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ACIL realizará encontros
com empresários

Com o objetivo de estreitar laços e promover troca de experiências, a ACIL dá
início à primeira reunião entre empresários, juntamente com toda a diretoria da
entidade. Reserve sua vaga na primeira reunião que será realizada no dia 24 de
março.

Termo de adesão à
Campanha é enviado
para associados

Para maior comodidade e com o objetivo de facilitar e agilizar o pro-
cesso de adesão à campanha de prêmios deste ano, a ACIL enviou a
todos os associados o Termo de Adesão à Campanha “Comércio de
Limeira realizando seus sonhos”, envolvendo neste ano de 2014, o Dia
das Mães, Namorados/Copa, Pais, Crianças e Natal.

Assessoria Contábil é
essencial para as
empresas

Profissionais do
setor falam sobre a

importância das
assessorias

contábeis, primordi-
ais para o cresci-
mento de qualquer

empresa
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Conheça a história da Profª Eudóxia
Seminário Empretec acontece
na próxima semana na ACIL
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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.

Alicate (39,61%)
Valor médio: R$ 35,00

Imposto: R$ 13,86

Martelo (40,63%)
Valor médio: R$ 40,00
Imposto: R$ 16,25

VITRINE

Reinaldo Chinelatto
Conselheiro da ACIL

Como sempre a Associação Comercial e Industrial de Limeira quer estimu-
lar as vendas no comércio limeirense.

Nas principais datas comemorativas do comércio é normal nos lembrarmos
das pessoas queridas e aí compramos um “presente ou lembrança” que será
entregue com muito amor e carinho.

Essas datas especiais merecem toda a atenção do comerciante. Dias das
Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia das Crianças e Natal são as
datas de maior  movimento e giro de dinheiro.

Empenhada em estreitar e estimular o relacionamento dos consumidores
com os lojistas, a ACIL contratou uma empresa profissional de marketing que
fez um planejamento de um calendário estratégico para todo o ano de 2014.

Todo comerciante investe em suas vendas, mas nessas datas é importante
oferecer um estímulo extra.  Pois nessa hora surge a oportunidade de melhorar
a proximidade com o cliente.

A campanha da ACIL “Comércio de Limeira realizando seus sonhos” foi
planejada para haver distribuição de prêmios através de sorteios. Para criar um
caixa exclusivo para essa finalidade, que permita a compra dos prêmios, foi
feito um bom estudo e concluiu-se ser necessário captar recursos dos sócios
participantes. Assim, todos os sócios foram convidados a participar de uma
reunião, realizada no prédio da entidade, onde se debateu sobre o valor dessa
contribuição mensal.

Os sócios participantes da reunião decidiram pelo melhor valor de contribui-
ção e fizeram sua adesão  às campanhas de 2014.  Todos irão contribuir men-
salmente com um pequeno valor e terão direito a receber uma quantidade de
cupons que serão entregues à seus clientes compradores. Após cada data
haverá o sorteio que irá premiar alguns compradores e também os vendedores.

Os sócios comerciantes participantes da campanha estão bastante confi-
antes que estarão oferecendo um atrativo diferenciado para
seus clientes.

Resta pouco tempo para aderir a Campanha de 2014. A
empresa que não participou da reunião e tiver interesse
em participar deve consultar a ACIL. Investir  e oferecer
um “estímulo” ao cliente irá aproximar e melhorar
seu relacionamento e vendas.

A Associação está de braços abertos aos asso-
ciados. Participe, faça sugestões e comentários. A
ACIL somos todos nós.

Caminho livre para declarar IR por celularCaminho livre para declarar IR por celularCaminho livre para declarar IR por celularCaminho livre para declarar IR por celularCaminho livre para declarar IR por celular
O aplicativo m-IRPF, da Receita Federal, já está disponível para

usuários do sistema iOS, da Apple. O aplicativo deveria estar “con-
versando” com o sistema da Apple desde quinta-feira, dia 06, mas,
segundo a Receita, a fabricante atrasou. O m-IRPF permite que usu-
ários de smartphones ou tablets façam a declaração do Imposto de
Renda através dos dispositivos móveis. Segundo a Apple, o sistema
foi liberado para download na sexta-feira, 7. Para usuários do sistema
Android, o aplicativo foi disponibilizado dentro do prazo estabelecido
pela Receita, quinta-feira.

Uma das vantagens do m-IRPF em relação ao programa para com-
putador é a utilização de apenas um aplicativo para preencher, sal-
var, recuperar ou transmitir a declaração, simplificando e agilizando
o processo. Este ano, a Receita ampliou as possibilidades de envio
de informações pelos dispositivos móveis, permitindo que sejam de-
clarados dívidas e rendimentos recebidos de pessoas físicas. Cer-
ca de 90% dos 27 milhões de contribuintes poderão usar
smartphones e tablets.

RestituiçãoRestituiçãoRestituiçãoRestituiçãoRestituição
A partir do dia 17 de março, a Receita Federal depositará R$ 6,7

milhões relativos à restituição de 994 contribuintes que tinham caído na
malha fina do Imposto de Renda entre 2008 e 2013.

Eles terão prioridade sobre os outros contribuintes por serem ido-
sos (969 pessoas) ou por terem deficiência física, mental ou doen-
ça grave (25 pessoas). Para saber se está incluído nesse lote, o
contribuinte deverá acessar a página da Receita na Internet (http://
www.receita.fazenda.gov.br) ou ligar para o Receitafone (146).
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Empresas & Empresários

As máquinas WAIG estão pre-
sentes em todo Brasil. Porém, por
atuar num campo tão específico
nem todos podem ter conhecimen-
to de seus serviços e produtos e
saber o quanto contribui para o
crescimento de nossa cidade. A
empresa que em março completa
43 anos em Limeira ganhou gran-
de notoriedade pela sua máquina
de costura portátil, que nasceu da
necessidade do setor agrícola no
fechamento de sacaria.

Logo, outras necessidades
do setor e de novos, foram aten-
didas e sua gama de produtos
e serviços consequentemente
cresceram. Hoje a empresa con-
ta com mais de 50 colaborado-
res e atende todo Brasil, tanto
com produtos, suprimentos e
manutenção especializada.

A empresa é pioneira na ci-
dade, e por isso, sintonizada
com a competitividade do setor,
a WAIG investe no desenvolvi-
mento de tecnologia e treinamen-
to de mão de obra, para oferecer

WAIG, 43 anos de atividades em Limeira
soluções focadas no custo-bene-
fício. O aperfeiçoamento continua
nos produtos, serviços e no âm-
bito corporativo, com a reformu-
lação da comunicação visual,
implantação de melhorias
organizacionais e uma política de
valorização da empresa e dos
colaboradores. Um trabalho que
faz da WAIG referência em seu
segmento, inspirando clientes e
fornecedores a promover a evo-
lução do mercado como um todo.

A empresa que também se
preocupa com sua responsabili-
dade social e ambiental, conta
com o projeto ECOWAIG. O mer-
cado de reciclagem tem cresci-
do e alcançado patamares que
trazem vantagens tanto em as-
pectos econômicos, sociais e até
de qualidade de vida. Ao enten-
der esta demanda, a WAIG bus-
ca atender essa necessidade.

As questões de sustenta-
bilidade e consciência ambiental
têm movido um mercado cada
vez mais promissor, pois a bus-

ca por processos que minimizam
os impactos ao meio ambiente
está em alta. Sem contar que
implantando determinados pro-
cedimentos de “reciclagem”, há
uma grande redução de custos
com matéria-prima, ou seja, a
empresa consegue mostrar sua
preocupação com o meio ambi-
ente para o mercado, reduz cus-
tos em sua linha de produção e
diminui o impacto na retirada de
matéria-prima.

Os órgãos públicos e as coo-
perativas de reciclagem que in-
corporam atividades de reci-
clagem somam inúmeras vanta-
gens, além do que existe um Pro-
jeto de Lei acerca dos resíduos
sólidos, no qual determina que
para os resíduos gerados por ór-
gãos públicos, deverão ser de-
senvolvidos procedimentos que
contemplem a utilização racional
dos recursos e eliminação de to-
das as formas de desperdício.

Para comemorar os 43 anos, a
WAIG que irá participar da Agrishow
2014, promete grandes lançamen-
tos na feira. A Agrishow acontece
na cidade de Ribeirão Preto, que é
considerada a capital brasileira do
agronegócio, a partir do dia 28 de
abril até 02 de maio de 2014.

A WAIG fica localizada na
Rua Cunha Bastos, 149, Cen-
tro. Entre em contato pelo tele-
fone (19)3446-6400, ou e-mail
waig@waig.com.br.

A WAIG, que completa 43 anos em Limeira, ganhou grande notoriedade
pela sua máquina de costura portátil

Ao perceber o grande nú-
mero de clientes em potencial
do setor de bijuterias, os sóci-
os David Mart ins e Odair
Donizete decidiram investir e
abrir uma empresa para suprir
o consumo de embalagens e
produtos afins, como etique-
tas, cartelas, encarte, entre
outros. Assim surgiu a Gráfica
e Embalagens Delta.

