seminário Empretec, promovido
pelo Escritório Regional do
Sebrae-SP em Piracicaba,  que
contou com a participação de 30
empresários interessados em
gestão de negócios.

Combinando aspectos com-
portamentais do empreende-
dor e exercícios práticos para
o aperfeiçoamento das habili-
dades focadas na criação e
gestão de negócios, o progra-
ma de treinamento ofereceu
aos participantes a oportunida-
de de assimilar informações
importantes e de grande rele-
vância para manter seus em-
preendimentos competindo
com igualdade no mercado.

Como possui o objetivo de
estimular o desenvolvimento de
negócios inovadores nas áreas
do comércio, indústria, serviços
e agronegócios, o Empretec
leva em consideração o fato de
que o sucesso empresarial não
depende apenas da habilidade
do empreendedor para o geren-
ciamento dos negócios, mas,
principalmente, do melhor apro-
veitamento de características
como iniciativa, persistência e
exigência de qualidade e efici-
ência, que estão presentes no
comportamento de empresários

Empretec Programa de treinamento transformou
perfil profissional dos participantes

bem-sucedidos, e tudo isso foi
trabalhado durante a semana
em que ocorreu o seminário.

Mantendo uma metodologia
altamente interativa e experi-
mental, composta por pales-
tras, exposições em vídeo, di-
nâmicas individuais e em gru-
po, o Empretec consegue ter
uma abordagem diferenciada,
um estímulo adicional para os
empreendedores participan-
tes que são levados a conhe-
cer e aprimorar suas carac-
terísticas empreendedoras
como parte da estratégia para
a condução dos seus negóci-
os de forma competitiva.

Diversos pontos foram traba-
lhados com os empresários du-

rante o Empretec, dentre eles
a percepção para saber identi-
ficar oportunidades empresari-
ais e a entender seu próprio
comportamento em determina-
das situações do cotidiano da
empresa, aprender a fazer avali-
ações sistemáticas do planeja-
mento da empresa, fundamen-
tais para definir metas e objeti-
vos, além de motivar e mobilizar
os colaboradores rumo aos ob-
jetivos desejados.

Para aqueles que ainda não
tiveram a oportunidade de parti-
cipar do seminário, oportunida-
des não faltarão, então aguar-
de, pois o próximo a adquirir todo
esse conhecimento empresari-
al pode ser você!

 A segunda edição deste ano contou com a participação 30 empresários interessados
em gestão de negócios

O Empretec mantém uma metodologia altamente interativa e
experimental, composta por palestras, exposições em vídeo,

dinâmicas individuais e em grupo

Thiago Miranda Orico, 29 anos
Consultor de TI e empresário
“Tive oportunidades de praticar
diversos comportamentos de

empreendedores de sucesso, mais
especificamente foi possível

descobrir e desenvolver os meus
pontos mais fracos. Aprendi, por

meio da prática e o
autoconhecimento, com alto grau
de consciência, quais são exata-

mente meus comportamentos mais
fracos e menos utilizados que

preciso desenvolver melhor para
atingir resultados satisfatórios”.

Gisele Santos, 34 anos
Empresária

“O Empretec muda não apenas o
comportamento do empresário, mas

sua visão de mundo. É como se você
enxergasse tudo de fora, de outra
perspectiva, o que te faz saber

exatamente quais suas falhas e onde
pode melhorá-las.

Falo com convicção que entrei uma
Empresária fazedora de tarefas e sai

uma Empreendedora com metas
definidas e claras, uma perspectiva

enorme, uma visão de mundo fantásti-
ca. O Empretec é um presente ao

empresário que realmente quer crescer,
se destacar e fazer um mundo melhor”.

Lucas Bilato Bozza, 28 anos
Engenheiro de Produção 

“É um curso para a vida toda,
possibilitando aplicar os

ensinamentos empreendedores
tanto no profissional quanto no

pessoal, pois lhe traz um
autoconhecimento muito grande.
Com certeza indico o Empretec
para todos os empresários que
desejam crescer e se desenvol-

ver profissionalmente, pois o
curso traz as ferramentas

necessárias para isso, porém é
preciso se entregar totalmente
ao seminário e as atividades

propostas”.

FOTOS: ACIL/RAFAELA SILVA
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Campanha
de Prêmios

· A Popular Bolsas
· Aberholl & Fitch
· Abil Cursos
· Absoluta Modas
· Acessórios Vitória
· Agropesca
· Agro Rossi
· Algo Mais Modas
· Aliança Comercial
· Aliança Folheados
· Aloha Tecidos e Cortinas
· Alvorada Perfumes
· Ambiente Modas
· Ana Vini Modulados
· Armação Surf Shop
· Armazém da Moda
· Auto Escola e Despachante Exodus
· Auto Escola Felipe
· Auto Peças Lazinho
· Auto Peças Santa Rita
· Bacana Confecções
· Bar do Tatu
· Barretos Country
· Bellini Modas
· Belíssima Modas
· Bell Modas
· Bella Cor
· Belle Marie
· Biri Calçados – R. Barão de Campinas
· Biri Calçados – R. Santa Cruz
· Biri Calçados – R. Santa Cruz
· Biri Calçados – R. Tiradentes
· Bras Van
· Brasveda
· Brink Bem
· Calçados Medeiros
· Casa Agrícola
· Casa Chohfi
· Casa da Árvore Kids
· Casa das Camisas
· Casa das Mangueiras
· Casa de Carnes Campos
· Casa de Tintas Jam
· Casa dos Colchões
· Casa Kühl de Tintas
· Casa Primavera
· Celly Calçados
· Central Máquinas
· Chama Azul
· Charmant Centro de Beleza
· Chic & Bella Cosméticos

