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PÁG 5

Copa do Mundo: A ACIL  já vestiu
a camisa, agora só falta você!

Equipe ACIL já está preparada para atender a todos em clima de Copa

Festas juninas aquecem
as vendas do comércio

Fantasias, quitutes, adereços e itens para decoração já lotam
o comércio de Limeira que aproveita para vender mais nesta

época de festividades

PÁGS 8 E 9

CME realiza entrega de
cobertores
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Vai comprar?
Acompanhe semanalmente a carga tributária embutida nos

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

das cargas dos produtos nacionais.

Bola de Futebol (46,49%)
Valor médio: R$ 55,00
Imposto: R$ 25,57

Boné (35,06%)
Valor médio: R$ 30,00

Imposto: R$ 10,52

A Copa do Mundo já é realidade e chegou a hora das torcidas unirem-se naquela
corrente “prá frente”, o Brasil todo de mãos dadas. Agora não adianta se queixar do
valor investido, R$ 25,6 bilhões informados pelo Governo Federal. Somados aos
investimentos dos Governos Estaduais e Municipais, o valor deve chegar a R$ 280
bilhões. Não são investimentos apenas em estádios, mas principalmente em
infraestrutura, notadamente nos meios de transportes, legado que deve melhorar
muito a mobilidade urbana das capitais sedes de jogos.

Várias manifestações foram feitas contra esses investimentos e provavelmente
aconteceriam outros tipos se a Copa não fosse no Brasil. Para tudo se encontram
motivos para protestar. O que não pode acontecer é transformar as manifestações
de protesto em atos de vandalismo e selvageria como tem ocorrido. Manifestações
pacíficas são sempre bem vindas e servem para alertar os governantes do descon-
tentamento da população e até sugerir soluções.

Não é difícil entender as razões de termos 12 cidades sedes de jogos, razões
políticas na tentativa de valorizar uma região e sua população, deixando de lado até
razões técnicas e econômicas como, por exemplo, a arena de Manaus. O campeo-
nato amazonense tem média de público de pouco mais de mil expectadores por
jogo. Depois da Copa, qual evento lotará este estádio?

São esperados 600 mil turistas estrangeiros que devem deixar cerca de US$ 7
bilhões. Estima-se que ocorrerão cerca de seis milhões de viagens e haverá grande
ocupação dos hotéis nas cidades sede e baixa nas demais regiões. Espera-se
também uma diminuição do ritmo de trabalho nos setores que não estejam envolvi-
dos com o futebol com consequente redução das taxas de crescimento e da inflação
nesses dois meses.  Depois tudo deve voltar ao normal, com movimentações que
visam as eleições de outubro.

Ainda é tempo de Limeira atrair esses visitantes para conhecer e comprar as
semijoias aqui fabricadas, além de outros produtos, gastar nos nos-
sos restaurantes e hotéis e no comércio como um todo. Ações
foram feitas e serão intensificadas pelos empresários e pelas nos-
sas agências de publicidade.

E também não vamos nos esquecer dos festejos juninos que
sempre unem as manifestações de fé com o divertimento sadio
e familiar. Vale rezar prá casar, prá ser feliz, prá entrar no
céu, vale até rezar prá ganhar a Copa.

Renato Hachich Maluf
Conselheiro da ACIL

Inadimplência cai 6,8% em maioInadimplência cai 6,8% em maioInadimplência cai 6,8% em maioInadimplência cai 6,8% em maioInadimplência cai 6,8% em maio
A inadimplência recuou 6,8% em maio ante abril, descontados os efeitos sazo-

nais, informou a Boa Vista, administradora do Serviço Central de Proteção ao Crédi-
to (SCPC), na segunda-feira, 6. Na comparação com maio de 2013, foi registrada
queda de 1,4%. De janeiro a maio, contudo, o indicador de registros de inadimplência
apresentou alta de 2,3%, na comparação com igual período do ano passado.

A maior queda na inadimplência em maio ante abril foi registrada no Sul
(10,3%), seguida por variações negativas em todas as demais regiões: Nordes-
te (9,0%), Norte (7,3%), Sudeste (6,0%) e Centro-Oeste (2,5%). No mês pas-
sado o valor médio real das dívidas foi de R$ 1.348.

A despeito do recuo no indicador de maio ante abril, a Boa Vista destaca que, no
acumulado dos últimos 12 meses, a inadimplência subiu 1,8% em maio, em acele-
ração. Para a análise do acumulado em 12 meses, é considerado o período entre
junho de 2013 até maio de 2014 na comparação com junho de 2012 a maio de 2013.

Na análise dos últimos 12 meses, a única região que apresentou queda nos
registros de inadimplência foi a Sudeste (-1,3%). Foram apuradas altas no
Nordeste (7,3%), Sul (5,9%), Norte (5 7%) e Centro-Oeste (5,5%).

A Boa Vista SCPC espera a manutenção da seletividade de crédito, do
desaquecimento no mercado de trabalho e também do encarecimento do crédi-
to devido ao aumento das taxas de juros. Nessa perspectiva, a previsão é de
que os registros de inadimplência para o ano permaneçam abaixo de 3%.

VVVVVarararararejoejoejoejoejo
Considerando apenas o setor de varejo, a inadimplência dos consumidores

subiu 11,6% em maio ante abril, já descontados os efeitos sazonais. Mas no
acumulado do ano até maio ante igual período de 2013, foi apurada queda de
8,3%. Também foram registrados recuos nas comparações com maio do ano
passado (10 4%) e na análise em 12 meses (5,9%).
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Colégio Objetivo oferece “educação a distância”
pela Unip Interativa

Com cursos reconhecidos pelo
MEC, o Colégio Objetivo de Limei-
ra oferece “educação a distância”
pela Unip Interativa pelo SEI – Sis-
tema de Ensino Interativo. Este
formato privilegia o ensino por meio
do Ambiente Virtual de Aprendiza-

gem (AVA), espaço em que o alu-
no pode acessar todos os conteú-
dos de cada curso, bem como as
tele aulas disponibilizadas para
acesso a qualquer momento via
internet, possibilitando assim a
organização do ritmo de estudo.

O aluno também realiza en-
contros programados no polo
presencial, além das avaliações,
atividades e os encontros deter-
minados pela legislação perfazen-
do o total de 20% da carga horária
do curso.

Todos os cursos relacionados
obtiveram conceitos positivos no
Enade-Mec 2012: Administração,
Ciências Contábeis, Tecnologia
em Gestão Financeira, Tecnologia

O Yázigi é uma rede global de
ensino que atua há 63 anos no
ensino de idiomas e tem grande
prestígio no segmento de franqui-
as, associada e premiada pela
Associação Brasileira de Fran-
chising. Orgulha-se de poder ga-
rantir os seus resultados: 80% de
seus alunos renovam suas ma-
trículas todos os anos e 85% de-
les estão satisfeitos.

