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Campanha de Natal
sorteará carro e
moto 0km

Lojas participantes já estão recebendo o material da promoção para
a maior movimentação de vendas do ano, o Natal

PÁG 5

Encontro com Empresários será dia
24 de novembro
PÁG 4

2

13 a 18 de novembro - 2014

EDITORIAL
A Construção da Universidade Corporativa
Comentamos nesse espaço o diferencial competitivo que resulta o
desenvolvimento de uma Universidade Corporativa. Agora destacamos
a fase de sua implantação.
O primeiro passo é a definição das diretrizes estratégicas da organização (missão, visão e valores) que nada mais é do que a identidade
da mesma. A fase complementar é a definição dos objetivos da organização em médio e longo prazo. O alinhamento da educação corporativa
deverá dar suporte aos objetivos estratégicos da companhia alinhada
com suas diretrizes organizacionais.
O segundo passo é o mapeamento das competências em seus três
níveis: empresariais, organizacionais e humanas. Esta também devem
estar alinhada com a primeira fase (diretriz organizacional e objetivos
estratégicos). Importante salientar que as competências educacionais
que serão desenvolvidas serão as competências humanas. Somente
quando os colaboradores conseguirem desenvolver competências humanas é que terão condições de obter as competências organizacionais e empresarias, pois terão capacidade de responder às necessidades do negócio.
A fase seguinte é definir os objetivos, diretrizes e recursos a serem
utilizados pelo sistema de educação corporativa, sempre alinhados com
as fases anteriores. As estratégias da educação corporativa têm que
ter foco muito bem definido para não se tornar apenas uma unidade de
treinamento.
O coração do sistema de educação corporativa é construído na quarta
fase, pois são definidos aqui as escolas (pilares ou centros, tais como
escola de líderes, escola técnica, etc.), os programas de formação, os
formatos e produtos do novo projeto educacional.
A última fase é a criação de um sistema que possa avaliar a eficácia do Projeto da Universidade Corporativa. Ela está desenvolvendo
de forma competente os profissionais da organização? O tempo desse desenvolvimento atende às necessidades da organização? Há alinhamento do conteúdo aplicado com a prática que a organização necessita? Enfim, essas e outras questões devem ser respondidas à
alta direção.
A Universidade Corporativa não é um centro de treinamentos. Tem o
objetivo de “fomentar o desenvolvimento e a instalação das competências empresariais e humanas consideradas críticas para a viabilização
das estratégias de negócios de forma sistemática, estratégica e contínua” (EBOLI, 2004).
Referências Bibliográficas:
EBOLI, Marisa, Educação Corporativa: fundamentos, evolução e implantação de projetos. São Paulo: Editora Atlas: 2010
MEISTER, J. C., Educação Corporativa:
a gestão do capital intelectual através
das universidades corporativas. São
Paulo: Pearson Makron Books,
1999.
Marcelo Voigt Bianchi
Conselheiro da ACIL

VITRINE

Mais de 20 mil contribuintes já utilizam o rascunho da declaração de IR

Mais de 20 mil contribuintes já estão utilizando o rascunho da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2015, informa a
Secretaria da Receita Federal ao fazer o primeiro balanço desde que a medida
foi introduzida para facilitar a vida do contribuinte.
A medida consiste em um rascunho preenchido pelo contribuinte, que armazena informações a serem usadas na declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Os dados poderão ser transferidos por meio do aplicativo do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) ao formulário definitivo no ano que vem.

Disponibilidade
Os dados poderão ser acessados por computadores e dispositivos móveis
conectados à internet e ficarão disponíveis até 28 de fevereiro. No dia 1º de
março, poderão ser transferidos para o formulário, data provável em que começa o prazo para a entrega da declaração das pessoas físicas.