Tendo como principal ativida-
de a produção de embalagens
e sacolas personalizadas em
papel cartão, a empresa atende
lojas, indústrias e atacadistas
de joias, semi joias e bijuterias,
inclusive empresas ligadas ao
setor de confecção, alimentício
e auto peças, produzindo  itens
como caixas para alimentos
congelados, lanches e roupas.

A Gráfica e Embalagens
Delta é uma empresa social-
mente responsável, por essa
razão colabora mensalmente
em prol da Apae de Limeira.
Sua equipe também é alta-
mente capacitada e treinada
para oferecer um excelente
produto ao cliente. Tudo com
o auxílio de equipamentos de
alta tecnologia, que fazem
com que a Delta seja bastan-
te competitiva no mercado,
principalmente no que diz res-
peito a prazo de entrega, qua-
lidade e preço.

A empresa possui mais de
400 modelos de matrizes dife-
rentes para encartes, etiquetas,
caixinhas, e faz questão de não
cobra-las de seus clientes.
“Nos colocamos a disposição

dos empresários,
de qualquer seg-
mento, que têm
interesse em pro-
duzir embalagens
em papel cartão e
acoplado com
micro ondulado.
Teremos muito
prazer em aten-
de-los”, garantem
os empresários,
que atendem todo
o território nacio-
nal. “Consegui-
mos ampliar o nú-
mero de clientes
devido a indica-
ções de empreendedores
limeirenses que reconhecem o
excelente serviço prestado pela
nossa empresa no segmento”.

Gráfica Delta, qualidade garantida em embalagens

DIVULGAÇÃO

A Gráfica e Embalagens
Delta fica localizada na Rua
José Pintarelli, 145, no Jardim
das Palmeiras.

Faça uma visita ou entre em
contato pelos telefones (19)
3442-7895, 3442-8926, 3442-
8628 e 3442-8882.

DIVULGAÇÃO
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Atualmente o Pandora é o
curso pré-vestibular que mais
aprova na região de Limeira,
contando com índices de apro-
vação de destaque.

Além da quantidade de apro-
vações, destaca-se a qualidade
destas com resultados em Medi-
cina na USP, UNICAMP e
UNESP, Direito no Largo São
Francisco (USP), Engenharia na
Poli-USP, dentre outros. Nesses
seis anos de história em Limeira,
alguns alunos foram aprovados
entre os dez primeiros colocados
do curso e muitos tiveram mais
de cinco aprovações somente em
universidades públicas.

Neste ano, o Pandora Vesti-

“O Mundo dos Minerais” é o
título da nova exposição aberta,
desde  07 de março, sexta-fei-
ra, no Espaço Cultural ENGEP.
Na exposição, além de pedras
preciosas e minerais, grande
parte proveniente da coleção do
geólogo Andrea Bartorelli, os vi-
sitantes poderão apreciar um
fóssil de mais de 250 milhões
de anos e obras raras do sécu-
lo XVI e XVII.

Caminhando por áreas como
a história, a geografia e a geolo-
gia, esta mostra busca apresen-
tar aos visitantes das mais diver-
sas idades e formações uma
parte deste vasto mundo de ele-
mentos e compostos químicos
naturais, normalmente cristali-

Pandora
Vestibulares Número de aprovados supera ano anterior

Alunos do Pandora Vestibulares comemoram a
aprovação no vestibular 2014

bulares bate um novo recorde de
alunos aprovados. Mais um ano
que entra para comprovar o su-
cesso do curso pré-vestibular
em Limeira, Piracicaba e região.
São cinco turmas em Limeira e
uma turma na unidade de
Piracicaba que, somente com
os resultados das universidades
federais e estaduais, somam
mais de 160 aprovações.

“Foi um índice muito bom de
aprovações. Parabenizo e agrade-
ço toda a equipe do Pandora Ves-
tibulares, sei que tudo isso é gra-
ças ao acompanhamento e traba-
lho muito profissional para com os
alunos. Já recomendei a outros
pais, continuarei recomendando e

sei que eles terão o mesmo orgu-
lho com seus filhos, assim como
eu tive com o meu filho, Raul
Camargo, que teve quatro aprova-
ções no curso de Medicina, sendo
duas em universidades federais,
uma em estadual e uma em parti-
cular. Agora meu filho escolhe onde
quer estudar” conta orgulhosa
Gabriela Camargo, mãe de um alu-
no do Pandora Vestibulares.

O Pandora Vestibulares atu-
almente oferece três tipos de cur-
so: Prometeus, Nix e Helios.
Para mais informações, em Li-
meira (19) 2114-3155 ou na Ave-
nida Piracicaba, 418, Centro. Em
Piracicaba, (19) 3302-0802 ou na
Avenida São João, 97, Bairro Alto.

DIVULGAÇÃO

Espaço Cultural
ENGEP

Exposição didática sobre Minerais
abre o ano de 2014

nos e formados por processos
geológicos. Estão presentes na
construção e decoração das
casas, nos meios de transpor-
te, na área da saúde e na in-
dústria; em adornos, instrumen-
tos de entretenimento e diversão,
nas redes de informação e, até
mesmo, na astrologia. Por mais
que não os identifiquemos, os
minerais estão na base dos
mais importantes materiais da
vida moderna, sendo fonte
destacável para a geração da
economia de diversos países.

“Com uma forte vertente di-
dática, esperamos contar com
a visita das escolas de Limeira
e região. Será um prazer rece-
ber todos os interessados e

aqueles que buscam conhecer
um pouco da beleza e diversi-
dade de temas que cercam os
minerais”, afirma Paulo Levy, um
dos diretores do Grupo Engep e
responsável geral pelo Espaço.

Com direção geral de Paulo
Masuti Levy, curadoria dos his-
toriadores Ana Cláudia Cermaria
e João Paulo Berto e programa-
ção visual de Ivo Marreiro, com
realização do Grupo Engep, a
exposição ficará aberta até 11
de maio, no Espaço Cultural
Engep, localizado no Largo da
Boa Morte, nº 118, Centro. Com
entrada gratuita, os horários de
visitação são de Terça a Sexta,
das 9h às 17h, e aos Sábados
e Domingos, das 9h às 14h.

“O Mundo dos Minerais” é o título da nova exposição aberta no
Espaço Cultural ENGEP

DIVULGAÇÃO



13 a 19 de março - 2014 5

A Associação Comercial e
Industrial de Limeira participou,
na sexta-feira, dia 7 de março,
do “Fala Mulher”, uma ação re-
alizada em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher. O even-
to ocorreu na Praça Toledo Bar-
ros, no centro de Limeira, e foi
promovido pelo Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Mulher em
parceria com o Sindicato dos
Empregados no Comércio de
Limeira e Região (Sinecol) e
apoio da Prefeitura de Limeira.

No local foram montados
estandes, onde as mulheres pu-
deram ser atendidas pelas técni-
cas que faziam a aferição da pres-
são arterial, exames de glicemia,
testes de massa corpórea e ou-
tras ações da área da saúde. Além
dos exames, as mulheres rece-
beram orientações sobre preven-
ção de doenças, sobre a Lei Ma-
ria da Penha e nutrição. Foram
distribuídas lembrancinhas e as
mulheres ganharam maquiagem
e participaram de atividades cul-
turais que foram desenvolvidas
com a interação da população.

A presidente do Conselho
dos Direitos da Mulher, Ana He-
lena Fleury Bonini, destacou que
a cada ano evento fica maior.
“Faz oito anos que realizamos
esta homenagem ao Dia inter-
nacional da Mulher e isto virou
uma tradição. Temos muitas
parcerias que contribuem para

Evento na praça comemora o
Dia Internacional da Mulher
em Limeira

As colaboradoras da ACIL, Jane Pereira e Marcela Ortolan, no
estande reservado a Associação e ao Conselho da Mulher

Empreendedora, que também participou do evento

este evento, no próximo ano ele
será ainda maior”, disse.

A moradora da área rural, Nor-
ma Ulrich, que faz 72 anos nes-
te domingo, dia 9 de março,
aprovou o evento e ressaltou que
a iniciativa é muito positiva. Se-
gundo ela, as mulheres preci-

sam cuidar mais da saúde e pro-
curar informações. “Eu sempre
faço os exames de saúde, já
tive alguns problemas que foram
curados graças aos cuidados
que tenho. Vejo umas mulheres
fumando e isto me deixa muito
preocupada”, destacou.

ACIL/RAFAELA SILVA

Para maior comodidade e com o objetivo de facilitar e
agilizar o processo de adesão a campanha de prêmios des-
te ano, a ACIL enviou a todos os associados o Termo de
Adesão à Campanha “Comércio de Limeira realizando seus
sonhos”, envolvendo neste ano de 2014, o Dia das Mães,
Namorados/Copa, Pais, Crianças e Natal.

Os prêmios a serem sorteados vão desde vales-com-
pras até moto e carro 0km, confira no site www.acil.org.br.

