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Apoio à Cultura

SCPC disponibiliza novos serviços

A organização limeirense Cirurgiões da Alegria, juntamente com o Ministério da
Cultura, concedeu ao Visão Empresarial, informativo semanal da Associação Comercial e Industrial de Limeira, o Certificado de Mídia Apoiadora. O reconhecimento se
deve ao apoio dado pelo informativo na divulgação das ações e projetos dos Cirurgiões.

O SCPC procurou facilitar o dia a dia do consumidor e disponibilizou serviços que proporcionam a solidez e a confiança necessária na hora de identificação de inadimplências e pagamentos: o Cadastro Positivo, o Radar Pessoal
e mais recentemente o aplicativo “Limeira Mobile”, desenvolvido efetuar consultas de forma rápida e eficiente ao banco de dados do Serviço Central de Proteção ao Crédito – SCPC.

Feira do Empreendedor
Um grupo de 35 limeirenses visitou a 4ª edição da Feira do Empreendedor,
realizada de 7 a 10 de fevereiro no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em
São Paulo, no dia 9. A missão foi organizada pela ACIL em parceria com o Posto de Atendimento ao Empreendedor (PAE) de Limeira.

Certificado de Origem
Pensando sempre na melhoria constante de nossos serviços o Ponto de Atendimento da Certificação Digital da ACIL tem mais um produto disponível para
nossos associados, o Certificado de Origem – CO. Este documento comprova a
patente brasileira das mercadorias e permite a ambas as partes uma isenção ou
redução de impostos decorrentes dos acordos internacionais.
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Encontro com Empresários
O “Encontro com Empresários” da ACIL fez um grande sucesso durante o
ano ao proporcionar a interação entre os associados da entidade e empreendedores de toda a região, a fim de fomentar a troca de experiências, além de promover a melhoria contínua das empresas.
Realizado na sede da Associação, o evento contou com participações especiais de profissionais comprometidos que apresentaram vários temas relacionados ao atendimento, planejamento estratégico, empreendedorismo, entre outros assuntos de relevância para a classe.
Outro destaque foram as transmissões ao vivo pela internet de todas as edições do evento. Os internautas puderam acompanhar as palestras em tempo real através do link disponibilizado no site da ACIL.
José Mário Bozza Gazzetta, 1º vice-presidente da ACIL, Marcelo Bianchi,
conselheiro da ACIL, o prefeito municipal Paulo Hadich, o presidente da ACIL,
Valter Furlan, e José Roberto Piccinin, conselheiro da ACIL e provedor
da Santa Casa de Limeira, no encontro realizado em 12 de março

Francisco de Salis Gachet, diretor da ACIL, José França Almirall,
2º vice-presidente da ACIL, o superintendente regional do Banco do Brasil,
Evandro Souza Mendes, José Mário Bozza Gazzetta, 1º vice-presidente da ACIL,
o facilitador do Sebrae/SP e palestrante do evento, Anderson dos Santos, e Hélio
Roberto Chagas, diretor da ACIL, no encontro realizado em 9 de fevereiro

O evento realizado no dia 16 de abril, contou mais uma vez com a presença de
empreendedores que vieram até a ACIL em busca de aprimoramento profissional

O diretor-presidente executivo da Mastra, Everaldo Sajioro Jr.,
entre membros da diretoria da ACIL e conselheiras do CME,
no “Encontro com Empresários” do dia 11 de junho

Os diretores e conselheiros da ACIL: José Roberto Piccinin, Marcos Bozza e
Francisco Gachet, o diretor de concessão da Odebrecht Ambiental Limeira,
Tadeu Ramos, o presidente da ACIL, Valter Furlan, e a superintendente
do CME, Vera Mattiazzo, no encontro do dia 14 de maio

O diretor da ACIL, Francisco Gachet, o gestor do Sebrae/SP e palestrante
da noite, Richard do Nascimento, o vice-presidente da Associação, José Mário
Bozza Gazzetta, e o diretor Hélio Chagas, no encontro do dia 16 de julho

O palestrante Alfredo Rocha entre os diretores e conselheiros da ACIL:
Hélio Chagas, Tony dos Santos, José Mário Gazzeta, Benedicto Lima,
Reinaldo Chinelatto, Valmir Martins, Francisco Gachet, no último
“Encontro com Empresários” de 2015, realizado em 13 de agosto
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ALJOIAS
Reconhecida pela alta qualidade de serviços que desenvolve para o setor, a ALJOIAS, que contou mais uma
vez com o apoio da ACIL nas duas edições realizadas em 2015 nos meses de março e agosto, atraiu mais
uma vez milhares de visitantes compradores qualificados de todos os estados brasileiros e de vários países.