Receita F
eder
al
Feder
ederal
Como em todos os anos, o encaminhamento da declaração deverá ser feita
pela internet, por meio do Receitanet, programa de transmissão da Receita Federal, utilizando-se computadores pessoais (PC) ou dispositivos móveis tablets e
smartphones. Além dos sistemas instalados na maioria dos computadores pessoais, o novo serviço funciona também com os sistemas operacionais de tablets e
smartphones Android e iOS (Apple).
Foram feitos 28.607 downloads do aplicativo IRPF , que contém outros serviços, além do rascunho da Declaração. O aplicativo é utilizado predominantemente no Brasil, mas houve downloads de 73 usuários em 36 outros países,
como Azerbaidjão e Tanzânia.
A Receita não mais recebe as declarações em disquete, que eram entregues no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Os formulários de
papel já haviam sido abolidos pela Receita Federal.
Fonte: Agência Brasil
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MerkBak referência mundial há 45 anos
Fundada em novembro
de 1969, a MerkBak se tornou referência por ser a primeira empresa a investir no
ramo de termoplásticos e
termofixos. Isso aconteceu
pela iniciativa do pai Basílio
José Mercuri e dos irmãos
Mercuri e somente nos dias
atuais João Rufino Mercuri,
percebeu a necessidade de
investimentos no setor pela
quantidade de segmentos
que dependiam desse serviço. Hoje, a empresa é reconhecida mundialmente,
onde ramifica seu atendimento e fabricação própria
à vários setores, fornecendo componentes padronizados em diversos tipos de

materiais como Polipropileno, Nylon, PVC, Acrílico,
além de Baquelite e Premix.
A diversidade de produtos utilizados pela MerkBak permitiu formar uma clientela em
vários setores industriais,
como a móveis, autopeças,
mecânica, metalúrgica, cosméticos, equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos, além de eletrônicos, eletrodomésticos e
informática.
Completando 45 anos de
trabalho com injeção em
termoplásticos e termofixos
a empresa oferece um serviço excelente comprovado
pelo selo de qualidade da
ISSO 9001 e pela escolha

nas marcas como Mitutoyo,
Iochpe Maxion, MWM, Valeo,
Delmar, Balestro, Schunk e
Jacto. “Procuramos manter
sempre a qualidade de nossos produtos e atendimento,
além de manter o mesmo
objetivo há 45 anos”, explica
o sócio.
A MerkBak se localiza na
Via Dr. Jurandir Paixão, 2001,
no Jardim Campo Belo. O
horário de funcionamento é
de segunda a quinta-feira
das, 7h às 17h, e às sextafeiras, das 7h às 16h.
O trabalho com seriedade
e determinação realizado
pela MerkBak, teve apoio de
todos seus funcionários, fornecedores e clientes. “Agra-

decemos a confiança e o trabalho de todos que participa-

ram dos 45 anos da empresa”, agradecem os sócios.
DIVULGAÇÃO

A MerkBak oferece um serviço excelente comprovado pelo selo
de qualidade da ISSO 9001
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Mesquita & Pontes - Sociedade de Advogados conquista
blindagem para empresas clientes junto ao STJ
O escritório Mesquita & Pontes - Sociedade de Advogados
conseguiu, em decisão publicada no dia 25 de setembro, que
um de seus clientes, empresa
que se encontra em recuperação judicial - benefício concedido pela Lei 11.101/05, que tem
como objetivo “viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a
fim de permitir a manutenção da
fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses
dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa,
sua função social e o estímulo
à atividade econômica” - tivesse
seu pleito reconhecido pelo STJ
na ação de Conflito de Competência nº 135.719 – SP para que
o plano de recuperação aprovado em assembléia geral de credores e homologado judicialmen-

‘‘Encontro com
Empresários’’

te tenha seu cumprimento exclusivamente por meio do juízo da
recuperação para pagamento
dos credores trabalhistas.
A divergência surgiu em razão
da Justiça do Trabalho, competente para julgar os processos
trabalhistas, entender que mesmo estando os respectivos credores habilitados na recuperação
judicial, seus créditos devem ser
liquidados e pagos na Justiça
Laboral, situação esta não prevista na lei acima mencionada.
Segundo o advogado Rafael
Mesquita, sócio do escritório de
advocacia limeirense Mesquita
& Pontes – Sociedade de advogados, responsável pelo jurídico da empresa em recuperação judicial, o procedimento
adotado foi necessário para evitar a penhora de bens nos processos trabalhistas.