A entrega de cupons será somente para as empresas
que aderirem à campanha, e essas serão exclusivamen-
te divulgadas no Site, E-mail Marketing, Jornal Visão Em-
presarial e FanPage da ACIL.

O valor investido por cada associado participante será
de 10 parcelas de R$ 25,00 por mês, a ser quitado junta-
mente com a mensalidade da entidade. Vale destacar que
este valor poderá ser reduzido se mais de 400 adesões
forem confirmadas.

Aproveite essa oportunidade, pois devido às exigênci-
as da Caixa Econômica Federal, a inscrição poderá ser
efetuada somente agora, no inicio da campanha, visto que
toda a documentação será enviada de uma única vez,
não sendo permitida a entrada de novos participantes
durante o ano.

Participe! Imprima o termo, disponibilizado para download
no site da ACIL, preencha com os dados solicitados, assi-
ne, e o entregue no balcão da entidade. Caso prefira entre
em contato pelo telefone 3404-4900 e solicite que um de
nossos colaboradores retire o termo na sua empresa.

Campanha 2014

ACIL envia Termo
de Adesão a todos
os associados

Com o objetivo de estreitar laços e promover troca de experiências, a ACIL dá início à primeira
reunião entre empresários, juntamente com toda a diretoria da entidade.Dessa forma, os participantes
poderão trazer sugestões e opinar sobre as ações desenvolvidas pela Associação em prol da classe
que representa, conhecer melhor os serviços oferecidos, ter a oportunidade de adquirir e ampliar o
domínio das melhores práticas empreendedoras e fomentar a melhoria contínua das empresas.

Para atingir tal meta serão realizados encontros mensais, onde também serão discutidos te-
mas atuais e de relevância para todos os setores interessados, além de palestras que irão agregar
ainda mais conteúdo às reuniões.

Participe e reserve sua vaga na primeira reunião, que será realizada no dia 24 de março, segunda-
feira, às 18h30, na sede da ACIL. Mais informações pelo telefone 3404-4900 ou e-mail acil@acil.org.br.

Encontro com empresários
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A Feira do Empreendedor do
Sebrae-SP superou todas as
expectativas da organização.
Realizada em São Paulo de 22
a 25 de fevereiro, a edição 2014
registrou recorde de público: 82
mil pessoas circularam pelos 21
mil m² do evento realizado no
Expo Center Norte, cerca de
50% a mais do que na edição
anterior em 2012, que recebeu
55 mil visitantes.

Quem esteve no evento teve
a oportunidade de receber
consultorias individuais e cole-
tivas, acompanhar palestras,
conhecer tendências, regularizar
a situação da empresa, além de
variados tipos de informações
referentes à abertura e manuten-
ção de um negócio próprio.

“A Feira superou as expec-
tativas até dos mais otimistas.
Os expositores realizaram bons
negócios e o público ficou sa-
tisfeito com tudo que foi apre-
sentado e oferecido no evento.
Para nós do Sebrae-SP é uma
alegria muito grande”, destaca
o presidente do Conselho
Deliberativo do Sebrae-SP,
Alencar Burti.

Os números da Feira são sur-
preendentes. Foram mais de 350
estandes de expositores, nove mil
atendimentos realizados pelos
consultores do Sebrae-SP e 24 mil
pessoas assistiram às palestras
oferecidas durante o evento.

Sebrae Feira do Empreendedor 2014 recebe 82 mil
pessoas e tem recorde de público

“Ficamos muito satisfeitos
com o resultado. Não só pela
quantidade de público, que foi
excepcional, mas principalmen-
te pelo interesse das pessoas:
as áreas de conhecimento foram
muito concorridas, as con-
sultorias do Sebrae-SP o tem-
po todo lotadas. Isso mostra
que o empreendedor está bus-
cando informação e nos vê como
uma referência”, afirma o dire-
tor-superintendente do Sebrae-
SP, Bruno Caetano.

Entre os assuntos mais pro-
curados pelos participantes jun-
to aos consultores do Sebrae-
SP figuram informações sobre
como abrir o próprio negócio,
marketing, finanças e jurídico,
bem como as palestras que tra-
taram de temas como tec-
nologia, marketing, redes soci-
ais, e-commerce, planejamento,
inovação, startup, e crédito, en-
tre outros.

O Sebrae-SP também ofere-
ceu um espaço de atendimento
exclusivamente dedicado à
formalização do Microempreen-
dedor Individual (MEI). Foram
mais de quatro mil atendimentos
e 120 formalizações.

“A Feira foi uma grande vitri-
ne de negócios e de incentivo
ao empreendedorismo para todo
o Estado de São Paulo. O nú-
mero de negócios gerados na
feira foi muito grande.Para 2016

vamos nos aprimorar para tra-
zer mais opções de negócios e
fazer um evento ainda mais gran-
dioso”, afirma o diretor técnico
do Sebrae-SP, Ivan Hussni.

Com o apoio do Escritório
Regional do Sebrae-SP em
Piracicaba, 281 empresários de
sete cidades da região, incluin-
do Limeira, Americana, Capivari,
Nova Odessa, Piracicaba, San-
ta Bárbara d’Oeste e São Pedro,
visitaram a Feira do Empreen-
dedor 2014. Eles tiveram boas
oportunidades para a pros-
pecção de novos negócios, a-
tendimento em consultorias in-
dividuais e coletivas, acompa-
nhar palestras e receber infor-
mações sobre tendências – isso
tanto para quem já tem ou quer
abrir um negócio próprio.

Para Antonio Carlos de

Aguiar Ribeiro, gerente do Es-
critório Regional do Sebrae-SP
em Piracicaba, a Feira do Em-
preendedor foi uma excelente
oportunidade para os empre-
sários trocarem experiências e
interagirem com exemplos de
sucesso.

O coordenador geral e
cofundador da Instituição Cirur-
giões da Alegria, Eliseu Perei-
ra, participou do grupo de
limeirenses que tive a oportuni-
dade de conhecer o evento e fi-
cou impressionado com a orga-
nização da Feira. “O que cha-
mou mais a minha atenção foi
o nível do conteúdo das pales-
tras e a forma empreendedora
como os palestrantes aborda-
ram os temas”, conta. Para ele,
outro ponto a ser exaltado foi a
grandiosa estrutura física, que

atende os frequentadores da fei-
ra com qualidade e comodida-
de sanando todas as suas dúvi-
das. “Sem contar no grande pú-
blico que é maravilhoso”. Perei-
ra também afirma que participar
da Feira possibilitou ampliar
seus horizontes e aumentar seu
network. “Gerou a curiosidade
em conhecer mais as novas
tecnologias da comunicação,
ver que hoje existem ferramen-
tas que não precisam de alto
investimento e podem aumentar
a lucratividade da Instituição”,
completa o coordenador que
garante que voltará nas próxi-
mas edições, “Com certeza le-
varei mais pessoas da Cirurgi-
ões da Alegria para podermos
juntos aproveitar melhor as in-
formações e poder disseminar
o que aprendemos”.

O Escritório Regional do
Sebrae-SP organizou as mis-
sões em parceria com a Acia
(Associação Comercial e Indus-
trial de Americana); Acipi (As-
sociação Comercial e Industrial
de Piracicaba); Posto de Aten-
dimento ao Empreendedor de
Capivari e Santa Bárbara do
Oeste; Acino (Associação Co-
mercial e Industrial de Nova
Odessa); Acil (Associação Co-
mercial e Industrial de Limeira)
e Acisp (Associação Comercial
e Industrial de São Pedro).

Fonte: Sebrae/SP

FOTOS: SEBRAE

A ACIL, em parceria com o Sebrae, levou até a Feira
empresários de Limeira, Piracicaba e Americana

A analista do Sebrae Piracicaba, Sueli Chiaranda, a colaboradora
da ACIL, Marcela Ortolan, e a assistente social, Ana Maria Claro,

na visita à Feira do Empreendedor 2014

A edição deste ano registrou recorde de público
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Em janeiro deste ano as regras para utilizar o serviço do
setor reprográfico da ACIL foram modificadas.

Entre os serviços oferecidos pelo setor reprográfico da ACIL
estão: cópias preto/branco e coloridas; cópias em papel couche;
digitalização de documentos; encadernação e plastificação, além
dos serviços oferecidos por e-mail.

Para Associados
Os sócios contam com preços diferenciados e facilida-

des no pagamento. O preço da cópia em preto e branco, por
exemplo, é de apenas R$ 0,15 e a encadernação de até 25
folhas, fica em R$ 2,00, entre outros serviços com preços
especiais. O pagamento não poderá ser à vista, o valor total
utilizado durante o mês será somado na mensalidade e in-
cluso no boleto do próximo mês.

Vale ressaltar que para utilizar os serviços do setor
reprográfico, o colaborador da empresa associada deve pos-
suir uma requisição devidamente assinada e carimbada autori-
zando o serviço.

Para não-sócios
As regras para quem não é associado à ACIL são diferentes.