Conheça as lojas participantes da
Promoção do Natal da ACIL

· Ciro Móveis
· Claro Max Telecom
· Cleide Joalheria
· Click Informática
· Comercial Casa Limpa
· Comercial Ludvan
· Confeitaria Sociedade Gourmet
· Confortto Móveis & Colchões
· Consermaq
· Controle Informática
· Cuki Modas – R. Barão de Campinas
· Dazze
· Denys Confecções – Jd. São Francisco
· Denys Confecções – Pq. Novo Mundo
· Despachante Serginho
· Destaque Moda Feminina e Masculina
· Diego Modas
· Dimitri Moda
· Discolândia Artigos e Fantasias para Festas
· DM Confecções
· Drogalim Novo Mundo
· Drogalim Vista Alegre
· Drogaria Labaki
· Drogaria São Luiz
· D’Ville Bolsas
· Elétrica e Ferragens São Miguel
· Elétrica Gilmar
· Empórium Óptico
· Epzódio Modas
· Equipom
· Espaço Jô Nascimento
· Esportes Avenida
· Estrela Presentes
· Farfalla Boutique
· Fargos Modas – R. Senador Vergueiro
· Farmácia Homeo Ervas
· Fato Novo
· Focalize Outdoor
· Foto Yamashita
· Franasa
· Gabi Confecções
· Galvanoplastia Costa Marques
· Germânica Veículos
· Gift Brasil
· Hangar Store
· Hiper Mercado Parque
· HPIO Modas
· Ideal Auto Peças
· Imobiliária Forster
· Indústria de Máquinas Chinelatto
· Info House

· Inove Auto Peças
· Íntima Lingerie
· J Medeiros
· Jandaia Pneus
· Jéssica Cosméticos
· JG Comércio de Metais
· Joint Mens Wear
· Kalçatodos
· Kaline Modas
· Ki Festas
· King One Outlet
· KL Modas
· KombatForce Multisports
· Labelle Jeans
· Lafine
· Lana Cosméticos e Presentes
· Le Petit Calçados
· Leal Bike
· Leão & Leão Informática e Eletrônicos
· Lena Modas
· Linknet Soluções
· Loja Eduardo
· Loja Mesiq
· Loja Tim
· Lord Pop Jeans
· Lorena Flor
· Luiza Bijuterias
· Machado & Machado Auto Center
· Magazine Luiza
· Maluf Calçados
· Máquinas Furlan
· Marcenaria Gianoto
· Márcia Monteiro
· Materiais de Construção Dois Irmãos
· Mecatti Ferro e Aço
· Microlins
· Millenium Boutique
· Milly Joalheria
· Milly Ótica e Relojoaria
· Moça Brasilis – R. Santa Cruz
· Moda Brasil
· Monalisa Modas
· Mundo Encantando 
· Musical Brasil
· Nuova Reale Casimiro
· O Boticário – Av. Antonio Cruanes
· O Boticário – R. Dep. Octávio Lopes
· O Boticário – Supermercado Enxuto
· O Boticário – R. Senador Vergueiro
· O Boticário – Pátio Limeira Shopping
· O Porão Modas
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· Officina da Moda
· Ofinótica
· Opção Bolsas
· Óptica Barbosa
· Óptica Crislen
· Orenir Festas e Decorações
· Ótica Boa Vista
· Ótica Emboava
· Ótica Gazetta
· Ótica Limeira
· Ótica Lince
· Ótica Marucho
· Otica Pizani
· Ótica Unimed
· Ótica Visional
· Ótica Zaros
· Óticas Diniz
· Palácio dos Presentes
· Papelaria Lilás
· Papelaria Mec
· Pardal Celulares
· Pardal Presentes e Brinquedos
· Pardal Relojoaria
· Peixaria Spinelli
· Peixinho Ótica
· Peteca Calçados
· Pevimaq
· Pizzaria Micheluccio

· Planet Fashion
· Planeta Água
· Posto da Fonte
· Pratika Ferragens e Ferramentas
· Primata Confecções
· Princesa Cosméticos – R. Santa Cruz
· Princesa Cosméticos – R. Dr. Trajano
· R R Parafusos
· RA Informática
· Radical Vest
· Ramos Folheados
· Rapha Presentes
· Raul Tintas
· Red Surf
· Relojoaria Zezinho
· Roal Acessórios
· Roque Imóveis
· Rosé-Rô Confecções
· Rosi Novidades
· Roveda Fotografias
· Rozinelli Móveis
· RRC Info
· RS Materiais para Construção
· Samara Modas – R. João D’Adona
· Samara Modas – R. Pedro Elias
· Sander Sorveteria
· Santos Calçados – R. Barão de Campinas
· Santos Calçados – R. Dr. Trajano

· Santos Fitness
· Sapataria By Jane Porreca
· Skia Materiais para Construção
· Sônia Modas
· Star Bella
· Substance
· Substance Personal Vest
· Supermercado Moreno
· Tabacaria Treze
· Textil Abril
· Tofaneli Tintas
· Tropical Plantas
· Tunell Surf Shop
· Vera Mattiazzo Investimentos Imobiliários
· Vic Modas
· Vídeo Locadora Pé Quente
· Vitória Shoes Calçados
· Vivane Lustres
· Vulcão dos Calçados
· Waig Industrial Ltda
· Waimanalo Surf Wear
· Xica Magazine
· Yázigi Limeira
· Yuzu
· Zales

*Certificado de Autorização CAIXA nº6-0852/2014
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PAULO CESAR CAVAZIN