São 420 escolas no Brasil,
em 165 cidades do país, 4.500
colaboradores e cerca de 200 mil
alunos atendidos por ano.

O método é comunicativo,
buscando interação dos alunos
durante toda a aula.

Em Limeira, o Yázigi está pre-
sente há sete anos. Os novos fran-

Instituto de Idiomas Yázigi firma convênio com a ACIL
queados Patrícia Manzato e Rafael
Moises assumiram a escola há
quase dois anos e desde lá vêm
desenvolvendo um trabalho de di-
vulgação da marca e expansão dos
negócios através de parcerias com
empresas e colégios da cidade.

Esta unidade oferece os cur-
sos de inglês para crianças (a
partir de cinco anos), adolescen-
tes e adultos, e Espanhol para
crianças a partir de nove anos,
adolescentes e adultos.

As aulas acontecem duas ve-
zes por semana com duração de
uma hora cada, ou aos sábados.
Também há a oferta de cursos
Intensivos e Superintensivos, para
quem tem necessidades urgen-
tes de aprendizado.

O Yazigi em Limeira conta
com  aulas “in company” para em-
presas, como uma forma de
viabilizar o aprendizado para
aqueles que não conseguem se
deslocar até a escola (grupos a
partir de quatro pessoas).

Associados da ACIL terão um
desconto de 10% em qualquer
curso + 50% de desconto na pri-
meira mensalidade dos cursos
regulares. É necessário compro-
var ser funcionário de empresa
associada e o desconto é exten-
sivo aos cônjuges e filhos.

Para maiores informações en-
tre em contato com o Yázigi pelo
telefone (19) 3453-5189 ou com-
pareça na unidade que fica na Rua
Alferes Franco, 489 Centro.

Em Limeira, o Yázigi oferece cursos de Inglês e Espanhol para
crianças, adolescentes e adultos

No Colégio Objetivo o aluno realiza encontros programados
no polo presencial, além de ter acesso às tele aulas

disponibilizadas para acesso via internet

em Logística, Tecnologia em
Marketing, Tecnologia em Proces-
sos Gerenciais, Tecnologia em Re-
cursos Humanos.

Conceito Positivo, qualidade
realmente comprovada! E mais, a
maioria dos cursos da educação
a distância da Unip integra o gru-
po de excelência do Mec!

Conheça os outros cursos e
escolha o que melhor atende às
suas necessidades:

Cursos Superiores tradicio-
nais: Artes visuais*, Ciências Eco-
nômicas*, Geografia*, História*,
Letras, Pedagogia, Matemática,
Sociologia*.

Cursos Superiores de menor
duração: Agronegócio*, Análise de
Desenvolvimento de Sistemas*,
Gestão Ambiental*, Gestão da
Tecnologia da Informação, Gestão
Pública* - (*novos cursos).

O Polo Limeira Pompeu conta
com um laboratório atualizado e
acesso a internet, disponível diari-
amente aos alunos, possibilitan-
do a realização, pesquisa e pos-
tagens de trabalhos; biblioteca
com grande acervo para consul-
tas e salas com data show para
transmissão das palestras.

Acesse o site www.unip.br/ead
e faça sua inscrição no Polo Li-
meira Pompeu. Para maiores in-
formações, ligue (19) 3451-3007.
O processo seletivo 2014/3 acon-
tece até o dia 30 de junho. Não
perca essa grande oportunidade!
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DIVULGAÇÃO Quem nunca precisou da 2ª
via de uma certidão ou ficou per-
dido com a lista de documentos
necessários para compra ou ven-
da de um imóvel?

O Cartório Postal, localizado
na Rua Deputado Octavio Lopes,
304 B, bem no centro de Limei-
ra, é uma empresa de interme-
diação cartorária que apresenta
um mix diversificado de serviços
direcionados a pessoas físicas
e jurídicas.

Entre os principais serviços
oferecidos, estão: busca de 2ª via
de certidões em todo o Brasil
(nascimento, casamento, óbito);
pesquisa patrimonial (imóvel e ve-
ículo); encaminhamento de títulos

Cartório Postal, emissão de documentos e
certidões sem burocracia

Indústria

para protesto (cheques, notas pro-
missórias, duplicatas etc); reabili-
tação de crédito; regularização de
imóveis; matrícula atualizada de
imóveis; cidadania italiana, portu-
guesa e espanhola; pasta pronta
(todos os documentos e procedi-
mentos necessários para o pro-
cesso de compra e venda, finan-
ciamento e consórcios de bens
móveis e imóveis); entre outros.

O grande diferencial do Cartó-
rio Postal, sem dúvidas, é a agili-
dade. Através de uma rede com
mais de 290 unidades em todo o
Brasil e algumas no exterior, docu-
mentos e certidões são emitidos
rapidamente, driblando a burocra-
cia e trazendo mais facilidade e co-

modidade aos seus clientes.
São mais de 150 serviços à

disposição da população, além de
serviços exclusivos e assessoria
completa para escritórios de con-
tabilidade, imobiliárias, construto-
ras, advogados, bancos e insti-
tuições financeiras.

Para as empresas que parti-
cipam de licitações e concorrên-
cias, o Cartório Postal oferece um
serviço exclusivo de atualização
de documentos necessários para
o SICAF, além de adequação das
exigências para os editais.

Procure o Cartório Postal de
Limeira e elimine o tempo despen-
dido na busca de documentos e
certidões em todo o Brasil.

Maxion Wheels cresce com nova fábrica
de rodas de alumínio em Limeira

A Maxion Wheels anunciou
na quinta-feira, 5 de junho, a
construção de sua nova fábrica
de rodas de alumínio em Limei-
ra. A futura planta será cons-
truída no mesmo terreno onde
hoje está instalada a unidade
que produz rodas de aço para
veículos leves.

A segunda planta na cidade
vai fabricar rodas de alumínio
para os mesmos tipos de auto-
móveis, gerando aproximada-
mente 500 empregos quando o
projeto estiver totalmente im-
plementado. Com previsão de
inauguração de sua primeira fase
no 2º semestre de 2015, a plan-
ta de alumínio terá capacidade
produtiva de 800 mil rodas/ano e
em sua segunda fase, terá uma
capacidade eventual de produ-
ção de 2 milhões de rodas/ano.

Don Polk, Presidente da
Maxion Wheels nas Américas,
comentou sobre o processo de
escolha da cidade. “Fizemos uma
análise detalhada quanto ao lo-
cal em que a fábrica seria implan-
tada. Pesou muito a favor desta
escolha aspectos como proximi-

dade aos clientes, infraestrutura
da cidade, mão de obra qualifica-
da e o bom relacionamento com
a comunidade”, ressalta.