Para utilizar as facilidades do setor é preciso, primeiramente,
realizar um cadastro, mediante apresentação de RG, CPF e com-
provante de residência, e escolher um dos cinco planos de ade-
são ao serviço que serão pagos mensalmente através de boleto
bancário, mesmo que o serviço não seja utilizado.

Plano 1 - R$ 6,00 (inclusas 5 cópias em preto e branco).
Plano 2 - R$ 6,00 (inclusas 10 cópias em preto e branco).
Plano 3 - R$ 6,00 (inclusas 20 cópias em preto e branco).
Plano 4 - R$ 12,50 (inclusas 50 cópias em preto e branco).
Plano 5 - R$ 20,00 (inclusas 100 cópias em preto e branco).
Para os demais serviços o usuário deve consultar as condi-

ções e preços no balcão de atendimento.

ACIL

Saiba mais sobre
o atendimento
do Departamento
Reprográfico

ARQUIVO ACIL
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Eudóxia Silva Castro Quitério
ou, simplesmente, Professora
Eudóxia, como prefere ser cha-
mada, é uma senhora de 91
anos de idade, nascida em 16/
08/1922, que mantém o vigor e
a altivez da profissão em sua
alma. Está na melhor idade e
possui a memória de uma jovem,
a paixão e a satisfação de quem
trabalhou a vida toda com amor
e dedicação alfabetizando, edu-
cando e ajudando as crianças
no ensino primário.

A vida como professora
De um sorriso suave e com

a imponência delicada de quem
conhece profundamente o que
diz, fica nítido seu orgulho de ter
sido professora primária, hoje de
ensino fundamental. A primeira
coisa que fez questão de co-
mentar ao conceder a entrevis-
ta foi uma crítica ao atual siste-
ma de aprovação dos discentes
adotado nas escolas. “Essa re-
gra de evitar que as crianças
repitam o ano escolar é errada,
por não incentivar o aluno a de-
senvolver suas capacidades
nem a noção de responsabilida-
de”. Dona Eudóxia mostra que

não perdeu a sensibilidade de
educar, e demonstra preocupa-
ção com os alunos mais novos,
que recentemente terminaram
os estudos e formam a socie-
dade atual e do futuro. “Uma
professora conhece a dificulda-
de de cada um e sabe como
ajudar, mas se o aluno não tem
obrigação nem compromisso
estabelecido, o que pode ser
cobrado dele? Muitos saem da
escola sem saber ler e escre-
ver corretamente, alguns estão
por aí perdidos, muitas vezes
até em caminhos errados, é tris-
te”, analisa.

Na infância Eudóxia concluiu
o ensino primário no Grupo Es-
colar Coronel Flamínio Ferreira,
depois cursou cinco anos de Gi-
násio, dois anos de Normal no
Colégio São José, e, aos 18
anos de idade, logo após termi-
nar os estudos, iniciou sua car-
reira como professora. Morou e
trabalhou em Castilho durante o
magistério, tempos depois pas-
sou uma temporada em Campi-
nas, que durou pouco, cerca de
um ano, e logo retornou para seu
lar. A normalista conta que ca-
sou aos 20 anos com Miguel

Batista Qui-
tério, e logo em
seguida deci-
diu ingressar
no Magistério
Estadual de
Castilho. “Nes-
sa cidade ain-
da não tinha
telefone e era
uma época
que a viagem
de trem até lá
durava 24 ho-
ras”. Por ser
muito distante
era obrigada a
passar o mês
inteiro longe
do esposo,
mas a vida es-
tava estabiliza-
da e, dividindo

espaço com a família que com
o passar dos anos ia aumentan-
do, a profissão dominou seus
dias. Lecionou por 30 anos, pra-
ticamente todos em Limeira,
dedicando 18 anos ao Grupo
Escolar Coronel Flamínio
Ferreira, onde se aposentou no
início da década de 1970.

A aplicação pelos alunos
sempre foi muito forte e a pro-
fessora acredita que o modo
correto de educar é respeitar
a individualidade de cada um,
que não se deve ensinar igual
para todos, pois alguns alunos
são diferentes e requerem mai-
or atenção e dedicação. “Se ele
vê que os outros estão melho-
res e que sozinho não conse-
gue se desenvolver, é natural
que comece a se menosprezar,
diminuir e até perder a perso-
nalidade”. Eudóxia fazia diferen-
te, e para ajudá-los chegava
mais cedo na aula ou dava au-
las particulares em casa. Para
exemplificar, cita um aluno que
vinha do sítio e passava o dia
inteiro na cidade, fora de casa,
por isso suas únicas refeições
eram o café da manhã, consu-
mido muito cedo, e um copo de
leite no almoço, que era dado
pelo colégio, assim, a fome atra-
palhava o desenvolvimento e o
desempenho escolar. Sempre
solidária, ela conta que conver-
sou com esse aluno sobre a si-
tuação, e combinou de todos os
dias dar um lanche caseiro para
ele, sempre escondido para não
criar desconfortos. Um dia, du-
rante uma aula, ele deu um sor-
riso largo, e ao mostrar os den-
tes, gerou a preocupação de
que poderia estar com dor de
dente ou algo semelhante, mas
logo veio o alívio. “Professora,
eu engordei”. Ao ouvir isso ela
retribuiu o sorriso e virou para o
quadro negro e passou a escre-
ver qualquer coisa sobre a lição,
tentando esconder de seus alu-
nos as lágrimas de alegria que
escorriam de seu rosto. “É im-

pressionante como podemos
mudar a vida das pessoas com
atitudes que muitas vezes pa-
recem tão pequenas para nós”,
conta Eudóxia, que ao relem-
brar suas memórias se emoci-
ona novamente enquanto novas
lágrimas inundam seus olhos.
“O professor primário é a pe-
drinha na base do alicerce da
vida de todas as pessoas”, fi-
nalizou convicta.

Eudóxia, a artista
A professora é apaixonada por

artes, desde literatura, uma heran-
ça dos tempos que dava aulas
para as crianças, sendo uma das
fundadoras da Academia Li-
meirense de Letras (ALLe). Já
publicou cinco livros autorais, Tem-
po (2001), Fases (2004), Mensa-
gens Poéticas (2006), Poetando
(2011) e Vida (2012), até a pintu-
ra, da qual também deu aulas em

Personalidade
Professora Eudóxia é um memorial
vivo das muitas fases de Limeira

A artista Eudóxia olha com admiração e saudade
o quadro que fez de seu marido

Professora Eudóxia no lançamento de seu livro “Fases” em 2004

Eudóxia e seu esposo Miguel comemorando
Bodas de Ouro de seu casamento

ARQUIVO PESSOAL

ACIL/JOANAN BATISTA

ARQUIVO PESSOAL
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escolas de arte, e ainda hoje cria
obras “em relevo”, como costuma
dizer. Os olhos brilham ao contar
que inventou a “pintura com arte
relevo”, que são quadros que con-
tém instalações externas na tela.
Por exemplo, a tela “Fundação de
Limeira Como Eu Imagino” pos-
sui uma pequena laranjeira sal-
tando para fora da composição
que conta a origem do nome da
cidade e de um de seus bairros.
Em outra pintura ela fez a ilustra-
ção de uma das casas onde mo-
rou, e nela a artista Eudóxia co-
locou pequenos canos para sim-
bolizar as calhas que escoavam
a água da chuva do telhado para
o chão, assim como foi colada
terra no trajeto que passava na
frente da casa, pois na época as
ruas não eram asfaltadas.

Sobre a história do início da

cidade narrada em seu quadro, a
professora explica como surgiu
o nome do Município. Ela fala que
as pessoas passavam pelas ime-
diações indo para Minas Gerais
em busca de pedras preciosas
e riqueza. Nas estradas, por
conta das longas viagens, exis-
tiam muitos ranchos para os
bandeirantes e os passantes
descansarem com seus cava-
los. Em uma das estradas fica-
va o antigo Rancho do Morro
Azul, e em uma dessas carava-
nas estava o Frei João das Mer-
cês que carregava um pacote de
laranja lima. Depois de chegar
no Rancho do Morro Azul o Frei
faleceu sem explicação e as la-
ranjas foram enterradas com ele,
por suspeita de estarem envene-
nadas. Tempos depois nasceu e
cresceu uma frondosa limeira no

local e as pessoas começaram a
chamar de O Rancho da Limeira,
e, com o passar dos anos, tanto
o nome quanto a cultura das la-
ranjas ficaram no local que hoje
é a cidade de Limeira e o Jardim
Morro Azul. Essa obra tem uma
reprodução em pintura a óleo, que
foi doada para a Prefeitura por
meio da ex-vereadora Elza Tank
e hoje pertence ao acervo históri-
co da cidade.

O único quadro que a profes-
sora pintou com modelo posa-
do, foi o de seu marido, que pa-
cientemente a esperou terminar,
ela também fez uma tela com a
própria imagem, que foi copia-
da de um retrato e está instala-
da em sua casa ao lado do qua-
dro do esposo. Perguntada so-
bre a possibilidade de lucrar com
seus quadros, Eudóxia não he-
sita. “Não faço por dinheiro, faço
por gostar e amar a arte. Assim

como as poesias, que não são
sobre amor, paixão e romance,
elas são mensagens, lembran-
ças, reflexões e histórias da
minha paixão pela vida”, revela.