Interatividade

— O que é a verdade?
Essa pergunta foi dirigida por
um discípulo a certo mestre
do Zen Budismo. E o velho
sábio, simplesmente, respon-
deu: “Caminhe!”... O inspira-
do autor, Christmas Hump-
hreys, utilizou esse diálogo
para abrir seu livro “Walk On”.
Assim o intitulou para marcar
a imperiosa relevância daque-
la ideia. Já que, obviamente,
no aspecto civilizatório, a ca-
minhada possui um significa-
do evolutivo. Daí lembrar-me
do filme “O Vento Será Sua
Herança”. Cuja de temática ju-
rídica revivia o julgamento do
professor John Thomas Sco-
pes — um fato real (então,
apelidado de “O Julgamento
do Macaco”) — ocorrido, em
1925, na cidade de Dayton, no
Tennessee (EUA). Na tela,
Spencer Tracy protagonizou o
advogado de defesa do profes-
sor, que, embora lecionasse
em escola pública, fora indi-

Através de Charles Darwin
transparece a divina sabedoria

ciado por fundamentalistas e-
vangélicos. Seu crime: ensinar
a “herética” Teoria da Evolução,
de Charles Darwin — ofensiva
ao direito à liberdade religiosa,
por contrariar o “Criacionismo
(crença de que viemos de
Adão)”. Impedido pelo juiz de
arrolar cientistas para testemu-
nharem, apenas restaria ao de-
fensor Clarence Darrow, buscar,
na Bíblia, o meio de provar a ino-
cência do réu. Porque só a ver-
dade religiosa (e não, a científi-
ca) seria aceita por julgadores;
acusadores; jurados e pela po-
pulação intransigente, a cobrar
condenação. Tudo, sob o sus-
tento de oportunistas políticos
e da mídia voltada a apoiar a for-
ça eleitoral majoritária da cren-
ça. Mesmo assim, no final de
doze dias de júri, o advogado
(contra tudo e contra todos) pro-
vou que o Evolucionismo
transparecia com sólidas evi-
dências na Bíblia. Pois, pelo
Salmo 90:4, “para Deus, um

milênio é menos de um dia”. E
em 2 Pedro 3:8, consta: “para o
Senhor um dia é como mil anos,
e mil anos como um dia”. Por-
tanto “um é o tempo do homem
e outro, o de Deus”. O que se
evidenciaria na ordem da cria-
ção de Gênesis 1: 1 a 31, onde
há uma evolução que vai dos
minerais, vegetais e animais ao
homem. Como que a confirmar
Darwin, a criação se deu em
seis dias divinos. Enquanto, para
medir “o dia humano”, o Sol só
seria criado no quarto “dia divi-
no”. Assim, a dimensão de tem-
po de cada um dos seis dias de
Deus, poderia corresponder a
milhões de anos humanos.
Pois, no próprio sétimo dia, pelo
qual estamos passando, muitas
eras evolutivas se sucedem...

Conforme nos expôs, no
“Café Filosófico”, o Prof. Dr.
Mario Eduardo Costa Pereira,
(TV Cultura - 16/11/2014 -
22h00), pela Teoria da Evolu-
ção justifica-se o sistema de

mutação que gera as “super-
bactérias”. Cujas ancestrais
comuns são as anormais (imu-
nes aos antibióticos). Tais
bactérias, ao sobreviverem,
criam estirpes mais resisten-
tes. Que também (por suas
anormais) subsistirão a antibi-
óticos mais fortes. Aos quais,
numa sequência, as anormais
sempre resistirão e criarão
novas cepas. E nessa evolu-
ção, sempre com suas muta-
ções genéticas, as anormais
vão garantindo a vida da es-
pécie. E isso é análogo ao que
ocorre com humanos, no caso
dos transtornos mentais (an-
siedade, toque, bipolaridade,
pânico, síndrome de Down,
sintomas obsessivos, déficit
de atenção, etc.). As altera-
ções psíquicas já não carac-
terizam “doenças mentais”.  E
o papel dos que sofrem trans-
tornos é similar ao das ances-
trais criadoras das superbac-
térias. Já que, pela estatísti-

ca científica, só graças a
tais alterações biológicas
sobrevive a nossa espécie...
Quando nos “normalizamos”
em nossas “verdades abso-
lutas”, o reequilibrante Dever
Ser de Todas as Coisas
(consubstanciado com a
Genética) cria a anormal de-
sigualdade resistente à es-
tagnação da maioria. E tal
revelação santifica os fora
do comum!... Eis, aí, a meu
ver, a sacratíssima (e não
entendida) missão dos cha-
mados “pobres de espírito”!
Porque, “bem-aventurados”,
são eles a causa bíblica e
darwiniana, de nosso evo-
luir!... Como (ante os desíg-
nios divinos) “evolução” sig-
nifica “perene caminhada”,
ao ser-lhe perguntado sobre
a Verdade, o sábio Zen Bu-
dista, apenas respondeu:
“Caminhe!”...

A Feirinha Gastronômica Especial Natal do Projeto Empreender, parceria entre
Facesp, Sebrae e ACIL, acontece na Praça Toledo Barros até o dia 23 de dezem-
bro, período que acompanha o horário do comércio estendido em Limeira.

A Feirinha oferece a oportunidade para que os consumidores saboreiem delicio-
sos quitutes enquanto realizam suas compras de fim de ano.

Fazem parte da ação: Ponto de Ouro Restaurante e Café, Rei da Esfiha, Caça-
rola da Gina e Doce & Design, que preparam diariamente deliciosos doces e sal-
gados para promover uma noite de compras regada a excelentes opções para
comer e beber. “O cardápio é bem diferenciado, com tortas, batata chips, fritos e
assados, esfirras, docinhos caseiros e gourmet, além de deliciosos panetones,
entre outras delícias, assim como refrigerante e água para acompanhar”, comenta
Mariana Fernandes, agente de desenvolvimento do Empreender.