ACIL contra a Dengue

Visita do diretor comercial do Covabra

Em parceria com a Prefeitura de Limeira, Sicomércio e Sinecol, a ACIL participou de uma ofensiva contra a dengue realizada em março no centro da cidade. Foram feitas visitas em 3.147 imóveis, sendo identificados 525 criadouros
do mosquito Aedes aegypti.

O Núcleo de Jovens Empreendedores da ACIL recebeu a visita do diretor comercial do Supermercado Covabra, Adilson dos Santos no dia 24 de março. O
empresário contou um pouco aos jovens sobre a sua trajetória nos negócios e
compartilhou suas experiências profissionais.

Semana do MEI
A Semana do Micro Empreendedor Individual aconteceu em Limeira de 13 a 17
de abril. A iniciativa foi uma parceria entre ACIL, Sebrae-SP e Projeto Empreender.
Durante toda a semana houve Plantão de Informações na sede da Associação com
atendimento da ACIL, Sebrae, Projeto Empreender e de parceiros como Frei Galvão,

Medical, Unimed, Sicoob, APECL e La Contable que ofereceram serviços específicos na parte da manhã, e capacitação aos MEIs e futuros MEIs no período noturno.
A Caravana do Sebrae Móvel também esteve presente em Limeira no dia 15
e promoveu um dia de atendimento especial para a categoria.
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Treinamento de Gerenciamento de Carteira

Reconhecimento

Foi realizado no dia 10 de abril o treinamento da nova ferramenta disponibilizada
pela Boa Vista Serviços, o Gerenciamento de Carteira – GC, onde as colaboradoras da
ACIL, Jane Pereira e Josilaine Ozello, e a coordenadora do departamento comercial,
Rafaella Candiotto, estiveram presentes junto com mais nove entidades da região.

O Projeto Empreender ganhou destaque na edição do mês de maio do Jornal
de Negócios do Sebrae, que engloba Piracicaba e região, pelo núcleo de Alimentação, que obteve grande sucesso durante a Feirinha Gastronômica realizada no final do ano de 2014.

FEIMAFE 2015
A 15ª Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e Sistemas Integrados de
Manufatura aconteceu entre os dias 18 e 23 de maio em São Paulo e Limeira
foi muito bem representada pelas 10 empresas da cidade que foram expor seus

produtos e soluções para os visitantes/compradores que compareceram no evento em busca de soluções, ideias e respostas para seu negócio: AGA, a. Brisolla,
IMAG, GV Máquinas, Kone, Metalúrgica Souza, Newton, Rastec, Sorg e Uzap.

AGA Indústria e Comércio

Kone Indústria de Máquinas

Metalúrgica Souza

Newton Indústria e Comércio

Sorg Indústria e Comércio

Uzap Comércio de Máquinas
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Conselho da Mulher Empreendedora
Páscoa Solidária

Aniversário CME

Em abril a ACIL e o CME receberam mais uma vez a doação de
3 mil ovos de Páscoa do empresário Adilson Ferreira. A distribuição
foi feita nas entidades assistenciais de Limeira

A noite do dia 27 de março foi marcada pelas comemorações de mais
um aniversário do Conselho da Mulher Empreendedora da ACIL,
que promoveu um emocionante evento no Hotel Limeira Othon Suítes
com o objetivo integrar as famílias e valorizar o trabalho realizado pelas
conselheiras ao longo dos 11 anos da existência do Conselho

Doação de cobertores

Monólogo “Gandhi, um líder servidor”

O CME iniciou o mês de junho com uma atitude tradicional e muito carinhosa, a
doação de cobertores arrecadados junto aos associados da ACIL para entidades
de Limeira. Ao todo, foram encaminhados 1070 cobertores para 18 instituições,
entre elas, igrejas, faculdades, centros sociais e casas assistenciais

Promovido pelo Conselho da Mulher Empreendedora da ACIL, o monólogo
“Gandhi, um líder servidor” foi apresentado no Teatro Vitória na noite do dia
24 de setembro e estabeleceu uma vibrante troca com quem esteve presente,
emocionando a plateia durante os 50 minutos de sua apresentação