A família
Eudóxia se formou nor-

malista pelo Colégio São José
em 1940 e a celebração da tur-
ma foi no Cine Vitória, mas
como seu pai não permitia que
as filhas frequentassem bailes,
a festa dela foi um jantar em sua
casa para os familiares e ami-
gos. Nesse dia ela começou a
namorar Miguel, filho de sua
madrinha, com quem se casou
em 29 de dezembro de 1942.
Tiveram sete fi lhos, Luís
Fernando, Luís Eduardo, Luís
Alberto, Maria Letícia, Maria de
Fátima, Maria Inês e Maria José.
Os filhos lhes concederam 17
netos e hoje a família já conta

com sete bisnetos, sendo que
mais dois estão a caminho.

Viúva de Miguel, manteve o
matrimônio por 53 anos. O amor
por todos os seus familiares fica
ainda mais evidente quando ela se
lembra dos parentes e de momen-
tos importantes, de reuniões que
fizeram, das pessoas que já se
foram e dos que estão morando
em outras cidades. Por isso, para
ela, uma das datas mais espera-
das do ano é a época de Natal,
pois é quando todos se reúnem,
os filhos que moram fora da cida-
de voltam a Limeira para visitá-la
e trazem consigo seus filhos e ne-
tos. É um momento de alegria,
confraternização e reflexão por ver
ali que o trabalho de sua vida to-
mou forma e destino próprio, e está
seguindo seu caminho. “Fico mui-
to feliz. E é assim que as coisas
devem ser”, concretiza a românti-
ca e realista professora Eudóxia.

Toda a família reunida na festa de 50 anos de matrimônio do casal

Tela de arte em relevo “Fundação de Limeira Como Eu Imagino”
feita pela Professora

ARQUIVO PESSOAL

ACIL/JOANAN BATISTA
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Destaque
Econômico

Interatividade

PAULO CESAR CAVAZIN

José Carlos Bigotto
Departamento de Economia

O número sete exerce um
estranho fascínio sobre o
psiquismo humano. As religi-
ões ligam-no à Divindade Su-
prema. Os pitagóricos cha-
mam-no de “a matéria-prima do
Universo”. Para os persas, as-
sim como o prisma decompõe
a luz em sete cores, o Divino
(a Luz) se manifesta através de
sete gênios. No Alcorão cons-
ta que Alá “dividiu o Céu em
sete céus”. No aspecto judai-
co-cristão, encontramos tam-
bém o arco-íris (sete cores)
como símbolo da aliança de
Deus com os homens. Nas si-
nagogas, acende-se o “me-
norá”, o candelabro de sete
braços que simboliza o Juda-
ísmo. Pelas escrituras, além de
Deus criar o mundo em sete
dias, com constância esse
número aparece no transcorrer
de todas as épocas, inclusive
no todo do Apocalipse. E até a

Prossegue a escolha das sete maravilhas de Limeira
Umbanda é constituída por sete
linhas presididas por sete
patronos que se subdividem em
sete legiões ou falanges. Para os
indianos, assim como o Univer-
so contém sete planos, seme-
lhantemente, o ser humano pos-
sui sete “corpos” que equivalem
a estágios onde se manifestam
os “chakras” como “centros de
força”, pelos quais a energia
“kundalini”, pode tomar sentido
ascendente (aos planos sutis) ou
descendente (aos planos mais
densos e materializados).

Enfim, o sete carrega um ar
místico tão forte, que a maioria
das pessoas imediatamente o
expressa, quando se lhe pede que
aponte um algarismo de zero a
nove. Dos antigos gregos, em seu
tempo de riqueza, nobreza e de
esplendor cultural herdamos a
“mania” de constituir os famosos
“rankings” das sete melhores coi-
sas. Passadas aos romanos, as

“Sete Maravilhas do Mundo”, con-
formadas por obras humanas que
expressavam beleza, requinte,
grandeza e riqueza cultural, fica-
ram assim estabelecidas: Pirâmi-
de de Quéops Estátua de Zeus
em Olímpia; Jardins Suspensos
da Babilônia; Templo de Ártemis
em Éfeso; Mausoléu de Hali-
carnasso; Colosso de Rodes; e,
Farol da Alexandria.

Existem muitas “sete mara-
vilhas” do mundo. Que incluem,
até mesmo, as brasileiras, como:
o Cristo Redentor (nas do Mun-
do Moderno); as Cataratas do
Iguaçu (nas “Maravilhas Naturais”
–  que “deixaram de fora” a Ama-
zônia); a Usina Hidrelétrica de
Itaipu (nas estabelecidas pela
“Sociedade Americana de Enge-
nheiros Civis”). Há duas listas
das “Sete Maravilhas Brasileiras”:
a de um escritório de design cha-
mado GOFF e outra, da revista
CARAS e banco HSBC (apoia-

da pela Ministra do Turismo,
Marta Suplicy, em 2008). Muitas
cidades e estados estabelecem
suas “maravilhas”, inclusive as
gastronômicas. E as agências de
turismo criam seus roteiros
como “sete maravilhas”.

Quanto às “Sete Maravilhas
de Limeira”, eis que, com o ob-
jetivo de tornar mais conhecido
o nosso patrimônio cultural, o
“Apaixonados por Limeira (que é
um grupo do FACEBOOK, com
mais de dez mil e setecentos
integrantes, destinado a entrete-
nimento, lazer, cultura e diver-
são)”, através da Internet, está
promovendo a “enquete” de quais
devem ser, segundo aquele gru-
po, as “Sete Maravilhas de Limei-
ra”. Os membros poderão elegê-
las entre praças, monumentos,
fazendas, templos, ruas, aveni-
das, prédios, pontes, etc. Ou
seja, de tudo que faça parte da
cidade e detenha a condição de

ser apreciado como uma ma-
ravilha. Pelas regras cada par-
ticipante (não importando a or-
dem) informa três “maravilhas”
de acordo com sua preferên-
cia, no espaço de “comentári-
os”. Não há necessidade de
justificar a escolha. A votação
é aberta (até ao coração) e as
“Sete Maravilhas de Limeira”
serão divulgadas em 31 de
março. Vale frisar que o pro-
pósito do grupo não tem
conotação política. E isso tra-
rá limpidez e isenção de malí-
cias na opção por obras be-
las, magníficas e admiráveis.
Vamos votar e aguardar, por-
que o simples fato de serem
emersas à consciência soci-
al, nossas “Sete Maravilhas”,
com certeza se constituirão
num determinante de enrique-
cimento cultural.

A balança comercial brasi-
leira registrou em fevereiro um
déficit de US$ 2,12 bilhões,
número recorde para o mês. As
importações somaram US$
18,06 bilhões e as exportações
US$ 15,9 bilhões. Nos dois pri-
meiros meses do ano as im-
portações continuaram subin-
do mais que as exportações,
acumulando um saldo negati-
vo superior a US$ 6 bilhões. A
conta petróleo foi responsável
pelo resultado negativo de fe-
vereiro. Analistas atribuem par-
te do déficit ao acionamento
das usinas termoelétricas, que
estão operando para suprir o
fornecimento de energia, em
complemento às hidrelétricas,
cuja operação vem sendo afe-
tada pelo baixo nível de água
dos reservatórios.

No caso dos manufatura-
dos, as exportações continua-
ram caindo, inclusive de veícu-
los, com queda 30% no
bimestre. O Brasil perdeu mer-

Balança comercial tem maior déficit
cado nos Estados Unidos e na
Europa. Há a expectativa de que
a indústria consiga recuperar par-
te dessas perdas com a valoriza-
ção do dólar, tornando os produtos
brasileiros mais baratos nesses
mercados. Mas nossa balança co-
mercial vai continuar dependendo
das exportações de commodities,
que na década passada nos ren-
deram superávits bilionários.

Custo dos feriados chega a
R$ 45 bilhões em 2014
As perdas ocasionadas pe-

los feriados nacionais e estadu-
ais à indústria brasileira podem
atingir R$ 45 bilhões em 2014,
valor 2,8% maior do que o esti-
mado para o ano passado. Isso
significa que a economia brasi-
leira deixará de produzir até
3,6% do seu PIB industrial.

Os estados mais industriali-
zados são também os que con-
centram as maiores perdas. Em
São Paulo, a conta pode chegar
a R$ 15,6 bilhões, enquanto no

Rio de Janeiro os prejuízos so-
mam R$ 5,5 bilhões. Minas Ge-
rais e Rio Grande do Sul podem
deixar de produzir, respectivamen-
te, R$ 4,5 bilhões e R$ 2,8 bi-
lhões. O estudo é da Federação
das Indústrias do Rio de Janeiro.