A “Feirinha Gastronômica Especial Natal” fica localizada na Praça Toledo Bar-
ros. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, e
aos sábados, das 9 às 16h. “Além dos doces e salgados, kits de docinhos
também estarão sendo vendidos para quem deseja presentear seus amigos e
familiares com produtos diversificados. Convidamos a todos para prestigiar a
feirinha, será especial”, completa a agente do Empreender.

Empreender
Feirinha Gastronômica fica na Praça
Toledo Barros até 23 de dezembro

As barracas estão com a venda de doces e
salgados com preços especiais

ACIL/ANA LÍDIA RIZZO
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Há quem ainda preserve a
tradição de montar um singelo
e belo presépio, que faz refe-
rência a um momento muito im-
portante na vida dos cristãos: o
nascimento de Jesus. Mas, para
aqueles que ainda não realizam
essa releitura, por meio das ima-
gens de Maria, José, o menino
Jesus, em sua manjedoura, e
os três reis magos, ainda é pos-
sível conferir um dos mais tra-
dicionais e bonitos presépios
montados no Brasil, que é pro-
duzido pela família Cúrcio des-
de meados de 1884 e exposto
em Limeira todos os anos há
várias décadas.

História
Tudo começou na Itália, em

Catanzaro, na região da Ca-
lábria, quando ainda peque-
nos, os irmãos Vicente, José e
Paulo Cúrcio, brincavam de
montar bonecos com barro.
Certo dia os garotos recebe-
ram um desafio, fazer uma fá-
brica de cordas, o que foi logo
aceito. Assim, a “fábrica de cor-
das” ficou pronta. “Nossa que
bonito! Pena que não se me-
che”, disse o vizinho da famí-
lia. Inquietos com a observa-
ção, os meninos cortaram os
bracinhos do boneco e fizeram
um “eixo” com um pedacinho
de pau e amarraram um bar-
bante, que ao ser puxado fa-
zia o boneco se mexer.

Quando chegou o Natal da-
quele ano, Vicente indagou seu
pai: “Todo mundo gosta dos
bonequinhos que a gente faz,
e se os colocássemos junto ao
presépio?”. A ideia foi aceita e
deu tão certo que logo todos
queriam prestigiar o presépio
que se mexia.

Ao longo dos anos, o projeto
foi crescendo e novas peças fo-

Prestigie o presépio
mecânico Cúrcio
neste Natal

ram sendo colocadas para com-
por o cenário.

Em 1906, a família Cúrcio
veio para o Brasil e Vicente re-
tomou a tradição familiar e co-
meçou a montar o presépio que
tanto encantava as pessoas.

Em 1950, Limeira recebeu
pela primeira vez o presépio
que foi todo reformado por Nel-
son Cúrcio e seu pai. Depois
de três meses de montagem,
o presépio chegou a receber
nesse ano 53 mil visitantes.

Até a década de 70 o pre-
sépio mecânico da família
Cúrcio passou ser exposto em
várias cidades, passando por
34 municípios. Porém, devido
às viagens que fazia, o pre-
sépio foi sofrendo avarias,
chegando a ficar três anos
inativos. Mas em 1978, Nel-
son retomou o projeto da fa-
mília e reformou todo o pre-
sépio, que de 650 kg, passou
a ter 150 kg.

As exposições continuaram
até 1999, quando novamen-
te o presépio necessitou de
reforma e ficou mais uma vez
parado. A TRW, por sua vez,
arcou com todas as despesas
da nova reestruturação, rea-
lizada em 2003. Cúrcio res-
taurou todos os bonecos, ca-
sinhas e renovou todo o sis-
tema de mecânica do proje-
to, que pode ser visto em Li-
meira todos os anos em de-
zembro, época de Natal.

O presépio mecânico da
família Cúrcio estará exposto
até o dia 21 de dezembro no
Teatro Vitória, então aqueles
que desejam prestigiar o pre-
sépio e os belíssimos e deta-
lhados cenários que o com-
põe podem fazer uma visita e
admirar esse trabalho de ge-
rações feito com tanto amor.
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Informática

Festa em louvor a Santa Adélia
Acontece nos dias 13, 14, 15 e 16 de dezembro

a festa em louvor a padroeira Santa Adélia. O evento
contará com a semana religiosa Tríduo, com missas no sábado, dia 13 às 20h, no
dia 14, domingo, às 19h, dia 15, segunda-feira, às 19h30 e terço às 20h, e dia 16,
terça-feira, dia da padroeira, às 20h, com procissão saindo da Comunidade.

Todos os dias após as missas haverá a venda de cachorro-quente, pastel e
refrigerante.

No dia 14, almoço com paella, bingo e música ao vivo e animação com Fernando
Reis. O valor é R$ 20 por pessoa e as bebidas são a parte.

A Comunidade Santa Adélia fica na Rua Antonio Araújo Neto, 260 – Águas da
Serra. Participe!

Banda Henrique Marques se apresenta na Igreja da Boa Morte
No dia 19 de dezembro, sexta-feira, às 20h30, a Banda Henrique Marques

apresentará o ‘Concerto do Advento’, o décimo e último da série ‘Concertos do
Patrimônio’, na Igreja da Boa Morte, com entrada gratuita.

Os convidados para o espetáculo serão o trombonista Wilson Dias e o Coro
Contemporâneo de Campinas. Prestigie!