10º Happy Hour Outubro Rosa

1º Happy Hour Novembro Azul

O Conselho da Mulher Emprrendedora da ACIL, em parceria com a Alicc, promoveu seu
10º Happy Hour no dia 1º de outubro, com palestra especial sobre o câncer de mama com
a Dra. Ivania Fávero, médica oncologista do Centro de Oncologia de Limeira – COL

A ACIL e CME organizaram o 1º Happy Hour em prol do Novembro Azul em
parceria com a Associação Limeirense de Combate ao Câncer e a Santa Casa de
Limeira no dia 23 de novembro. Com o lema “Cuidar da saúde também é coisa de
homem”, o radioterapeuta Dr. Leonardo Lage falou sobre a doença, diagnóstico,
tratamento, e outras informações essenciais sobre o tema.
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Manifesto contra a alta carga tributária brasileira
Com tema “Arraiá do Trilhão – São Pedro... Socorro! Ta chovendo imposto”,
ACIL faz manifesto contra a alta carga tributária brasileira no dia 29 de junho,
em protesto pela arrecadação de impostos que bateu o número de R$ 1 trilhão
11 dias mais cedo do que em 2014.

O manifesto foi organizado pela Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) e contou com a participação de várias Associações Paulistas, incluindo a ACIL, que fez distribuição de pipoca para a comunidade, além
de promover uma coletiva de imprensa a fim de chamar a atenção da população.

Loja Modelo Itinerante do Sebrae-SP

Fispal Food Service 2015

A Loja Modelo Itinerante do Sebrae-SP esteve em Limeira, no Parque Cidade, de 9 a 12 de junho apresentando aos visitantes, informações e orientações
para uma loja de varejo de sucesso. A iniciativa teve o apoio da ACIL, Ciesp,
Sicomércio e Prefeitura Municipal de Limeira.

O Projeto Empreender de Limeira através da missão técnica do Sebrae levou
empresários da cidade até a Fispal Food Service, Feira Internacional de Produtos e Serviços para a Alimentação Fora do Lar, que promoveu sua 31ª edição
entre os dias 9 e 12 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Telecentro celebrou 11 anos de atividade

Seminário de Gestão

O Telecentro da ACIL comemorou mais um aniversário. São 11 anos formando e preparando centenas de jovens e adultos para o mercado de trabalho, além
de se destacar pelo conceito de inclusão digital com a terceira idade, que aprende
desde o básico até como navegar nas redes sociais mais acessadas na atualidade.

Na noite de 14 de julho, foi realizado na ACIL o seminário “Gestão em tempos de crise - Uma visão de administração e finanças” por meio de parceria entre a Associação e Sebrae. O evento foi gratuito e contou com expressiva participação de empresários que lotaram o auditório da entidade.
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35º Dia da Empresa Limeirense
Um dos eventos mais tradicionais do meio empresarial de Limeira comemorou 35 anos de homenagens em grande estilo. A 35ª edição do Dia da Empresa Limeirense reuniu cerca de 600 pessoas no Nosso Clube na noite do
dia 21 de agosto para reconhecer as iniciativas de quem consegue se superar
perante os obstáculos e pratica a qualidade e a competência necessárias para
alcançar o sucesso.
Receberam o diploma de homenagem os mais votados dos segmentos do comércio, indústria, prestação de serviços, mulher e jovem empreendedor, instituição, empresa socialmente responsável e personalidade.
O evento mais uma vez chamou a atenção de todos pelo glamour e decoração
do salão social do Nosso Clube, onde os arranjos de flores e ornamentos, con-

feccionados pela Floricultura Mercuri, abrilhantaram ainda mais o evento com
toda a leveza e sofisticação que o jantar merece. Além disso, para descontrair,
logo na entrada, todos os convidados puderam registrar o momento com uma
foto lembrança produzida pela Personally Limeira.
A atração musical também foi um destaque a parte e contagiou todos os presentes ao término das homenagens. Apresentando um show especial com tributo a Tim Maia, o grupo musical O Fino da Bola entreteve a todos com um
repertório excelente.
A edição de 2015 contou com o patrocínio do Grupo Engep, Ajinomoto, Covabra Supermercados, Focalize, Unimed, Ciesp, Mattiazzo Investimentos Imobiliários e Sindijoias.