Ainda segundo o Presiden-
te, a nova fábrica vai atender a
alta demanda do mercado naci-
onal por automóveis com este
tipo de roda. “Hoje os consumi-
dores brasileiros seguem uma
tendência global em busca de
veículos mais sofisticados, mais
completos, e as rodas de alu-
mínio passam a ser uma exigên-
cia nos novos modelos de auto-
móveis”, ressalta. Além deste
investimento em Limeira, a
Maxion Wheels está em fase de
expansão de sua planta locali-
zada na cidade de Santo André,
Estado de São Paulo, que tam-
bém produz rodas de alumínio.
O planejamento é aumentar em
50% a capacidade produtiva da
planta, também com foco nesta
crescente demanda.

Don Polk ainda ressaltou o
empenho dos colaboradores
como fator predominante para a
decisão destes investimentos.
“A Maxion Wheels tornou-se

uma empresa altamente compe-
titiva devido ao comprometimen-
to e esforço dos nossos cola-
boradores. Se hoje estamos in-
vestindo e crescendo para um
futuro melhor, é graças ao tra-
balho de todos eles”, agradece
o Presidente.

A escolha pela região ocor-
reu naturalmente, pois o interior
de São Paulo tornou-se um polo
automotivo competitivo, com
uma extensa cadeia de fornece-
dores, além da presença das
grandes montadoras globais
com novas plantas, e altos in-
vestimentos e expansões das
unidades atuais.

“São Paulo é o Estado que
tem a cadeia de fornecedores
mais completa do setor automo-
tivo no País. Isso porque a re-
gião oferece a melhor infraes-
trutura para o escoamento da
produção, otimizando a logística
das empresas. O investimento
da Maxion Wheels em São
Paulo é uma prova da confian-
ça do desenvolvimento contínuo
do Estado e das melhorias que
vem sendo feitas em estradas,

portos e aeroportos”, explica o
Presidente da Investe SP,
Luciano Almeida.

Mais de 40% das fábricas do
complexo automotivo do Brasil
encontram-se em São Paulo. O
Estado concentra 49% do valor
da transformação industrial (VTI)
e 53% do pessoal ocupado do
segmento de fabricação e mon-
tagem de veículos automotores,
reboques e carrocerias nacio-
nais, conforme dados de 2011

do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

O empreendimento em Li-
meira conta com o apoio da In-
veste São Paulo, agência de
promoção de investimento do
Governo do Estado, vinculada à
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia
e Inovação e da Prefeitura de
Limeira, por meio da Secretaria
de Desenvolvimento de Limeira,
entre outros órgãos.

DIVULGAÇÃO

A equipe do Cartório Postal tem a disposição
dos clientes mais de 150 serviços

A Maxion Wheels anuncia a construção de sua
nova fábrica em Limeira
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A Copa do Mundo 2014 já co-
meçou e a ACIL, juntamente
com toda a sua equipe vestiu a
camisa verde e amarela para
torcer pelo Brasil em mais um
campeonato mundial.

Nesse espírito patriota que já
contagia a todos, a Associação
incentiva o comércio de Limeira
a entrar no clima da Copa e tam-
bém torcer pela  seleção brasi-
leira que este ano disputa o hexa
campeonato em casa.

“É muito importante os comer-
ciantes entrarem nesse clima,
uniformizar seus colaboradores e
decorar suas lojas enfeitando as
vitrines com bandeiras e adere-
ços alusivos. Dessa forma, além
de tornarem o ambiente mais di-
vertido, com certeza irão atrair os
olhares dos consumidores”, afir-
ma o coordenador do Departa-
mento de Desenvolvimento Em-
presarial da ACIL, Fábio Ribeiro.

Copa do Mundo
ACIL incentiva comércio de Limeira
a vestir a camisa

A ACIL já se vestiu de verde e amarelo para atender a todos em
clima de Copa do Mundo

Quem  também entrou no cli-
ma foi a Esportes Avenida, que
possui uma equipe motivada e trei-
nada para vender muito neste Mun-
dial. “O movimento já é grande
quando o assunto é futebol, e ves-
tindo a camisa incentivamos as
pessoas a comprarem em nossa
loja. Além disso, os enfeites cha-

mam muita atenção”, diz a
vendedora da loja, Gláucia Silva.

Se você ainda não decorou seu
estabelecimento, movimente-se e
faça parte desta grande campanha.
Afinal, são inúmeros limeirenses
que investem em roupas e aces-
sórios, como bonés, camisas, chi-
nelos e itens divertidos para torcer

com os amigos e familiares num
ritmo de pura vibração.

Além de fomentar a venda de
itens direcionados para a Copa
do Mundo de 2014, ornamente
sua empresa a fim de promover
um local mais agradável ao seu

Na Esportes Avenida o clima de Copa do Mundo também tomou
conta da equipe de colaboradoras

FOTO: ACIL/RAFAELA SILVA FOTO: ACIL/LAÍS CARVALHO

funcionário e principalmente ao
seu cliente, que sempre procura
por bom preço, produtos de qua-
lidade e, com certeza, por uma
loja bonita e organizada.

A ACIL já vestiu a camisa,
agora só falta você!
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Há 19 anos, em 2 de junho
de 1995, Limeira foi pioneira ao
conceder os serviços de água e
esgoto à iniciativa privada, à
Organização Odebrecht. O pio-
neirismo projetou a cidade em
lugar de destaque nacional
quando o assunto é saneamen-
to básico, reunindo prêmios e
certificações nesse segmento.
Atualmente toda a população da
área urbana tem acesso à água
de qualidade e esgoto coletado
e tratado, realidade ainda pou-
co comum no Brasil.

Entre os inúmeros desafios
do início da concessão, as prio-
ridades eram melhorar a quali-
dade e a regularidade da distri-
buição de água e implantar o
serviço de esgotamento sanitá-
rio, despoluindo os córregos e
ribeirões da cidade, que até en-

Odebrecht Ambiental Primeira concessão de água e
esgoto do Brasil, em Limeira, completa 19 anos

No Centro de Telecontrole, implantado pela concessionária,
as operações são controladas em tempo real

tão recebiam esgoto in natura,
serviços que têm reflexo direto
na saúde pública. Para chegar
à totalidade do atendimento a
concessionária Odebrecht Am-
biental, responsável pelos servi-
ços de água e esgoto do municí-
pio, investiu cerca de R$ 234 mi-
lhões entre 1995 e 2013. Outros
R$ 248 milhões estão previstos
até o final do contrato, em 2039,
e serão direcionados em obras
e serviços para atender o cres-
cimento da demanda do muni-
cípio, modernizar o sistema e
garantir que o saneamento da
cidade continue universalizado.