Teatro de fantoches para as crianças no Pátio Limeira Shopping
Durante os quatro domingos do mês de dezembro, o Pátio Limeira Shopping

apresenta o Teatro de Fantoches, uma atração cultural voltada ao público infantil.
As histórias contadas e interpretadas pelos fantoches serão variadas, sempre

com o objetivo de divertir a garotada, com personagens, como sereia, bruxa, caça-
dor, uma árvore falante, curupira, entre outros, que farão a alegria da garotada. A
duração máxima de cada sessão é de 15 minutos.

As apresentações do Teatro de Fantoche acontecem nos domingos deste mês,
14, 21 e 28 de dezembro, sempre com três sessões, às 16h, 17h e 18h.

O evento é gratuito e aberto a todas as crianças interessadas em participar. Não
é preciso retirar senha, basta comparecer ao local nos horários das sessões. O
Teatro de Fantoches está localizado no piso térreo, próximo às escadas rolantes.

Reveillon 2015 no Espaço Bar do Boneca AABB
Dia 31 de dezembro, a partir das 22h30, acontece o Reveillon 2015, no Espaço

Bar Boneca do Clube AABB. O evento terá jantar, grande queima de fogos e músi-
ca ao vivo com Fábio Fernando e Banda.

A entrada contará com mesa de frios, salgadinhos variados, batidas, mesa de
frutas e saladas. No jantar será servido pintado ao molho tártaro, filé de frango, filé
mignon ao molho Champion, tender, arroz branco, arroz com carne seca, nozes,
castanha e passas, canelone ao molho rose, pene ao molho bacalhau, batata
corada com queijo parmesão.

O valor por pessoa é R$ 100 para sócios e R$ 120 para não-sócios. Convites
limitados e mesas de 6 lugares. Mais informações e reservas 98133-8104.

Corais natalinos animam o mês de Dezembro no
Shopping Center Limeira

A programação de Natal do Shopping Center Limeira
irá ganhar um clima ainda mais especial com apresenta-
ções de corais que seguem até o dia 20 de dezembro na
praça de eventos do shopping. Num total de três apre-
sentações, os clientes do shopping poderão conferir can-
ções natalinas e performances teatrais executadas pe-
los corais Vidarte e Vida Iluminada.

A primeira apresentação acontece no dia 11 de dezembro, quinta-feira, às 19h30
e ficará a cargo do Coral Vidarte. Composto por 22 crianças e adolescentes com
idade entre 4 e 17 anos, o coral será acompanhado das crianças do projeto Mãos
que Falam, da Escola Estadual Dom Tarcisio Ariovaldo Amaral, que irão acompa-
nhar o coral em Libras (Linguagem Brasileira de Sinais).

Além de canções natalinas e outras em inglês e espanhol, a apresentação do
Vidarte contará ainda com uma representação teatral sobre o nascimento de Je-
sus. O Vidarte volta a se apresentar no Shopping Center Limeira no dia 18 de
dezembro, no mesmo horário.

O encerramento das atrações de Natal será no dia 20, sábado, às 16h30,
com a apresentação do Coral Vida Iluminada, composto por 15 deficientes visu-
ais que participam das atividades do Centro Educacional João Fischer Sobrinho.

Mantido pela Associação Mulher Unimed Limeira (Amul), o coral Vida Ilumina-
da existe há dez anos e tem em seu currículo apresentações em eventos de várias
cidades paulistas. No Shopping Center Limeira, o coral irá executar um repertório
especial, com as mais conhecidas canções natalinas.

O seu e-mail marketing dá
retorno? Em 2015 use-o como
sua principal “ferramenta”.

Normalmente uso o e-mail
marketing como uma das prin-
cipais ferramentas de divulga-
ção; quando vou enviar e-mails,
,faço testes primeiramente no
meu computador e também no
meu celular, antes de enviá-los
aos meus clientes.

Você pode estar pensando:
Se todos soltam e-mail no mer-
cado, como fazer com que o seu
e-mail seja o escolhido para ser
lido pelo destinatário, vou mais
além, como fazer com que o con-
teúdo do mailing gere vendas, e
dê lucro para sua loja online?

E-mail Marketing –“Pense com a cabeça
do seu público”

É importante analisar se o mai-
ling-mkt tem relação ao contexto
do mercado e antever transforma-
ções que podem comprometer
esses indicadores. Para que você,
não se acomode, indico, antes que
cada e-mail marketing seja envia-
do, uma reflexão, “pense com a
cabeça do seu público”:

1) O conteúdo da mensagem
desperta meu interesse?

2) Qual retorno para meu
negócio/minha vida esta mensa-
gem pode trazer?

3) Parece uma mensagem
segura?

Respondidos estes questio-
namentos, e se as respostam
forem convincentes, você está

pronto para disparar a mensa-
gem aos destinatários. Porém,
se não foram convincentes siga
estes passos.

Personalização: Customize
os conteúdos do e-mail confor-
me o perfil/comportamento on-
line de cada destinatário.

Design Responsivo: Crie e-
mails que possam ser bem lidos
e compreendidos em qualquer dis-
positivo e navegador, em que ele
eventualmente venha a ser lido.

Transações Dentro do E-
mail: A possibilidade de efetuar
uma compra dentro do e-mail é
uma forte tendência futura. Fi-
que de olho, assim que possível
incorpore essa possibilidade, ao

facilitar a conversão, livrando
seus destinatários de terem que
clicar e mudar de ambiente,
você poderá ganhar e muito.

Segmentação do Público:
Estude seus destinatários des-
de o primeiro momento. Saiba
onde eles interagem mais, quais
os caminhos percorrem e pre-
pare mensagens que digam, de
fato, respeito aos seus anseios
e comportamentos.