Hidrotec Hidráulica Industrial

Magazine Luiza

Toda Casa Acabamentos

CCS Tecnologia e Serviços

KR Bijouterias

Limer-Cart Ind. e Com. de Embalagens

9

11 A 17 DE JANEIRO DE 2016

Helpmóvel

Neopav

Neoplan Agrimensura

Betti Piccinin

Fernando Stahl Monteiro

CARA

Associação Limeirense de Basquete

Renato de Almeida
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35º Dia da Empresa Limeirense

Diretores e Conselheiros da ACIL

Integrantes do Conselho da Mulher Empreendedora da ACIL

Membros do Núcleo de Jovens Empreendedores da ACIL

Com um show especial com tributo a Tim Maia, o grupo musical O Fino da Bola
entreteve os convidados e homenageados da 35ª edição do Dia da Empresa Limeirense

Campanha promocional “Compras Premiadas”
Com o objetivo de fomentar as vendas do comércio limeirense nas principais datas comemorativas do ano:
Mães, Namorados, Pais, Crianças e Natal, a ACIL e o Sicomércio promoveram para seus associados a campanha promocional
“Compras Premiadas”, sorteando mais de 65 mil reais em prêmios e vales-compra para consumidores e vendedores.

Dias das Mães

No dia das Mães foram sorteados 18 prêmios, divididos em um vale-viagem de R$ 4.000,
oito vales-compra de R$ 400 para os consumidores contemplados, e mais nove vales-compra
no valor de R$ 100 para cada vendedor que teve seu cliente sorteado.
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Dias dos Namorados

Na segunda fase da campanha, foram sorteados um vale-compra de R$ 1.000, quatro de
R$ 400 e oito de R$ 250 para os consumidores. Os vendedores que tiveram seu cliente
sorteado levaram para casa um vale-compra no valor de R$ 100.

Dias dos Pais

Na campanha de Dia dos Pais foram entregues 18 prêmios divididos em uma TV
Smart 50’’ e oito vales-compra de R$ 400 para os consumidores, e nove vales-compra
no valor de R$ 100 para cada vendedor que teve seu cliente sorteado.

Dias das Crianças

O sorteio do Dia das Crianças contemplou 13 consumidores com um notebook,
dois Nintendo DS e 10 bicicletas. Além disso, todos os vendedores sorteados
garantiram um vale-compra no valor de R$ 100.
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ACIL de cara nova
“A marca ACIL é mais do que um logotipo ou um símbolo; é a representação de 80
anos de uma série de atributos e valores que refletem a visão da Associação. A marca é
o patrimônio fundamental da instituição”.
É dessa maneira que se iniciou a apresentação da nova marca da Associação Comercial e Industrial de Limeira, que em 2015, resgatou suas cores de origem, azul e branco,

e abriu a nova caminhada para mais longos anos de trabalho em prol de seus associados.
Acompanhando as mudanças, o Jornal Visão Empresarial ganhou novo layout e novas cores que compõem o conteúdo diversificado voltado ao comércio, indústria e prestação de serviço. Destaque para o site da ACIL que também ganhou nova roupagem
que deixou a navegação mais dinâmica e rápida.

2º Festival de Massas do NJE
O 2º Festival de Massas promovido pelo Núcleo de Jovens Empreendedores
da ACIL foi realizado no dia 26 de julho, este ano em prol do Gavia (Grupo de
Amigos para Valorização da Infância e Adolescência), que atende crianças e
adolescentes em vulnerabilidade social há mais de 20 anos.
Com a parceria do Buffet Doce Lembrança, o evento contou com a presença
de 150 pessoas e aconteceu no Hotel Carlton Plaza, onde foi servido um delicioso cardápio com vários tipos de massas, molhos e ingredientes para compor

o prato, um delicioso bolo preparado por Felipe Oliveira Alta Confeitaria e do
cremoso sorvete da Gelatto Pelegrino. Além de saborear as deliciosas combinações de massas, os convidados puderam prestigiar a linda voz de July Guerrero, que encantou a todos com a qualidade das músicas MPB.
Durante o almoço também foi realizado sorteio de um final de semana no Palace Hotel em Poços de Caldas, um voucher de desconto de 20% na TAM Viagens (com limite de até R$ 1mil) e um Vale-óculos da Óptica Barbosa.
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10 anos de Visão Empresarial Limeirense

Representantes da ACIL se reúnem com presidente da Facesp

Publicação semanal do Informativo Empresarial de Limeira, o Jornal Visão comemorou seu 10º aniversário com grandes mudanças: ficou mais moderno, clean e ganhou um novo formato. Destaque para a nova impressão, que ressaltou a nova etapa do
Visão, um informativo diferenciado na cidade de Limeira, com conteúdo voltado para
os associados da entidade que tem em mãos notícias e reportagens especiais elaboradas com o objetivo de auxiliar os empreendedores na administração de suas empresas.