Entre os investimentos em
andamento está a ampliação e
modernização de duas impor-
tantes estações de tratamento,
uma de água e outra de esgoto.
A Estação de Tratamento de

Água (ETA) que fica às margens
da Rodovia Anhanguera terá sua
capacidade ampliada de 930
para 1.200 litros por segundo,
além da implantação de novas
tecnologias. A Estação de Trata-
mento de Esgoto (ETE) Tatu tam-
bém terá sua capacidade ampli-
ada e contará com a instalação
de novos processos que irão me-
lhorar a eficiência e a flexibilida-
de operacional da estação.

De 2% para 100% de
esgoto tratado

Em 1995, apenas 2% dos
esgotos da cidade passavam por
tratamento, o restante era depo-
sitado in natura nos corpos
d´água, que apresentavam gran-
de carga de poluição. Para resol-
ver esse problema a concessio-
nária Odebrecht Ambiental, na
época com nome Águas de Li-
meira, desenvolveu um programa
de despoluição das bacias
hidrográficas, um planejamento
de longo prazo com previsão de
obras e investimentos necessári-
os para a implantação do esgo-
tamento sanitário do município.

O planejamento incluía a
implantação de novas estações
elevatórias de esgoto que sal-
tou de duas para 14 unidades,
além da construção de uma
nova Estação de Tratamento de
Esgoto, a ETE Água da Serra,
que entrou em operação em
2010, responsável por tratar o
esgoto de 15% da população da

cidade, composta pela região do
Jd. Nossa Senhora das Dores.

Para conduzir o esgoto de
todos os bairros às Estações de
Tratamento foram implantados
desde o início da concessão
mais de 350 quilômetros de re-
des coletoras, emissários e
interceptores. Atualmente a ci-
dade conta com 988 quilômetros
de redes de esgoto. As duas
últimas obras realizadas com
esse fim foram concluídas em
2011, com a implantação de
interceptores na área central,
nas proximidades do Mercado
Modelo e da Avenida Campinas.
Com a conclusão desse servi-
ço, Limeira conquistou a univer-
salização do saneamento e dei-
xou de lançar esgoto in natura
nos córregos e ribeirões.

Outra conquista da cidade foi
a revitalização do Ribeirão Tatu,
que passou por desassoreamento,
limpeza, plantio de mudas e im-
plantação de pista de caminhada
e hoje recebe diversos morado-
res para a prática de atividade fí-
sica e de lazer.

Melhorias na qualidade e
regularidade da água
Até 1995, Limeira sofria com

frequente falta de água nas tor-
neiras. A cidade tinha uma boa
cobertura de redes, porém pe-
cava na regularidade do abaste-
cimento. Isso acontecia, em
parte, porque a reserva de água
tratada era baixa e na ocorrên-

cia de algum problema o primeiro
impacto era a falta de água.

Com os investimentos da con-
cessionária a reserva de água
tratada passou de 27 milhões
para 52 milhões de litros, com a
construção de seis novos reser-
vatórios. Foram implantados 22
quilômetros de adutoras de água
tratada, 371 quilômetros de re-
des e 3 quilômetros de adutora
de água bruta,  além da moder-
nização de todo o parque
tecnológico e da implementação
de sistema de telecontrole.

Outro problema que a cida-
de enfrentava era o alto índice
de perdas de água no sistema
de distribuição, reduzido de
mais de 45% para cerca de
15%. Uma importante ação para
reduzir essa perda foi a implan-
tação da macromedição. Ao lon-
go dos anos a cidade foi dividi-
da em 57 regiões e em cada
uma possui um macromedidor
que contabiliza quanto de água
é distribuída nessa área. Esse
número é comparado com os
micromedidores, que são os
hidrômetros dos imóveis, e caso
haja diferença entre eles significa
que existe perda de água. Com a
macromedição é possível identifi-
car a região onde a perda acon-
tece e, com isso, agilizar a atua-
ção e o resultado. Com essa ges-
tão Limeira é hoje referência no
país quando se trata de perdas
hídricas, com índices compara-
dos a países de primeiro mundo.

DIVULGAÇÃO
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Com muitas histórias que cer-
cam a origem da Festa Junina, a
que mais faz sucesso no folclore
brasileiro é a chegada das festivi-
dades pelos portugueses duran-
te o período colonial. Nesta épo-
ca, havia uma grande influência
de elementos culturais portugue-
ses, chineses, espanhóis e fran-
ceses. A França contribuiu com
a dança marcada, característica
típica das famílias nobres fran-
cesas e que, no Brasil, com a
mistura de culturas indígenas, e
afro-brasileiras influenciaram
muito as típicas quadrilhas. To-
dos esses elementos foram com
o passar do tempo, se misturan-
do com a cultura dos brasileiros
nas diversas regiões do país, to-
mando características particula-
res em cada uma delas, dando
espaço para as comidas típicas,
decorações especiais e até mes-
mo nas músicas.

Toda festa junina deve con-
tar com os pratos típicos, pois
eles fazem parte da tradição bra-
sileira. São doces, salgados e
bebidas, como paçoca, pé-de-
moleque, pé-de-moça, cural,
pamonha, pipoca, canjica, mi-
lho cozido ou assado, broa, en-
tre outros pratos deliciosos. O
quentão e o vinho quente, que
mesmo estando relacionados,
principalmente, à cultura do
campo e da região interior do
Brasil, também esquentam as
noites frias desta época.

O comércio especializado na
venda de comidas aproveita o
período para investir nesses e
outros doces que prometem
deixar as comemorações muito
mais saborosas. “Para este ano,
por exemplo, a novidade é o
doce de abóbora já cortado e
pronto para servir, além das
paçocas cobertas com choco-
late branco ou ao leite”, conta o
subgerente da Zanini Presen-
tes, Emerson Garcia. A expec-
tativa de vendas é positiva já
que as festividades de São João
são consideradas o “Natal dos
doces” para o comércio. “Es-
peramos um aumento de 10%

Comemorações Festa Junina movimenta comércio

a 15% nas vendas deste mês”,
relata Garcia.

Além das comidas típicas,
os interessados em se divertir
com as comemorações, podem
encontrar chapéus de diferentes
modelos e tamanhos e como o
ano também é de Copa, há mui-
tos apetrechos juninos com te-
mas patriotas. As decorações
ganham destaque nesta época,
como bandeirinhas, toalhas
para mesa e origamis que en-
feitam e destacam as comemo-
rações. “Outra novidade que
chegou foram os origamis com
imagens de santos, como o
Santo Antônio e São João”, ex-
plica o subgerente.