Creio quem em 2015 o email
marketing continue sendo a prin-
cipal mídia nas estratégias de

marketing de varejistas e em-
presas em geral. Justamente,
por isso, criatividade é a pala-
vra do ano que vem para me-
lhorar sua estratégia e extrair
o máximo de retorno desse ca-
nal, uma vez que mais players
disputarão o clique qualificado
e garantir bons resultados se
tornará cada vez mais difícil,
mas nem por isso impossível.

Lúcio de Oliveira Batista
Proprietário

Livraria Kyrios
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Com 12 anos de realização,
o Programa Miniempresa pro-
movido pelo Ideli (Instituto de
Desenvolvimento de Limeira),
encerrou no dia 28 de novembro,
no auditório da ACIL, a formatu-
ra dos alunos participantes com
a entrega de certificados.

O evento contou com a pre-
sença do presidente do Ideli, Dio-
nísio José Gava Junior; coorde-
nador do projeto, Celso Varga; re-
presentante da Diretoria de En-
sino, Kelly Cunha Simionatto e o
representante da Junior Achieve-
mente, Anderson Chiovitti, e a
vereadora e mãe de uma aluna
participante, Erika Tank. Pais e
responsáveis pelos estudantes
também puderam acompanhar a
apresentação das empresas cri-
adas pelos filhos.

O projeto proporciona oportu-

Encerramento IDELI realiza formatura do programa
Miniempresa

nidades de criar, organizar e ad-
ministrar uma miniempresa, ven-
dendo suas ações, fabricando e
comercializando um produto es-
pecífico. Ao final, os alunos con-
cluem as atividades e devolvem
aos acionistas o investimento e
o lucro, se houver. São ressalta-

dos para os alunos a responsa-
bilidade, o comprometimento, a
ética, a organização, a limpeza
e a assiduidade de cada negó-
cio, na organização e a opera-
ção de uma empresa real. Os
estudantes aprendem conceitos
de livre iniciativa, mercado, co-

mercialização e produto.
Em 2014, participaram: Es-

cola Estadual Professor Dori-
valdo Damm, cujo produto de-
senvolvido foram porta-retratos
decorados; Escola Estadual
João Ometto, com a criação de
guirlandas ecológicas e Organi-

zação Einstein de Ensino com
as sacolas alternativas feitas de
saco de cimento.

O projeto teve a colabora-
ção de 15 consultores voluntá-
rios especializados em áreas
como marketing, finanças, re-
cursos humanos e produção
que ministraram as jornadas
em horários opostos aos estu-
dos dos alunos.

Para o presidente do Ideli,
Dionísio José Gava Junior, o pro-
grama tem como objetivo des-
pertar no jovem o espírito em-
preendedor, “procuramos plantar
uma sementinha para que futu-
ramente e ele tenha uma expec-
tativa de vida e incentiva-los a
ter o próprio negócio ou até
mesmo dentro da empresa que
ele trabalha”, conta.

Alunos da Escola Estadual João Ometto de Iracemápolis
e consultores Alunos da Escola Estadual Professor Dorivaldo Damm

Consultores e autoridades foram presentedos com o produto
desenvolvido pelos alunos da Miniempresa da EE João OmettoAlunos da Organização Einstein de Ensino

FOTOS: ALFAI ALFÂNDEGA
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O ano de 2014 não foi de
grandes resultados para o se-
tor industrial, pelo contrário, foi
um ano perdido e de muitas di-
ficuldades. Essa é a consta-
tação da diretoria do CIESP em
Limeira, formada pelas cidades
de Engenheiro Coelho e Cor-
deirópolis, no 5º Encontro com
a Imprensa, realizado no dia 5
de dezembro no Carlton Plaza.

Segundo os diretores Wa-
gner Zutin Furlan, Jairo Ribei-
ro Filho e Flaminio de Lima
Neto, o país entrou em um pe-
ríodo de estagnação e as per-
das acumuladas estão geran-
do dispensa de mão de obra,
menos investimentos e baixa
perspectiva de melhora, com
a perda de confiança dos em-
presários. O ano de 2014 para
o Brasil foi marcado por um
PIB fraco, alta da inflação,
custo alto nos serviços, con-
sumidores endividados, falta
de credibilidade no governo e
finanças públicas em comple-
ta desordem.

Mensalmente empresas de
todos os tamanhos são encer-
radas, fechando suas portas,
parando a produção e dispen-
sando funcionários em várias
cidades do estado de São Pau-
lo. Outras estão eliminando um
turno de trabalho. Os empre-
gos na indústria paulista con-
tinuam caindo e a situação é
muito preocupante. “Estamos
num momento de desindus-
trialização, recessão e o de-
sempenho da economia brasi-

Encontro Ciesp faz balanço da indústria em 2014

leira vai ser pior do que todos
esperam”, comentaram.

A economia local também
está sendo afetada pela queda
das exportações e o aumento
das importações. Prova disso é
o saldo da balança comercial
que teve uma queda de 90,3%
no superávit comparando o
mesmo período de 2014 e 2013.

Mais uma vez o tão falado
custo Brasil influencia as expor-
tações, o que somado ao câm-
bio, a burocracia brasileira e a
falta de infraestrutura, para
logística e escoamento de pro-
dução, não favorecem o comér-
cio internacional. “De modo ge-
ral, todos os setores foram afe-
tados com a queda nas expor-
tações. Em nossa regional, o
segmento da área automobilís-

tica e de autopeças, fortes na
região, foram os mais atingidos”,
falam os diretores.