 A paralisação excessiva da
atividade econômica gerada pelos
feriados será maior em 2014 por-
que 30 dos 44 feriados estaduais
cairão em dia útil, seis a mais do
que no ano passado. Dos feriados
nacionais, oito de 12 ocorrem em
dia de semana, originando pontos
facultativos ou a prática de “enfor-
camentos”. É o caso, por exem-
plo, do Dia do Trabalho (1º de
maio, quinta-feira) e Corpus Christi
(19 de junho, quinta). Os feriados
da Independência do Brasil (7 de
setembro), Nossa Sra. Aparecida
(12 de outubro), Finados (2 de no-
vembro) e Proclamação da Repú-
blica (15 de novembro) caem no
fim de semana.

Em busca pela redução do
“Custo Brasil” e pelo aumento

da competitividade da indústria
brasileira, o estudo defende a
revisão de todos os feriados e o
fim dos “feriadões”. Reforça que
esses custos serão ainda mai-
ores casos sejam decretados
feriados nacionais em dias de
jogos da seleção brasileira na
Copa do Mundo, além de feria-
dos locais em estados e muni-
cípios que sediarão os eventos.

O que atrai as mulheres
empreendedoras

Pesquisa da Confederação
Nacional dos Dirigentes Lojistas
revela o perfil da mulher empre-
endedora brasileira.  O motivo
apontado por 80% das mulheres
para ter um negocio próprio foi a
possibilidade de conseguir
compatibilizar o trabalho com as
obrigações domésticas.  Das en-
trevistadas, 70% são mães e par-
ticipam das despesas da casa,

sendo que 47% assumem so-
zinhas as tarefas domésticas.

A pesquisa consultou 600
mulheres,  que apontaram que
abriram seu próprio negocio por
se considerarem aptas (35%),
serem ambiciosas (90%) e se
considerarem  boas para nego-
ciar (92%).  As  mulheres em-
preendedoras ( 72% )   não tro-
cariam o negocio próprio por um
emprego fixo, com rendimento
e jornada equivalentes, apesar
de não tirar  férias e de traba-
lhar mais de oito horas por dia.

As mulheres ouvidas são res-
ponsáveis por negócios com
faturamento anual entre R$ 60 mil
(60% delas), até R$ 500 milhões.
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DE OLHO Bebês “disputam” corrida no
Shopping Nações Limeira

O Shopping Nações Limeira, em parce-
ria com a Papa-Rica Produtos Alimentícios e a Scuderia Publicidade e Propagan-
da, promoverá no dia 22 de março um evento que promete muita diversão para pais
e filhos. Trata-se da 1ª Corrida de Bebê, que conta com apoio da Ri Happy e dará
às crianças a oportunidade de participar de um desafio divertidíssimo.

Poderão ser inscritos bebês de no máximo 24 meses, que serão divididos em
duas categorias para percorrer uma distância de 5 metros andando ou engatinhando.
A programação do evento contará com baterias de 30 em 30 minutos, das 14h às
18h30. Os “competidores” terão direito ao Kit Atleta, composto por babador e cer-
tificado de participação, entre outros brindes. O vencedor de cada bateria e o cam-
peão geral ganharão vale-papinhas.

Além das “disputas”, a 1ª Corrida de Bebês contará com várias outras atrações,
entre elas uma área para degustação de produtos Papa-Rica, decoração temática
e espaço para fotografias. A animação ficará por conta do mascote do evento, que
agitará as brincadeiras durante todo o tempo.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela página da Papa-Rica no
Facebook (www.facebook.com/paparica.produtosalimenticios) ou pessoalmente no
Shopping Nações Limeira. Mais informações pelo telefone 3453-2588.

“Festival Brasileiro” no Teatro Vitória
Dia 21 de março, sexta-feira, às 19h30, o grupo Muzenza realiza um encontro

no Teatro Vitória com representantes da Colômbia, Chile e França, além de uma
intervenção com o palestrante Douglas Tesuto (Prof. Pelicano), que abordará a
importância desta referida data para os povos afro-brasileiros e a contribuição da
capoeira na formação do ser humano. A entrada será gratuita.

Orquestra Sinfônica abre sua temporada 2014
A Orquestra Sinfônica de Limeira dá início à Temporada 2014 no Teatro Vitória,

no dia 27 de março, às 20h30 sob a regência do Maestro Rodrigo Muller.
No concerto, a orquestra interpreta a Sinfonia n. 5 em Dó Menor, de L.V.

Beethoven, uma das composições mais populares e conhecidas em todo o repertorio
da música erudita europeia, bem como é considerada, ainda hoje um “monumento”
da criação artística.

Além da sinfonia, no programa estão a Abertura – Guilherme Tell, de G. Rossini,
Nas Estepes da Ásia Central, de A. Borodin e a Marcha Eslava, Op. 67 de P.I.
Tchaikovsky.

Um espetáculo ousado e marcante, abrindo a temporada em grande estilo.
A temporada 2014, que vai de março a dezembro, sempre no Teatro Vitória, traz

grandes concertos para o público, com solistas de renome e programas sensacionais.
Os ingressos custam R$12,00 inteira e R$ 6,00 meia entrada, e podem ser

adquiridos na bilheteria do teatro. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail
contato@sinfonicadelimeira.com.br ou pelo telefone 3451.0502.

“A MORENINHA” – Opera de Câmara Brasileira em 2 atos
No domingo, dia 23 de março, às 19h, também no Teatro Vitória, acontece a

opera “A Moreninha”, com Música de Ernest Mahle, libreto de José Maria Ferreira,
baseado no romance de J.M. Macedo.  A obra é romântica e divertida, além de ser
acessível ao público jovem e adulto. Um grande sucesso em todas as apresenta-
ções. O espetáculo tem indicação livre e a entrada será gratuita.

Estúdio de fotografia chega ao Shopping Center Limeira
O Shopping Center Limeira recebe até o final de março um quiosque, instalado

próximo a loja da Seller, com o estúdio fotográfico da RF Eventos.
A proposta é de proporcionar para as crianças de 1 a 10 anos, a oportunidade

de fazer fotos de época em estúdio.
Com trajes de época no melhor estilo ‘daminha’, ou ‘cavalheiro’, com chapéus,

buquê, acessórios também de época, serão compostos os figurinos para as crian-
ças que ao final ganharão uma foto.

De acordo com Valdir Paulo da Costa, responsável pela RF Eventos, a foto
cortesia, tamanho 15x21, é entregue na casa da criança, no prazo de 60 dias. “Um
funcionário fará a visita aos pais da criança para apresentar a foto gratuita feita no
Shopping. Um banner com o nome e a foto do fotografado poderá ser comprado,
caso os pais queiram”, informa Valdir.

O quiosque da RF Eventos Fotográficos funcionará todos os dias de março, das
14h00 às 22h00.

CPP Limeira promove Chá de Outono
O Centro do Professorado Paulista – Regional de Limeira (CPP) promove, no

dia 10 de abril, às 14h15, um Chá de Outono. O objetivo é angariar fundos para o
projeto Casa do Professor, que consiste na construção de um espaço para acolher
professores idosos em situação de risco.

 O Chá de Outono ocorrerá na sede de Clube do CPP, localizado na rua Profes-
sor Sólon Borges dos Reis, 191, Jardim Campos Elíseos. O valor da cartela é de
R$ 25,00. Mais informações pelos telefones (19) 3713-4548 / 3713-4549.

A geração Y, também cha-
mada de geração internet, é
uma referência aos nascidos
após 1980, uma geração que
se desenvolveu numa época de
grandes avanços tecnológicos,
sendo um deles a internet.

Esta geração, que passou
a acessar o mercado de traba-
lho depois da explosão de
tecnologia, é o grupo de pes-
soas, que através de equipa-
mentos móveis, está o tempo
todo conectado, principalmen-
te às redes sociais para tro-
cas de mensagens.

Esta não é uma caracterís-
tica do perfil de cada profissio-

A geração Y mudando o ambiente corporativo
nal, mas da geração, pois cres-
ceu em um mundo onde já exis-
tia a internet. Este comportamen-
to quando levado ao ambiente
corporativo, faz com que o gestor
de TI tenha uma preocupação
adicional com segurança de da-
dos, e, dessa forma, faz adequa-
ções em sua estrutura para aten-
der essa nova realidade.

Segundo pesquisas, essa
geração é mais propensa a
burlar as regras de segurança
e violar políticas de seguran-
ça da informação. Porém, o
objetivo não é trazer danos à
empresa, mas simplesmente
manter-se conectado. Cabe à

empresa fazer um trabalho de
conscientização, pois, embo-
ra o objetivo seja somente es-
tar plugado na rede, essa ati-
tude pode sim trazer danos se
houver acesso indevido a da-
dos internos.

A tendência de TI é desen-
volver uma política que protege
tudo e isso conflita diretamente
com o perfil dessa geração.

TI pode e deve flexibilizar as
políticas para atender às neces-
sidades de segurança da empre-
sa, assim como a demanda des-
te profissional.

É preciso que haja análise
das definições de segurança,

classificação das ameaças, le-
vantamento das áreas de risco
e estabelecimento do que de
fato deve ser protegido. Também
se deve pensar em concessões
que podem ser feitas, afinal os
dispositivos móveis são para uso
pessoal e profissional.