Com o grande incentivo das
escolas, a quadrilha junina tem
data reservada no calendário
anual escolar, assim como em
diversas festas realizadas com
os amigos do trabalho, no bair-
ro, nas igrejas, ou seja, é diver-
são em todos os lugares. Pen-
sando naqueles que desejam
encontrar fantasias bonitas e
coloridas, a Orenir Festas pre-
parou lindos trajes caipiras com
muito bom gosto, além disso,
também conta com o look jeca
em verde e amarelo para os tor-
cedores de plantão. “Este ano
temos a novidade do junino-
copa, com vestidos e ternos
caipiras bem brasileiros.”, con-

ta Orenir Zovico, proprietária da
loja. A expectativa para as ven-
das são positivas no setor de
fantasias, a proprietária acredi-
ta que mesmo com a abertura
dos jogos no mesmo mês em
que são realizadas as festivida-
des, haverá alta na procura das
peças e adereços, ou seja, as
vendas serão muito boas.

A loja também oferece gran-
de diversidade de itens para ani-
mar a festa e enriquecer as de-

corações, além dos acessórios
como chapéus, tiaras, gravatas
e estralinhos. Quem deseja per-
sonalizar suas roupas, de uma
maneira diferente, a Orenir Fes-
tas apostou na venda de reta-
lhos em diversas cores e mode-
los para ajudar na criatividade na
hora de montar o traje da roça.

A festa junina é uma das co-

memorações mais antigas do
País. São inúmeros brasileiros
que, sem vergonha nenhuma,
vestem a fantasia de caipira e pre-
param festas com muitos doces
e comidas típicas. Então, é só
aproveitar a época e as diversas
novidades disponibilizadas pelo
comércio e se divertir nas foguei-
ras de São João.

Funcionários e clientes da Zanini Presentes já se preparam e
garantem as comidas típicas juninas

Na Orenir Festas, além dos lindos trajes caipiras, os clientes
contam com infinitas opções de decoração junina

FOTOS: LAÍS CARVALHO
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Já é tradicional, todo in-
verno o Conselho da Mu-
lher Empreendedora (CME)
da ACIL realizar uma ação
junto aos associados para
ar recadar  cober to res  e
distribuí-los para os mais

Solidariedade CME arrecada 1.131 cobertores em campanha
necessitados da cidade.
Este ano a campanha mo-
bilizou mais uma vez a co-
munidade limeirense, em-
presários e associados da
ACIL e devido as inúmeras
doações foram compradas

1.131 unidades.
Várias comunidades e

entidades de Limeira foram
contempladas através de
indicações. “O nosso obje-
tivo é beneficiar a popula-
ção mais carente”, afirmou

a superintendente do CME,
Vera Mattiazzo.

O Conselho da Mulher
Empreendedora reforça que
graças ao apoio dos doado-
res, da ACIL e demais patro-
cinadores, a campanha foi

um sucesso. “Nosso muito
obrigado a todos que de for-
ma direta ou indireta traba-
lharam nessa ação. Com
isso muitos lares estarão
aquecidos neste inverno”,
finalizou Vera.

Centro Espírita de Caridade Sebastião Peres e
Lourdes Sampaio Bueno

Casa da Mulher Vítima de Violência Missão Anjos da Noite

Centro Espírita Caminho da Humildade Centro Social Sul – Gavia Centro Social Sul – CREN

Centro Social Bom Samaritano Nosso Lar Serviço de Assistência a Criança Asilo João Kühl Filho

FOTOS: ACIL/RAFAELA SILVA
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Casa de Apoio Betânia

Centro de Orientação Humana e Promoção da Família Igreja Presbiteriana de Limeira Missão Nova Vida Pastoral da Criança de Limeira

Comunidade Terapêutica Recanto da Paz Fraternidade do Triângulo RamatisParóquia Nossa Senhora de Fátima

Entidades e comunidades beneficiadas em 2014
• Alunos de Educação Física da Unip (a ser revertido para moradores de rua)
• Asilo João Kuhl Filho
• Cantinho do Vovô
• Casa da Mulher Vítima de Violência
• Casa de Apoio Betânia
• Centro de Orientação Humana e Promoção da Família
• Centro Espírita Caminho da Humildade
• Centro Espírita de Caridade Sebastião Peres e Lourdes Sampaio Bueno
• Centro Social Bom Samaritano
• Centro Social Sul – CREN

• Centro Social Sul – Gavia
• Comunidade Terapêutica Recanto da Paz
• Creche São Vicente de Paulo
• Fraternidade do Triângulo Ramatis
• Igreja Presbiteriana de Limeira Missão Nova Vida
• Lar Uma Nova Esperança
• Missão Anjos da Noite
• Nosso Lar Serviço de Assistência a Criança
• Paróquia Nossa Senhora de Fátima
• Pastoral da Criança de Limeira

Conselho da Mulher Empreendedora da ACIL
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Interatividade

PAULO CESAR CAVAZIN

A primeira regra era que se
mantivesse sempre como sus-
peita toda e qualquer ideia que
se nos apresentasse como
definitiva. E nesse caso, o ter-
mo “ideia” era muito amplo.
Pois, abrangia “toda opinião”;
“toda teoria”, “toda explicação”
etc.  Enfim, “tudo que se pu-
desse dizer sobre alguma coi-
sa, pessoa ou tema”. Essa era
a primeira regra do Método da
Suspicácia, proposto pelo filó-
sofo paulista, Mario Ferreira
dos Santos, que nasceu na
cidade de Tietê, em 3 de janei-
ro de 1907. Na época de seu
falecimento (em 11 de abril de
1968), empenhava-se em rene-
gar a ditadura militar e todo
totalitarismo. Estava a orar no
exato instante em que morte
lhe adveio... Autor de muitos
livros, recomendava aos estu-
diosos a utilização de seu
método para que pudessem
obter segurança e cautela em

Pelo método da suspicácia chega-se
às chaves da sabedoria

relação ao que aprendiam. Sem-
pre deu ênfase à relevância da
não aceitação de verdades ab-
solutas. Para que, assim, cada
qual  não se deixasse prender
numa posição parcial, a ponto de
perder-se a noção universal e
includente, que deveria prevale-
cer para os que seriamente bus-
cavam o conhecimento. Sua
obra deixa transparecer uma in-
tenção social e o objetivo de le-
var luz ao povo. Porque  se “a
Filosofia faz com que sejamos
como somos”,  da consciência
filosófica da própria população
adviria a boa qualidade de vida.