Outros itens que prejudica-
ram as indústrias em 2014 fo-
ram a escassez de água e o
aumento absurdo da energia
elétrica.  O Estado de São Pau-
lo teve quedas significativas no
abastecimento e algumas em-

presas tiveram que parar a pro-
dução. Em Limeira, algumas
empresas já reduziram a pro-
dução e planejam parar linhas
se realmente faltar água.  Algu-
mas realizam reuso e tratamen-
to da água, resultado de proje-
tos executados ao longo dos
últimos anos e hoje estão co-
lhendo os frutos e viraram refe-
rência para outras empresas
neste momento de crise. Fora
isso, as indústrias atendidas
pela empresa Elektro foram
afetadas com um aumento de
40% na conta da energia elé-
trica, o que aumenta os cus-
tos de produção e com isso,
reduz ainda mais a competi-
tividade delas. É uma diferen-
ça muito grande dentro do es-
tado, fazendo com que Limeira
mais uma vez perca chances de
receber mais investimentos.

Expectativas do setor
 industrial para 2015

A recuperação do setor in-
dustrial não será para 2015, o
próximo ano também está per-
dido em função do resultado e

medidas não adotadas pelo go-
verno federal em 2014. Os cus-
tos para o empreendedor estão
cada vez maiores, com crédito
escasso e caro, tributação
complexa e elevada, sem falar
da infraestrutura ineficiente. De
acordo com a diretoria, o Bra-
sil não cria condições de de-
senvolvimento e competitividade
há anos e se ações significati-
vas não forem tomadas urgen-
temente, infelizmente a situa-
ção irá piorar. Para eles, é pre-
ciso recuperar a credibilidade
dos empresários para não per-
der mais investimento – o que
já está cada vez mais fraco.
Nas exportações, não há pers-
pectivas de melhora, o cenário
atual deve permanecer enquan-
to não houver uma política eco-
nômica mais definida.

O mercado em que atuamos
é globalizado, mas as novas leis
– tributárias e trabalhistas – não
acompanham as de outros paí-
ses. Elas são obsoletas e atra-
sadas, o que dificulta e encare-
ce a nossa competitividade no
mercado internacional.

Encontro reuniu diretores do Ciesp, Senai , Sesi
e imprensa de Limeira

ACIL/RAFAELA SILVA

Uniram-se em matrimônio no dia 29 de novembro de 2014, a colaboradora da ACIL,
Letícia Siqueira Rosales e Eduardo Gonçalves, em cerimônia realizada na Catedral
Nossa Senhora das Dores.

Letícia é atendente do SCPC na entidade.
A diretoria e os amigos da ACIL desejam muitas felicidades ao novo casal. Parabéns!

Casamento Letícia e Eduardo
AMARILDO PHOTO ART
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Os 12 vencedores do con-
curso de desenho “Um Mundo
+ Colorido”, promovido pela
Odebrecht Ambiental, foram pre-
miados na sexta-feira, dia 5, em
evento realizado na sede da con-
cessionária. Os estudantes fo-
ram presentados com tablet e
ainda tiveram o desenho ilustra-
do no calendário 2015 da Ode-
brecht Ambiental.

Esse ano os participantes cri-
aram desenhos com o tema “Jun-
tos pela Água”, movimento lan-
çado pela Odebrecht Ambiental
em agosto com o objetivo de es-
timular a população ao consumo
inteligente da água, com atitudes
conscientes e sem desperdícios.

O concurso de desenho já é
tradicional na cidade, realizado
pela concessionária desde
1998, mas esse ano superou as
expectativas, com a participa-
ção de 21.407 estudantes do 1º
ao 9º ano, de 60 escolas de Li-

Juntos pela
Água

Vencedores de concurso de desenho
são premiados

Ana Flávia Aguiar
Colégio Evang. Ruth G. Figueira

Beatriz Ricardo Schittini
E.E. Prof. Antônio de Queiroz

Gabriela Marson Pleul
Organização Einstein de Ensino

Jennifer Thais Tetzner da Costa
E.E. Maria Ap. Soares de Lucca

meira, entre estaduais, munici-
pais e particulares.

Uma novidade desta edição foi
a realização da segunda etapa do
concurso, que aconteceu na rede
social Facebook do movimento
Juntos pela Água, onde os 12 de-
senhos escolhidos foram posta-
dos e ficaram à disposição para
serem curtidos, entre os dias 16
e 23 de novembro. O desenho de
Murilo Proveza da Silva, 8 anos,
recebeu o maior número de curti-
das, 784, vencendo também esta
etapa do concurso. Aluno do 3º
ano B da EMEIEF Prof. Creso
Assumpção Coimbra, ele já ha-
via garantido um tablet e espaço
no calendário 2015 da Odebrecht
Ambiental ao lado dos outros 11
desenhos, e levou para casa uma
câmera digital.

Durante a cerimônia os alu-
nos explicaram sobre a constru-
ção dos desenhos e a adequa-
ção do tema Juntos pela Água.

Pedro Henrique de Oliveira, 9
anos, retratou um mundo em
que todos usam esse recurso
de forma consciente e sem des-
perdícios. Participaram da pre-
miação representantes da Dire-
toria Regional de Ensino, Secre-
taria Municipal da Educação,
professores e familiares dos ven-
cedores, além de integrantes da
Odebrecht Ambiental. O evento
também contou com a partici-
pação especial do grupo Cirur-
giões da Alegria.