A empresa precisa dizer a
este profissional, que as diretri-
zes que a empresa está propon-
do com a sua política, visam jus-
tamente possibilitar e facilitar o

Luis Loterio
Gerente Comercial

Setor4 Sistemas Ltda

uso da tecnologia, sem prejuí-
zo da segurança.

Estar conectado a rede é um
caminho sem volta. Além do
que, a internet é hoje, sem som-
bra de dúvidas, um grande am-
biente de negócios.
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A Associação Comer-
cial e Industrial de Limei-
ra recebe, entre os dias
17 e 22 de março, o Se-
minário Empretec, a ser
realizado na sede da entidade,
localizada à Rua Santa Cruz,
647, no Centro. Organizado
pelo Posto de Atendimento ao
Empreendedor (PAE), o even-
to, das 8h às 18h, contará com
34 empresários interessados
em gestão de negócios. A rea-
lização é em parceria com
ACIL, Prefeitura Municipal de
Limeira, Centro das Indústrias
do Estado de São Paulo
(Ciesp) - regional local e Sindi-
cato do Comércio Varejista de
Limeira (Sicomércio).

O Empretec combina aspec-
tos comportamentais do empre-
endedor e exercícios práticos
para o aperfeiçoamento das ha-
bilidades focadas na criação e
gestão de negócios. É um pro-
grama realizado em parceria
com o Programa das Nações
Unidas (PNUD) e a Agência Bra-
sileira de Cooperação do Minis-
tério das Relações Exteriores
(ABC/MRE).

Com o objetivo de estimu-
lar o desenvolvimento de ne-
gócios inovadores nas áreas
do comércio, indústria, servi-
ços e agronegócios, o Em-

ACIL recebe Seminário
Empretec na próxima semana

pretec leva em consideração
o fato de que o sucesso em-
presarial não depende apenas
da habilidade do empreende-
dor para o gerenciamento dos
negócios, mas, principalmen-
te, do melhor aproveitamento
de características como ini-
ciativa, persistência e exigên-
cia de qualidade e eficiência,
que estão presentes no com-
portamento de empresários
bem-sucedidos.

O programa Empretec é de-
senvolvido por meio de treina-
mento, combinando aspectos
comportamentais do empreen-
dedor e exercícios práticos que
visam o aperfeiçoamento das
habilidades do empreendedor
voltadas para criação e gestão
de negócios. “Os empresários
terão a oportunidade de assimi-
lar informações que vão manter
suas empresas competindo com
igualdade no mercado”, fala An-
tonio Carlos de Aguiar Ribeiro,
gerente do escritório regional do
Sebrae-SP em Piracicaba.

A metodologia do curso é
altamente interativa e experi-
mental, composta por pales-

tras, exposições em vídeo,
dinâmicas individuais e em
grupo. Essa abordagem dife-
renciada é um estímulo adi-
cional para os empreendedo-

res participantes que são leva-
dos a conhecer e aprimorar
suas características empreen-
dedoras como parte da estra-
tégia para a condução dos seus
negócios de forma competitiva.

Os empreendedores pas-
sam a identificar oportunida-
des empresariais e a entender
seu próprio comportamento
em determinadas situações
do cotidiano da empresa.
Aprendem a fazer avaliações
sistemáticas do planejamen-
to da empresa, fundamentais
para definir metas e objetivos.
A motivação e mobilização dos
colaboradores rumo aos obje-
tivos desejados é outro aspec-
to abordado e trabalhado com
cada um dos participantes.

Conteúdo Programático -
Busca de oportunidades e inici-
ativas; riscos calculados;  obje-
tivo do contrato; autoavaliação;
estabelecimento de metas; bus-
ca de informações; qualidade;
livro dos selos; persistência; efi-
ciência; planejamento e monito-
ramento sistemático; bancos;
plano de negócios; persuasão e
rede de contatos.

Em fevereiro de 2014 o
SCPC- Limeira registrou o total
de 16.711 consultas integradas.
Quando comparadas às 14.967
do mesmo período do ano pas-
sado, revelam um aumento de
11%, ao contrário da comparação
mês a mês, pois janeiro totalizou
17.336 consultas e uma queda
12% foi verificada na avaliação.
Em relação aos cheques, seus
serviços registraram 13.382 con-
sultas, contra 11.760 em feverei-
ro de 2013, acusando um aumen-
to de 14% na comparação anual.
No mês a mês, em confronto com
as 12.772, temos como demons-
trado um aumento de apenas 5%.

O mês foi considerado bom,
fato que se deve principalmente
as promoções e liquidações re-
alizadas pelos comerciantes
que buscavam fomentar as ven-
das. O que deu resultado, pois
vários consumidores pouparam
um pouquinho do seu dinheiro
para aproveitar os preços bai-
xos, garantidos com o início do
ano e queima de estoque.

As inclusões no sistema em
fevereiro deste ano, chegaram a um
total de 1.757, número que quando
em contraste com fevereiro de 2013,
determina uma leve queda de 0,7%.
No comparativo mês a mês, as in-
clusões se mantiveram estáveis,

Estatística Promoções
aqueceram o
comércio

janeiro registrou 1.756 inclusões,
um a menos que fevereiro.

Este ano, fevereiro de 2014
registrou 1.127 exclusões de dé-
bitos, contra 1.237 do ano anteri-
or, queda negativa de 9% no com-
parativo. Em relação a janeiro, a
queda é ainda maior, 20%, já que
o mês registrou 1.418 exclusões.

Os números revelam que mes-
mo com queda na inadimplência,
muitos consumidores endividados
não acertaram suas pendências, o
que é comum entre janeiro e feve-
reiro, pois a ideia de começar o ano
com o “nome limpo” continua sen-
do o projeto de vários brasileiros.

A quantidade de CPFs registra-
dos (sem protestos) em janeiro foi
de 30.101, número um pouco mai-
or do que o de fevereiro, que totalizou
30.038 e mostrou equilíbrio quando
equiparado no mês a mês.

Outro comparativo que de-
monstrou estabilidade foi o de re-
gistros de débitos (sem protestos),
que em janeiro registrou um total
de 51.778, com uma leve queda
em fevereiro que chegou a 51.552.

Quanto ao número de títulos
protestados em cartórios de Li-
meira, conforme informações da
ACSP, temos 47.584, em janei-
ro deste ano, contra 47.156, em
fevereiro, ou seja, houve uma pe-
quena queda de registros de 1%.
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O Centro do Professorado
Paulista – Regional de Limeira
(CPP) prorrogou, até o dia 28 de
março, as inscrições para o con-
curso Limeira Patchwork – Res-
gate Histórico. O prêmio, pro-
movido em parceria com a Se-
cretaria da Cultura, busca esti-
mular a confecção de trabalhos
artesanais em patchwork que
visem à conservação dos prédi-
os históricos de Limeira e pre-
servação de sua memória.

Para participar, é preciso ser
residente em Limeira e preen-
cher ficha de inscrição. Segun-
do a diretora-geral da associa-
ção, Doracy Alves da Costa
Arcaro, os trabalhos deverão
ser a transposição de uma foto
de Limeira antiga para o
patchwork, sendo que as ima-
gens são escolhidas pelo arte-
são no ato da inscrição.

Os trabalhos ficarão expos-
tos durante a V Limeira Patch-

O Centro de Aprendiza-
do Metódico e Prático de Li-
meira (CAMPL-PATRU-
LHEIROS), entidade de as-
sistência social sem fins lu-
crativos, que tem por obje-
tivo o desenvolvimento dos
adolescentes e suas famí-
lias, abriu as inscrições
para o curso de Qualifica-
ção Profissional em Técni-
cas Administrativas, com
duração de cinco meses,
em 2015.

Para efetuar a inscrição,
o interessado deve se diri-
gir a entidade portando o RG
e CPF. Podem participar da
seleção os jovens nascidos

O grupo Amigos Especiais
de Limeira, formado por pais
de crianças com síndrome
de Down, realiza a partir des-
ta sexta-feira (14/03) ativida-
des relativas à Semana Inter-
nacional da Síndrome de
Down. Os pais limeirenses
abraçaram o lema “Bem Es-
tar e Saúde”, proposto para
o ano de 2014.

A programação começa
com a abertura da 1ª Expo-
sição Amigos Especiais no
Pátio Limeira Shopping na
sexta-feira (14/03), às 20h. A
mostra conta com 37 fotos
de crianças, adolescentes e
adultos com síndrome de
Down de Limeira, Ira-
cemápolis, Piracicaba, São
Paulo, Natal (RN) e Mon-
tenegro (RS). A exposição é
gratuita e fica aberta a vi-
sitação até 21 de março no
hall da loja Kalunga.

No sábado (15/03), crian-
ças com síndrome de Down
entram em quadra uniformi-
zadas com os 12 jogadores
da Winner/Kabum Limeira
no jogo contra Mogi das Cru-
zes pelo Nosso Basquete
Brasil (NBB). A equipe doará
metade da renda obtida com
a venda de ingressos para o
grupo Amigos Especiais de
Limeira. Os convites anteci-
pados podem ser compra-
dos na Roque Imóveis a R$
10, ou na hora do jogo por R$
20. A partida tem início às 19h
no Ginásio Vô Lucato.