A Filosofia, em meados do
século XX, só podia ser estu-
dada mediante publicações es-
trangeiras de alto custo. Mas,
Mário Ferreira dos Santos (res-
ponsável por centenas de li-
vros, como autor, tradutor e in-
térprete de filósofos consagra-
dos) conseguiu fazer com que
pensadores, como Pitágoras,

Kant e Nietzsche pudessem
ser entendidos em nosso idio-
ma. Porque ele facilitou para
que muitos viessem a conhe-
cer toda a Filosofia, num as-
pecto universal. E formar con-
ceitos próprios, particulares e
independentes de ideologias
políticas ou religiosas sobre a
essência da vida, do universo
e do ser humano. No entanto,
conforme seus biógrafos, Má-
rio Ferreira dos Santos sem-
pre foi execrado pelas univer-
sidades brasileiras. Exatamen-
te devido ao seu Método da
Suspicácia, que como regra
quatro propunha: “Suspeitar
sempre, quando de algo dado,
que há o que nos escapa e que
precisamos procurar, através
dos métodos da dialética”. Ora,
a tendência dominante nas
salas de aula era a doutrina-
ção fundamentalista no mate-
rialismo dialético de Marx.
Pois, pelo estratégico domínio

da Educação, havia uma ca-
muflada propaganda ideológi-
ca. Como poderia alguém pro-
por que se suspeitasse de tal
“verdade absoluta”?! Como po-
deria nossa juventude pensar
por si mesma, em vez de ser
condicionada ideologicamen-
te?! Do dirigismo ideológico na
Educação herda-se a ceguei-
ra cultural.

Mas, livres dos condiciona-
mentos, as obras de Mário
Ferreira dos Santos foram
fautrizes de mentalidades
abertas. Porque, naquela épo-
ca, muitos tiveram chance de
ler, reler, conhecer e buscar
sabedoria através de suas co-
leções (“Enciclopédia de Ciên-
cias Filosóficas e Sociais” e
“Antologia da Literatura Mun-
dial”, da “Editora Logos”). Ven-
didos de porta em porta, a cré-
dito, às famílias, em decorati-
vas coleções, esses  livros  ser-
viriam ao estudo dos filhos,

quando universitários. Que
não se deixariam levar por
“verdades absolutas” que os
“mestres” lhes tentariam
impingir.  Pois, logo, perce-
beriam o  radicalismo ; e “só
para tirar nota” passariam por
anuentes à marxização. Re-
correriam  à suspicácia, mi-
meticamente. Pois, em ana-
logia, Ferreira dos Santos, no
rodapé do texto “A Arte e a
Realidade”, do livro “Páginas
Várias”, já lhes contara que,
por deficiência de análise e
exame, Nietzsche fizera total
oposição à filosofia de Jesus
Cristo. Mas, em seus dias fi-
nais, chorava e suplicava per-
dões a um crucifixo refeito;
que, antes, houvera quebrado.
Faltar-lhe-ia, pois, o Método
da Suspicácia?! Que, todos,
deveríamos adotar?!

Nosso Clube disponibiliza telão e
churrasco nos jogos do Brasil na Copa

O Nosso Clube terá um esquema espe-
cial para os associados curtirem os jogos

do Brasil na Copa do Mundo 2014. Nos dias das partidas da Seleção Brasileira, o
espaço de lazer em frente à sala de sinuca receberá decoração especial e contará
com um telão para que ninguém perca nenhum detalhe.

Além de assistir aos jogos, será possível saborear churrasco e outros quitutes
preparados pelo Bar do Bocha. O espaço estará aberto para receber os torcedo-
res uma hora antes das partidas, para que todos possam ir entrando no clima.

Os jogos do Brasil na Copa na 1ª fase acontecem contra o México, no dia 17
de junho, às 16 horas, e contra Camarões, no dia 23, às 17 horas.

Peça “Sonhos para vestir” no Teatro Vitória
Domingo, dia 15, às 19h será apresentada a peça “Sonhos para vestir” no

Teatro Vitória com entrada gratuita e classificação livre.
Costura delicada de poesia, filosofia e teatro, a peça reflete, de maneira lúdica,

sobre os sonhos e as hipóteses radiantes da vida que cada pessoa guarda em
seus desejos mais íntimos. É também a homenagem à relação de uma filha com
seu pai. Entre tecidos fluídos, a figura etérea da mulher passa pelo palco e expõe
seu universo imaginário, e esse universo lúdico prossegue quando ela se lembra
dos conselhos do pai contagiando a plateia com sua emoção.

A peça marca o reencontro de três atrizes: Vera Holtz na direção, Analu Pres-
tes na cenografia-instalação e Sara Antunes, autora e atriz.

Sonhos Para Vestir conta com piano e acordeom tocados ao vivo e uma singu-
lar interação com a plateia.

DE OLHO
Jantar Dançante acontece dia 28

No dia 28 de junho, o Nosso Clube promoverá um ótimo programa para quem
gosta de dança de salão, o jantar dançante, com animação da banda Palladium.
O evento acontecerá no Salão Social, a partir das 21 horas.

No jantar, serão servidos penne ao molho quatro queijos, filé à parmegiana,
arroz e batata palha. Como aperitivo, haverá torrada com dois tipos de patês. A
sobremesa será mousse de chocolate.

Os convites custam R$ 38 para associados do Nosso Clube e R$ 45 para não
sócios. Esse valor inclui a mesa. Bebidas serão cobradas à parte. Os convites
estão à venda na secretaria do clube.

1ª Noite de Caldos Dançante da Pastoral da Criança de Limeira
No dia 18 de julho será realizada 1ª Noite de Caldos Dançante da Pastoral da

Criança de Limeira em jantar no Clube Italo Brasileiro.
A noite contará com deliciosos pratos, tendo como entrada antepasto de

berinjela com torradas e frios, além de caldos de feijão, palmito, caldo verde e
caldo de quenga (galinha), acompanhamentos: bacon, torresminho, cheiro ver-
de, queijo ralado, torradas e pães, e saborosas sobremesas: arroz doce com
paçoca, doce de abóbora e geléia de goiaba e queijo. As bebidas serão cobra-
das a parte.

Para animar o evento, o Grupo Remiscências que promete contagiar a todos
com música de qualidade.

Os convites custam R$ 40 por pessoa e estão sendo vendidos pelas voluntári-
as da Pastoral da Criança, contato pelo telefone 3039-1127, e na Fran & Fran
Cabeleireira, localizada à Rua Boa Morte, 460, sala 03, em frente ao Museu.
Participem e colaborem com a Pastoral!
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Na última segunda-feira, dia 9, aconteceu mais uma reunião do núcleo Alimentação fora do lar
no Projeto Empreender, com a presença dos novos membros, as doceiras.