Essa medida já é a segunda
alcançada pelo escritório Mesquita & Pontes – sociedade de advogados em Limeira, o qual já obteve êxito em outro processo similar de empresa em recuperação
judicial, cuja efetividade também
concedeu a segurança jurídica à
empresa Ondapel S/A Indústria e
Comércio de Embalagens na ação
de Conflito de Competência nº
129-932 – SP perante o STJ.
A decisão abre um importante precedente àquelas empresas com grande número de dívidas trabalhistas.
Segundo Mesquita, que é
especializado em recuperações
de empresas, “a medida adotada visa agilizar os pagamentos
e dar segurança jurídica à empresa, evitando atos de expropriação de bens (penhoras, leilões e etc.) não cabíveis neste

DIVULGAÇÃO

Dr. Rafael Mesquita, sócio do escritório de advocacia limeirense
Mesquita & Pontes – Sociedade de Advogados
momento à Justiça do Trabalho,
de forma a inibir o privilégio de
credor individual em detrimento
da coletividade de credores”.
O escritório Mesquita & Pon-

tes Sociedade de Advogados fica
na Rua Santa Cruz, 787 – sala
121, com os telefones 37021662 e 3704-1663. O site é
www.mesquitapontes.adv.br.

Evento será sobre qualificação empresarial
e melhoria da competitividade

Acontece no dia 24 de novembro o “Encontro com Empresários”. O evento vem
superando as expectativas de todos aqueles que o prestigiam ao vir em busca de
conhecimento e troca de contatos.
O tema da palestra será “Qualificação empresarial para melhoria de
competitividade”, com o facilitador Sérgio Magalhães, responsável pela gestão
ACIL/ARQUIVO

dos Núcleos do Estado de São Paulo do Projeto PEIEX - Projeto Extensão
Industrial Exportadora.
No evento será feita a apresentação do projeto de qualificação empresarial, custeado pela Apex Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) e realizado pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini. O
projeto que tem como principal objetivo melhorar a competitividade das empresas, por meio de capacitações e melhorias das técnicas gerenciais, além
de criar cultura exportadora.
Participe do próximo “Encontro com Empresários” que promete ser imperdível.
As vagas são limitadas, portanto garanta já a sua pelo telefone 3404-4903, ou email: empreender@acil.org.br. Para assistir o evento online os interessados deverão acessar o site da ACIL (www.acil.org.br), no dia e horário marcados, e clicar no
link disponibilizado na página principal.
O palestrante
Sérgio Magalhães atua como consultor de empresas desde 1995, participando
em mais de 60 projetos de consultoria e sua experiência concentra-se em estratégia e gestão empresarial, operações e tecnologia. Trabalhou com diferentes setores como financeiro, bens de capital, construção e serviços, atendendo clientes
privados e públicos, através de empresas de consultoria nacionais e multinacionais.
Entre os clientes atendidos estão Sul América Seguros, Exército Brasileiro, Banco Bradesco e Grupo Caixa Seguros. Tem MBA Executivo em Gestão Empresarial pela FGV e formação em Engenharia Civil pela USP e em Administração de
Empresas pela Faculdade de Administração de Brasília. Atua na gestão do Projeto PEIEX da Apex-Brasil no Estado de São Paulo através da Fundação Vanzolini.
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Natal