Com o intuito de levar reinvindicações para beneficiar as classes representadas pela
ACIL, o presidente do conselho deliberativo da Associação, Roberto Martins, o vice-presidente, José Mário Gazzetta, e a superintendente do CME, Vera Mattiazzo, estiveram na sede da Facesp - Federação das Associações Comerciais do Estado de São
Paulo, onde foram recebidos pelo presidente da Federação, Alencar Burti, e pelo superintendente Natanael Miranda dos Anjos.

ACIL sedia encontro entre Associações Comerciais da RA-7
A Associação Comercial e Industrial de Limeira teve o prazer de sediar a
reunião mensal da RA-7 (Região Administrativa das Associações Comerciais)
da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) e
recebeu em sua sede representantes de várias cidades da região.
No encontro, realizado no dia 16 de outubro, a ACIL teve a oportunidade
de apresentar seus departamentos e serviços oferecidos para os mais de 2 mil
sócios que representa. Também durante a reunião, foram discutidos diver-

sos assuntos de relevância tanto para as Associações Comerciais quanto para seus associados, principalmente em relação às novas leis que estão sendo
aprovadas e que podem interferir negativamente na classe empresarial. Além
da situação econômica do País, a alta carga de impostos, o processo de desindustrialização também foi comentado, sendo o Brasil comparado a Argentina
que já passou por situação similar e hoje não possuiu mais parques industriais
em seu território como antigamente.

Passeio Ciclístico e Caminhada da Família

Outubro Rosa na ACIL

Junto às programações promovidas para celebrar e apoiar a campanha
Outubro Rosa em Limeira, foi realizado no dia 25 de outubro a 5ª edição
do Passeio Ciclístico e Caminhada da Família, que contou com o apoio da
ACIL, CME e NJE.

Para apoiar a prevenção do câncer da mama, os colaboradores da ACIL vestiram
a camiseta do “Outubro Rosa” em prol da Alicc durante todo o mês da campanha.
Além do vestuário, como todos os anos, a entidade contou com adereços na cor rosa e incentivou a todos os empresários a também abraçarem a causa.
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Prêmio AC Mais
O 16º Congresso da Federação das Associações Comerciais do Estado de
São Paulo (Facesp), entidade que reúne mais de 400 associações comerciais
paulistas foi realizado no Guarujá de 4 a 6 de novembro tendo como tema “Novas ideias. Construindo caminhos”.
A ACIL foi representada pelos diretores Hélio Roberto Chagas e Valmir
Martins, e pelas colaboradoras da Associação, Fabiana Schiolin, representante

da Diretoria, Adriana Marrafon, coordenadora do Serviço de Proteção ao Crédito da ACIL, Rafaela Candiotto, coordenadora do departamento Comercial, e
Melissa Pires, agente do Projeto Empreender em Limeira.
No encerramento do Congresso foi promovido mais uma entrega do Prêmio AC Mais que premiou a ACIL pelo segundo ano consecutivo na categoria
“Município de Grande Porte” pela Certificação Digital.

Seminário de Crédito

Dia da Bandeira

O Escritório Regional do Sebrae-SP em Piracicaba em parceria com o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e apoio da ACIL,
realizou o Seminário de Crédito Sebrae-SP -BNDES, no dia 28 de outubro, na
sede da Associação.

Com o objetivo de recuperar os princípios básicos de Ordem e Progresso, a
ACIL realizou a entrega de uma Bandeira Nacional juntamente com um CD
contendo os hinos pátrios, para a Escola Estadual “Prof. Leovegildo Chagas
Santos”, no dia 19 de novembro, data em que é celebrado o Dia da Bandeira.

Alegria e emoção marcaram aniversário de 82 anos da ACIL
Para celebrar mais um ano de trabalho e dedicação em prol de seus associados, a ACIL, que comemorou 82 anos no dia 27 de
novembro, promoveu uma semana repleta de eventos que despertaram a alegria e emoção de todos os envolvidos.