Voltado para restaurantes, bares, cafés, lanchonetes e docerias, o núcleo encontra-se na fase
de definição de seu planejamento, para que as ações, conforme necessidade do grupo, já come-
cem a ser realizadas em parceria com a Facesp, Sebrae e outros parceiros.

Empresários interessados, ainda há chance de participar deste núcleo. Entre em contato
pelo e-mail empreender@acil.org.br ou telefone 3404-4903, tire suas dúvidas e faça parte desta turma!

Projeto Empreender
O Projeto Empreender tem como objeti-

vo reunir os Micro Empresários de determi-
nados segmentos buscando capacitá-los e
beneficiá-los com a melhoria de alguns
déficits que o mercado apresenta.

Em Limeira, o projeto também trabalha
com núcleos nos setores de beleza e produ-
ção de folheados. Os grupos já estão em
fase final de formação. Empresários interes-
sados podem falar com Mariana pelos con-
tatos acima.

Não perca essa oportunidade de se ca-
pacitar, unir forças e solucionar os problemas do seu empreendimento. Se torne um empreende-
dor diferenciado!

Projeto Empreender

Núcleo Alimentação Fora
do Lar já é sucessoRealizado no último dia 5 de junho, o seminário “Lideran-

ça para os desafios do futuro” contou com a presença de
mais de 400 empresários que foram até o Nosso Clube para
prestigiar e aprender com o palestrante mais assistido do
Brasil, Alfredo Rocha.

O evento foi um sucesso abordando temas como motiva-
ção, produtividade, como lidar com os desafios do futuro, além
da automação necessária para atingir metas. O ciclo de pa-
lestras será encerrado no dia 21 de julho com o seminário
“Motivando todos para a qualidade”

“Esperamos que todos os limeirenses possam estar pre-
sentes aprendendo com esse grande palestrante”, convida a
equipe da Ondec, organizadora do evento.

Alfredo Rocha motiva
presentes em palestra

ACIL/RAFAELA SILVA
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Empresas de Limeira podem
participar de um projeto que es-
timula a exportação de joias
folheadas. Atualmente, somen-
te seis empresas do município
vendem ativamente seus produ-
tos para outros países.

Há outras indústrias de Li-
meira que exportam, mas de
forma passiva. Com isso, dei-
xam de ter acesso a medidas
de estímulo como participa-
ção em feiras no exterior, ro-
dadas de negócios e campa-
nhas promocionais.

Os dados são do Instituto Bra-
sileiro de Gemas e Metais (IBGM)

Sindijoias
Projeto quer incentivar exportação de
joia folheada

e da Apex Brasil (Agência Brasi-
leira de Promoção de Exporta-
ções e Investimentos), parceiros
num Projeto Setorial de incentivo
aos negócios com outros países.

A versão 2014/2015 do projeto
nos segmentos de joias, joias
folheadas, bijuterias e gemas foi
apresentada na noite do último dia
4 de junho, no auditório da empre-
sa Realen, no Parque das Nações.

A ação contou com a orga-
nização da regional Limeira do
Sindicato da Indústria de Joa-
lheria, Bijuteria e Lapidação
de Gemas do Estado de São
Paulo (Sindijoias), Associa-

ção Limeirense de Joias (ALJ)
e IBGM.

“Buscamos a promoção da
exportação. Limeira participa
hoje, mas de forma dispersa.
Queremos um exportador de
joias folheadas atuando ativamen-
te”, disse Alexandre Ávila, da
Diretoria Internacional do IBGM.

Dionísio José Gava Júnior,
vice-presidente estadual do
Sindijoias, considera impor-
tante a integração. “Limeira
é a Capital Nacional da Joia
Folheada. A adesão confir-
mará a cidade como referên-
cia, no segmento, ampliando

os negócios com nossos pro-
dutos”, avaliou.

A Apex tem projetos em vários
segmentos da indústria. No caso
das joias folheadas, a ação ocor-
re desde 1988, reunindo o institu-
to, a Apex Brasil e associações
de classe, como o Sindijoias.

No segmento de joias, mais
de 200 empresas já foram be-
neficiadas com auxílio financei-
ro, técnico ou operacional. “Para
isso, as empresas precisam fa-
zer apenas um termo de ade-
são”, explicou Ávila. Na apre-
sentação, os empresários se
mostraram interessados em vi-

sitas às feiras e na recepção,
em Limeira, de consumidores
vindos de outros países.

Ao longo dos próximos me-
ses, o projeto tem orçamento
previsto de aproximadamente R$
7,8 milhões. “O principal merca-
do do Brasil ainda são os Esta-
dos Unidos. Mas isso vem mu-
dando. O México, por exemplo,
surge como um dos mais recep-
tivos às joias folheadas e bijute-
rias brasileiras”, revelou Ávila.

Informações sobre o projeto
setorial podem ser obtidas na
regional de Limeira do Sindijoias,
pelo telefone (19) 3701-0040.

O valor pago pelos brasileiros em im-
postos federais, estaduais e municipais
desde o início do ano alcançou R$ 700
bilhões na segunda-feira, 09, por volta
das 10h30, segundo o “Impostômetro”
da Associação Comercial de São Pau-
lo (ACSP).

Em 2013, a marca foi alcançada
mais tarde: em 12 de junho, ou seja,
este ano ela foi atingida três dias mais
cedo.

O painel eletrônico que calcula a ar-
recadação em tempo real está instala-
do na sede da ACSP, região central da
capital paulista, desde o dia 20 de abril
de 2005.

O total de impostos pagos pelos bra-
sileiros também pode ser acompanhado

Impostômetro

Marca de R$ 700 bilhões
é alcançada mais cedo

pela internet, na página do Impostômetro.
Na ferramenta, criada em parceria com o
Instituto Brasileiro de Planejamento e
Tributação (IBPT), é possível verificar
quanto o país, os estados e os municípi-
os estão arrecadando em impostos.

Até o fechamento desta edição Li-
meira já havia contabilizado mais de
R$ 380 milhões em arrecadação de im-
postos, número que deve ultrapassar R$ 900
milhões até o final do ano.

Os limeirenses também podem
acompanhar a arrecadação de impos-
tos pelo Impostômetro da ACIL. O pai-
nel eletrônico também informa a arre-
cadação de impostos a nível nacional
para que toda a cidade saiba quanto o
governo já arrecadou.

Francisco Barbosa Neto iniciou suas
atividades em 1989 com atuação em Ges-
tão Empresarial, onde atende diversos ra-
mos de atividades. É graduado em Enge-
nharia Mecânica e de Produção pela Fa-
culdade de Engenharia Industrial (FEI),
com cursos de Especialização de Admi-
nistração, Finanças e Qualidade, como
consultor, tem apresentado uma Visão
Empresarial que envolve desde o Planeja-
mento Estratégico, a Definição das Infor-
mações Administrativas Financeiras e sua
inter-relação para garantir que as decisões
sejam otimizadas.