Na segunda-feira (17/03),
às 19h30, o grupo Amigos
Especiais de Limeira usará
a tribuna livre durante a ses-
são ordinária da Câmara

CPP prorroga inscrições para
concurso Limeira Patchwork
– Resgate Histórico

work, que vai de 25 a 27 de se-
tembro. Além disso, haverá
premiação do 1º a 5º lugar, além
de voto popular. A ficha de ins-
crição e o regulamento podem
ser retirados na sede do CPP,

localizada no Largo da Boa Mor-
te, 156, no centro de Limeira.
Horário de inscrição: de segun-
da a sexta-feira, das 9 às 16
horas. Informações: (19) 3713-
4548 / 3713-4549.

DIVULGAÇÃO

Programação
especial na Semana
Internacional da
Síndrome de Down
em Limeira

Municipal. Os pais apresen-
tarão aos vereadores o tra-
balho do grupo e falarão so-
bre a síndrome de Down.
Essa também será a pauta
de audiência agendada com
o prefeito Paulo Hadich na
terça-feira (18/03).

As crianças com sín-
drome de Down terão mo-
mento gratuito de lazer ofe-
recido pela Parks & Games
do Pátio Limeira Shopping
na quarta-feira (19/03). Os
pais interessados em levar
os filhos devem manifestar
interesse por meio do gru-
po Amigos Especiais de Li-
meira no Facebook. As va-
gas são limitadas a 15 cri-
anças. A diversão vai das
14h30 às 16h.

A quinta-feira (20/03) está
reservada para contação de
histórias e teatro de fanto-
ches. As crianças farão par-
te de evento com educado-
ras da Secretaria Municipal
da Educação de Limeira.
Haverá duas sessões: das
10h às 11h30 e das 13h às
14h30. A entrada no Teatro
Nair Bello é livre. O espaço
fica na Rua João Kühl Filho,
s/nº, Parque da Cidade.

A programação se encer-
ra no dia 21 de março, o Dia
Internacional da Síndrome de
Down. Famílias e amigos
estão convidados para a con-
fraternização ao som do DJ
Freeway na boate do Gran
São João a partir das 20h.
Cada família deve levar um
prato de salgado e bebida. É
necessário confirmar pre-
sença pelo e-mail: amigoses-
peciaisdelimeira@gmail.com.

CAMPL abre inscrições para
processo seletivo

no ano de 1999 e que este-
jam matriculados em escola
pública, na 8ª série do ensi-
no fundamental ou 1º ano do
ensino médio.

O processo seletivo ocor-
re em 3 etapas, sendo a ins-
crição a primeira delas. Em
seguida acontece a dinâmi-
ca com a psicóloga da enti-
dade para verificar o perfil e
interesse do candidato e por
fim, a entrevista com o setor
de serviço social.

Durante o curso, os ado-
lescentes participam de au-
las que contribuem com a
formação intelectual e profis-
sional na busca do primeiro

emprego. Após o término,
eles passam por entrevis-
tas e podem ser contrata-
dos por empresas da cida-
de na condição de estagiá-
rio ou aprendiz, neste últi-
mo caso, a entidade a-
companha a formação des-
tes até o final do contrato
com a empresa.

A retirada da ficha de ins-
crição pode ser feita de se-
gunda a sexta-feira das 8 às
16h, na sede da entidade
que fica na Rua João Jacon,
5, Vila Jacon. Mais informa-
ções pelo telefones: 3701-
4021 e 3701-4022. Não per-
ca essa oportunidade!

Teatro da Paz em Patchwork
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O grau de profissionalismo
empresarial está cada vez mais
alto e a tendência é que a es-
pecialização afunile cada vez
mais o mercado, aumentando
o nível de exigência entre os
profissionais. Essenciais para
a existência de qualquer em-
presa, os escritórios de conta-
bilidade, hoje, não oferecem
apenas a execução de serviços
tributários e burocráticos obri-
gatórios exigidos pela legisla-
ção, eles também disponi-
bilizam soluções para que seu
cliente aprimore o faturamento,
otimize todo o fluxo de informa-
ções gerenciais e contribua
para tornar o seu negócio mais
competitivo.

O presidente da Atlas As-
sessoria Contábil, Marcelo
Voigt Bianchi, explica que para
o escritório de contabilidade ter
condições de assessorar e pro-
porcionar a oportunidade de
crescimento para quem os con-
trata, é necessário que enten-
da o mercado de seu cliente,
conheça a legislação e esteja
atento às constantes mudan-
ças nas leis. Também é essen-
cial ampliar os conhecimentos
nas áreas de economia, direi-
to, administração, recursos
humanos e tecnologia. “A con-
tabilidade é uma ciência que
permite o contador identificar
resultados econômicos da em-
presa, nível de endividamento,
disponibilidades, dentre outras
informações gerenciais, em um
determinado período. A análise
de mais períodos também pos-
sibilita a curva de tendência
dessas informações”.

As empresas que têm esse
tipo de informação detalhada e
que, a partir desses dados, pro-
curam soluções e melhorias,
conseguem desenvolver um pla-
nejamento mais aprofundado e,
consequentemente, identificar
com clareza quais pontos estão
corretos e o que precisa ser
mais bem  elaborado. Fabrício

Serviços
Contábeis

O crescimento da empresa passa
pela assessoria de contabilidade

Figueiredo, Daiane Santolia Vaz
e Juliano de Moura são os con-
tadores do Escritório Supremo
de Contabilidade e comentam
que o trabalho de assessoria
passa pelo planejamento tribu-
tário, investimentos em áreas da
própria empresa, manutenção
do patrimônio, distribuição de
lucros, entre outros pontos. “A
partir da necessidade que o
empresário tem, elaboramos um
projeto e sentamos para deba-
ter qual a melhor opção de ime-
diato e, principalmente, a mé-
dio e longo prazo”, analisa
Moura. Para elaborar o planeja-
mento é necessário que a em-
presa entregue para a assesso-
ria as informações corretas, his-
tóricos de vendas, faturamentos,
pagamentos, estoque, despe-
sas e tudo o que for primordial
para ser feito um estudo deta-
lhado sobre o assunto. “Essa
parceria entre a contabilidade e
o empreendimento permite que
seja desenvolvido um plano de
negócios, que mostra como a
empresa estará daqui alguns
anos”, ressalta Figueiredo.

Ao tratar de investimentos e
patrimônio, todo cuidado é pou-
co, sempre deve haver um pla-

no. A equipe do Escritório Su-
premo explica que muitas vezes
comprar à vista, por impulso, vi-
sando um desconto maior, pode
não ser vantajoso. Há uma sé-
rie de variáveis que alteram o
valor de custo da mercadoria,
por exemplo, depreciação do
bem, transporte do produto,
armazenamento, etc., tudo é
calculado para determinar o va-
lor unitário que foi gasto para
adquirir aquele item e qual seria
o valor de venda para que ele
atinja um lucro satisfatório. “Mas
se a mercadoria ficar encalha-
da esse tempo será equivalente
a dinheiro perdido, e se ficar
estocada mais do que deveria
pode se tornar prejuízo. Então
conseguir um desconto maior
por pagar à vista pode não sig-
nificar economia”, afirma Moura.
A estratégia é compartilhada por
Bianchi, da Atlas, que exem-
plifica. “Tivemos um cliente que
fechou um contrato para produ-
zir uma nova linha para uma
grande empresa e para isso foi
necessário o investimento de 1
milhão em uma máquina. Por
meio de indicadores, sugerimos
que a compra fosse feita atra-
vés de uma determinada linha

de financiamento, por diversas
razões, em cinco anos”. Bianchi
afirma que o objetivo era que a
empresa mantivesse seus recur-
sos em caixa e que a própria
operação pagasse o investimen-
to. O cliente optou pela compra
à vista, uma visão mais finan-
ceira do que econômica, achan-
do que o desconto financeiro era
mais vantajoso. “Dois meses
depois ocorreu a crise america-
na e o contrato foi suspenso.
Nosso cliente passou por gran-
des problemas, teve que demi-

tir funcionários e pagar juros
muitos maiores aos bancos,
num momento em que as taxas
subiram substancialmente”,
completa.

Hoje as empresas contábeis
podem oferecer um nível muito
maior de soluções às empresas,
e dessa forma, contribuir muito
na gestão dessas. Cabe ao
empresário perceber qual o ní-
vel de prestação de serviços que
seu empreendimento necessita
e escolher o parceiro que pos-
sa oferecer essas soluções.

Marcelo Bianchi, da Atlas, explica que o escritório de
contabilidade auxilia e proporciona a oportunidade de

crescimento para seus clientes

Fabrício, Juliano e Daiane, do Escritório Supremo, elaboram
projetos a curto, médio e longo prazo para uma melhor

administração das empresas
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