Diretores e conselheiros da ACIL celebrando o aniversário de 82 anos da entidade

Roberto Martins, presidente do conselho Deliberativo da ACIL, Valter Furlan,
atual presidente da entidade, e os conselheiros e ex-presidentes Badih Bechara,
Geraldo Cardoso, Reinaldo Bastelli, e o vice-presidente José Mário Bozza
Gazzetta, marcaram presença no aniversário da Associação
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Lançamento do livro de 80 anos
Também no dia 27, a Associação promoveu em sua sede o lançamento do livro “ACIL – Uma história de trabalho e sucesso”.
O evento, repleto de homenagens e agradecimentos àqueles que contribuíram na construção desta bela trajetória, contou com a
presença dos presidentes que já estiveram à frente da diretoria da entidade, membros da atual diretoria e conselhos consultivo,
fiscal e deliberativo, além de integrantes do Conselho da Mulher Empreendedora e Núcleo de Jovens Empreendedores da ACIL.

Representantes das empresas patrocinadoras do livro da ACIL: Ajinomoto,
Boa Vista Serviços, Casa das Mangueiras, Hyundai HMB Aversa, Grupo Engep,
Máquinas Furlan, Mattiazzo Investimentos Imobiliários, Odebrecht Ambiental,
Papirus, R. Maluf, Tatu Pré-Moldados e ZF TRW

José Mário Bozza Gazzeta, vice-presidente, Roberto Martins, presidente do
Conselho Deliberativo, e Valter Furlan, presidente da ACIL, mostraram com
orgulho o livro de 80 anos da ACIL “Uma história de trabalho e sucesso”

Eleição da nova diretoria da ACIL

Logo após o lançamento do livro de 80 anos da ACIL, teve início a
votação que elegeu a nova diretoria da Associação que estará à frente
da entidade em 2016 e 2017. Na ocasião, os associados que vieram e
votaram também aproveitaram para celebrar o aniversário da ACIL e
comer o bolo que foi servido durante todo o dia para aqueles que compareceram para votar.
Às 17h os trabalhos foram encerrados na eleição, que teve chapa
única, encabeçada pelo comerciante José Mário Bozza Gazzetta, que
tomará posse junto à nova diretoria em fevereiro de 2015.
José Mário Bozza Gazzetta, eleito para assumir a diretoria
da ACIL nos próximos dois anos, Valter Furlan, atual presidente,
e Divaldo Corrêa Souza, gerente executivo da Associação

Missa em ação de graças

Confraternização ACIL

No domingo, dia 29, na Catedral de Nossa Senhora das Dores, foi realizada a celebração em ação de graças, proferida pelo Padre Benedito Tadeu Rosa.
A missa contou com a participação de diretores e conselheiros da ACIL e
também de colaboradores que foram até a Catedral para celebrar o aniversário
da entidade. Tradição mantida há muitos anos.

Para comemorar as conquistas obtidas em 2015, diretores, conselheiros e colaboradores da ACIL reuniram-se na Chácara Medina, no Nosso Clube, no último dia 30 para confraternizar e marcar o fim de mais um ano de trabalho e
dedicação em prol dos associados.
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Segurança no comércio

Visita Senac

Nos meses de novembro e dezembro, a ACIL, em parceria com os poderes
públicos da cidade, participou de três reuniões que tiveram como discussão
os recentes assaltos e furtos a comerciantes e transeuntes na área denominada Centro à Cima.

Durante todo o ano várias turmas de alunos aprendizes do Senac visitaram a
ACIL. Eles conheceram cada departamento e suas respectivas funções.

Chegada do Papai Noel
O clima natalino tomou conta da área central de Limeira na noite do dia 7 de
dezembro. Crianças, adultos e idosos se encantaram com a tradicional ‘Parada de
Natal’ que marca o início das festividades de fim de ano promovidas na cidade.
Após a apresentação musical da Banda Marcial CAMPL, realizada na escadaria da Associação Comercial de Limeira, o cortejo com a participação do
Clube de Carros Antigos de Limeira saiu em direção à praça Toledo Barros levando o Papai Noel, que desfilou sobre um antigo caminhão dos Bombeiros.

O momento mais esperado do evento foi o show de luzes, com a iluminação
da árvore de Natal. O tema da decoração deste ano é ‘neve’, com predominância das cores branco e azul. Após a inauguração das luzes natalinas na praça, a
Banda Arthur Giambelli e o Coral Natalino fizeram uma apresentação especial.
A ACIL esteve representada pelos diretores e conselheiros José Mário
Bozza Gazzeta, Reinaldo Chinelatto, Benedicto Carlos T Lima, Marcelo
Bianchi e Hélio Roberto Chagas.