Vivemos em um momento de gran-
des oportunidades. Hoje, estar prepa-

Videoteca ACIL
Gestão e Finanças: Como Melhorar a
Saúde Financeira de sua Empresa

rado para se adaptar as mudanças é
questão de sobrevivência.

Diante de um mercado dinâmico e
competitivo, caracterizado pelo uso inten-
sivo da tecnologia e informação, as em-
presas precisam estar preparadas para
agir antecipadamente às oportunidades.

O objetivo deste Curso é apresentar
de forma prática e objetiva conceito ad-
ministrativo-financeiro que poderão ser
colocados em prática na sua empresa
imediatamente.

Além deste, a ACIL possui diversos
títulos em DVD e VHS em sua Video-
teca, que tem como principal objetivo pro-
porcionar aos empresários a oportunida-
de de adquirir conhecimentos sobre ad-
ministração, estratégias e qualidade para
se construir um bom vendedor, motiva-
ção, gestão e finanças, além de outras
temáticas muito importantes para os ne-
gócios. Dessa forma toda a equipe pode
ficar em sintonia com as normas dire-
cionais que levam um empreendimento
ao sucesso.

Para poder ter acesso ao conteú-
do disponibilizado, os associados de-
vem se dirigir até a entidade e realizar
a locação do DVD ou VHS, com custo
de R$ 5 por volume.

Mais informações pelo telefone 3404-
4912, falar com Rafaela.
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A Associação Comercial e Industrial
de Limeira está disponibilizando para
os associados um mapa da cidade de
Limeira. Os interessados podem vir
retirá-lo na ACIL até o dia 10 de Julho.
As quantidades são limitadas, então

reserve já o seu pelo telefone
(19) 3404-4906, falar com Marcela.

Dia da Empresa Limeirense

A ACIL dá início a mais uma
comemoração do Dia da Em-
presa Limeirense e, numa ati-
tude ecologicamente correta,
este ano fará o envio do formu-
lário aos associados por e-mail,
além disso, será disponibilizado
o link de acesso no site da ACIL
(www.acil.org.br) e na fanpage
(facebook.com/acillimeira) para
que todos possam votar e es-
colher as empresas limeirenses
que foram destaque neste ano.

Os questionários deverão
ser preenchidos até o próximo
dia 16, segunda-feira, com in-
dicação de empresas do co-
mércio, indústria, prestação de
serviços, instituição, persona-
lidade, empresa socialmente
responsável, jovem empreen-

Faça sua seleção
e concorra a um
Tablet

dedor e mulher empreendedo-
ra que mais se destacaram
em suas atividades.

Outro diferencial desta edi-
ção é o sorteio de um Tablet
para aqueles que preenche-
rem o questionário correta-
mente e se identificarem com
nome, telefone e e-mail.

Um evento tradicional, que
neste ano chega a sua 34ª
edição, tem por objetivo res-
saltar o mérito de quem pro-
duz e contribui para o desen-
volvimento de nossa cidade.
Dessa forma as premiações
serão realizadas em jantar
festivo no dia 22 de agosto,
no Nosso Clube.

Vote e faça parte desta
grande homenagem!

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



12 a 17 de junho - 201414



12 a 17 de junho - 2014 15

Atualmente, pode-se obser-
var a quantidade de roubos e a
grande violência que está ex-
posta em vários pontos do
País. As pessoas estão dei-
xando de lado o pensamento
de “comigo isso não acontece”
e investindo na sua própria se-
gurança e também na de sua
família e de bens materiais.
Para isso, as empresas que
oferecem sistemas de segu-
rança apoiadas pelos avanços
da tecnologia, têm investido e
melhorado cada vez mais os

Monitoramento
Avanços da tecnologia auxiliam
sistemas de segurança

serviços oferecidos com a fina-
lidade de proporcionar maior
segurança à população. Hoje
é possível monitorar tanto a
casa quanto o carro o dia todo
através da internet, usando
aplicativos de celular, dessa
forma essa tecnologia mais
acessível auxilia tanto na se-
gurança como na gestão dos
automóveis. “Instalamos um
rastreador no veículo que se
comunica com o satélite e ao
se conectar com a central en-
via informações sobre a rota ou

quilômetros percorridos”, con-
ta Renato Boldrini, da Alerta
Segurança.

Dentre todas as opções, o
monitoramento de alarme é o
mais popular com um grande
número de proprietários que ade-
riram ao serviço para ter mais
tranquilidade. Esse sistema fun-
ciona com o auxilio de sensores
e uma sirene que dispara quan-
do detectado algum problema.

Os sensores podem detec-
tar calor ou até mesmo a aber-
tura de portas ou janelas. Os
sinais captados pelos senso-
res também são enviados para
a central para que as ações ne-
cessárias sejam tomadas.
Boldrini ressalta que câmeras
associadas aos sensores tor-
nam a ação da central mais
rápida, “Quando os sensores
detectam algum movimento,
por exemplo, nossa central já
recebe as informações junto
às imagens das câmeras ins-
taladas. Então, a verificação de
algum roubo ou situação de
perigo é feita de modo muito
mais eficiente”.

Além disso, na Alerta, as
imagens são gravadas na cen-
tral e também no aparelho onde
estão instaladas as câmeras,
sendo que podem ser aces-
sadas de qualquer lugar via

internet pelo computador, smart-
phone ou tablet.

É importante lembrar tam-
bém que o serviço de monito-
ramento de alarme, seja ele in-
tegrado com as câmeras ou
não, e o rastreamento via saté-
lite são apenas uma das mui-
tas ferramentas disponíveis para
tornar a segurança mais eficaz.
Quem deseja aproveitar as
tecnologias desenvolvidas tam-
bém tem a opção das proteções
perimetrais, que são barreiras

mecânicas que dificultam a pas-
sagem, conhecidas como cer-
cas elétricas.

Adquirir um sistema de alar-
me para casa ou empresa pode
ser um excelente investimento,
porém é importante pesquisar
sobre os mais diversos serviços
disponibilizados e escolher
aquele que mais se encaixa no
perfil do lar ou empreendimen-
to, garantindo mais segurança
e tranquilidade para o contratan-
te e todos que o cercam.

Por meio da internet e dos smartphones, é possível ter acesso
às câmeras instaladas tanto em casa quanto na empresa

FOTOS: ACIL/LAÍS CARVALHO

As câmeras instaladas juntamente com os sensores,
tornam a ação da central mais rápida e eficiente
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