Júlia Schweitzer Boschiero
EMEIEF Profª Maria Ap. Luca Moore

Maria Vitória Furlan
SESI 005 – Nova Suíça

Matheus Gomes Carlini
Governador Mário Covas

Murilo Proveza da Silva
EMEIEF Prof. Creso A. Coimbra

Pedro Henrique de Oliveira
E.E. Prof. Dorivaldo Damm

Raphaell Rodrigues da Silva
E.E. Prof. Dorivaldo Damm

Sophia Leister Frate
Colégio Evang. Ruth G. Figueira

Victor Hugo da Silva
E.E. Prof. José M. Costa Júnior

VVVVVencedorencedorencedorencedorencedores:es:es:es:es:

DIVULGAÇÃO

Os estudantes foram presenteados com tablet e terão o desenho
ilustrado no calendário 2015 da Odebrecht Ambiental
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O mês mais esperado pelo
comércio já está aí, e junto com
a chegada do “bom velhinho”
na cidade, dezembro traz para
os comerciantes uma expectati-
va positiva nas vendas de 2014.

São várias opções de pre-
sentes nos mais diversos ra-
mos, desde cosméticos, de-
coração, calçados e roupas
que visam agradar os mais
variados gostos.

Para a proprietária da Se-
ven Boutique, Jacqueline Car-
doso, as expectativas são po-
sitivas para esse ano, “pro-
curamos sempre superar o
ano anterior. Independente de
crise, sempre acreditamos em
boas vendas”. Os planejamen-
tos começaram muito antes do
mês de dezembro chegar. Tra-
zer novidades e realizar even-
tos foi uma maneira que Jac-
queline encontrou para divul-
gar a loja e mostrar para os
consumidores limeirenses a
possibilidade de encontrar
muitas opções para presentes
sem precisar sair da cidade.

Neste ano, os vestidos pre-
dominam nas vitrines. Modelos

Fim de ano
Época traz boas expectativas
para o comércio

em tricot, crochet, peças em
tecidos “naturais” e feitos à mão
ganham a atenção dos apaixo-
nados pelas tendências. “As
mais variadas cores como pink
e amarelo estão em alta, mas o
branco ainda predomina para
a virada do ano”, comenta a
proprietária que explica a diver-
sidade de roupas para o Natal,
enquanto o branco ainda é tra-
dicional para o ano novo.

Para quem procura artigos
de decoração e presentes di-
ferentes, a Tabacaria Treze
traz todas essas opções. Os
proprietários, Heloísa e José
Renato Santos, acreditam no
aumento de 40% nas vendas
desse ano. “Estamos anima-
dos desde primeiro de dezem-
bro. Confraternizações e ami-
go secreto já trouxeram uma
boa movimentação para a
loja”, comentam.

A campanha realizada
pela ACIL em parceria com o
Sicomércio, também traz uma
expectativa positiva para o
empreendimento do casal.
Visando os prêmios, os con-
sumidores já preenchem e

depositam o cupom direto na
loja, “por ser o carro, os cli-
entes pegam os cupons com
satisfação”, explicam.

As inovações também to-
mam conta da Tabacaria Tre-
ze. Trazer novidades e ofere-
cer produtos diferenciados
está na lista de prioridades dos
proprietários. “Nossa embala-
gem também está diferente.
Criada e assinada pela nossa
filha”, contam orgulhosos.

Dicas
José Renato e Heloísa ga-

rantem a diversidade de pro-
dutos encontrados na Taba-
caria Treze. Para esse ano,
a loja está repleta de novida-
des e presentes que prome-
tem agradar a todos. “Temos
agora a mesa de air game, a
grande novidade da loja”.

Para os curiosos e aman-
tes da natureza, os telescópi-
os são uma ótima dica. De di-
versas cores e tamanhos, eles
se tornaram um excelente pre-
sente e podem ser encontra-
dos na Tabacaria.

Os relógios também ga-
nham destaque. Com diversas
cores e design, os retrôs são
os que mais estão em alta.
“Nossa linha de decoração no
estilo retrô traz plaquinhas de
parede, enfeites e relógios”.

Para quem está aderindo à
moda “gourmet”, kits como “ma-
leta do chef” e a variedade de
facas da Victorinox podem ser
muito aproveitados na cozinha.

Na Seven Boutique as no-
vidades também chamam a
atenção de quem adora pre-
sentear, ganhar roupas e
acessórios. As regatas em di-
versas cores são uma opção
clássica em presentes de Na-
tal. “Pela temperatura que
estamos tendo, as regatas são

uma forte candidata para os
presentes desse ano”, conta a
proprietária Jacqueline.

A procura por vestidos já está
grande desde o começo do
mês, mas os macaquinhos tam-
bém estão ganhando espaço e
conquistando o coração do pú-
blico feminino. “Existem também
os que preferem montar o con-
junto completo. Montam a rou-
pa, escolhem o sapato e apro-
veitam para escolher os aces-
sórios”, explica Jacqueline.

O importante é conhecer e

Decorações retrô são opções
para quem adora inovar

Os proprietários da Tabacaria Treze, José Renato
e Heloísa Santos oferecem uma grande variedade

de presentes para todos os gostos

Na Seven Boutique, a proprietária Jacqueline Cardoso
aposta nas vendas de fim de ano e traz as melhores

novidades para a temporada

presentear aqueles que estão
sempre presentes durante todo
o ano. Então, além de agradar
a quem se quer bem e apro-
veitar as novidades oferecidas
pelo comércio limeirense, os
consumidores concorrem a
um HB20 0km e uma moto
Pop100, com a Campanha
“Comércio de Limeira realizan-
do seus sonhos” da ACIL em
parceria com o Sicomércio.
Basta comprar nas lojas parti-
cipantes, confira a lista no site
www.acillimeira.com.br.

FOTOS: ACIL/LAÍS CARVALHO
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