Participante da campanha da ACIL
incentiva a compra de mais cupons

A melhor data de vendas
para o comércio, o Natal, está
chegando e a Associação Comercial e Industrial de Limeira
(ACIL), juntamente com o Sicomércio, já está trabalhando
para fomentar as vendas nas
lojas da cidade.
O direcionamento agora é
para a campanha “Comércio de
Limeira realizando seus sonhos”
do Natal, que incentiva a população a evitar as correrias de última hora, antecipando as compras
para presentear toda a família.
Seguindo os mesmos moldes das promoções realizadas
durante o ano, os consumidores que comprarem nas lojas
participantes concorrerão no
dia 9 de janeiro a um Hyunday
HB20 0km e uma Honda
Pop100. Os dois vendedores

Videoteca
ACIL

levarão como prêmio vales-compra no valor de R$500 cada.
As empresas participantes,
cerca de 300, já estão recebendo o material e sendo identificadas com o cartaz da promoção,
como a RR Parafusos, que
sempre participa das campanhas da entidade e veio até ao
balcão para a compra de mais
2 mil cupons para o Natal.
“São ações de incentivo que
nos ajudam bastante e alavancam nossas vendas”, comenta o responsável pelo departamento de Marketing da empresa, Gil Vieira.
Ele ressalta que é uma forma de agradar o cliente e fidelizá-lo. “Estabelecemos um tíquete médio das compras para
a distribuição dos cupons e com
isso deixamos felizes os nos-

sos consumidores”, comenta
Vieira que ainda destaca que
para a RR é rentável investir nas
campanhas que já têm uma divulgação em massa em virtude
da parceria com a ACIL.
A entidade comunica a todos
os participantes que, caso haja
interesse por mais cupons, eles
estão sendo vendidos no balcão
em blocos com 200 unidades a
R$ 30 cada.
Para conhecer as empresas
participantes da campanha “Comércio de Limeira realizando
seus sonhos” do Natal, os interessados podem acessar a página da ACIL na internet
(www.acillimeira.com.br) e conferir a lista completa disponibilizada no site.
Aqueles que não aderiram,
ainda podem participar da últi-

ACIL/ANA LÍDIA RIZZO

Gil Vieira, da RR Parafusos, veio comprar mais 2 mil cupons para
a campanha de Natal, que contribui significativamente com o
crescimento das vendas
ma promoção do ano. Basta
entrar em contato com Raíssa,
pelo telefone 3404-4906.

Não perca essa grande chance,
compre nas lojas participantes da
promoção e garanta seu cupom!

Liderança de Alto Impacto com Armando Siqueira

Armando Siqueira é professor
e psicólogo com palestras e cursos ministrados no Brasil e no exterior, e mestre em liderança. É
pesquisador e orientador de pesquisas nas áreas da Psicologia, Administração, Educação e Social.
Consultor em gestão de pessoas, com foco na liderança e
nas relações humanas organiza-

cionais, com experiência nos
setores industrial, comercial e
de serviços. Coautor dos livros
Gigantes da Liderança, Gigantes da Motivação, Educação
2006 e Psicopedagogia: Diversas Faces, Múltiplos Olhares.
No DVD serão abordados assuntos como: os modelos de liderança fixa e variável; porque

manter o foco nas pessoas e nos
resultados; os segredos por trás
da nova liderança; as razões do
líder mudar para alcançar o êxito e como superar-se de forma
profundamente motivada.
Além deste, a ACIL possui
diversos títulos em DVD e VHS
em sua Videoteca, que tem como
principal objetivo proporcionar aos

empresários a oportunidade de
adquirir conhecimentos sobre
administração, estratégias e
qualidade para se construir um
bom vendedor, motivação, gestão e finanças, além de outras
temáticas muito importantes
para os negócios. 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
conteúdo disponibilizado, os
associados devem 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 Ana Lídia.
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Shopping Center Limeira espera aumento
de 45% em vendas no Natal
Com bastante otimismo. É
dessa maneira que o Shopping
Center Limeira vislumbra o Natal
2014. Superintendente do shopping, Alexandre Gabriel prevê,
na comparação com 2013, um
aumento de 45% nas vendas e
de 30% no fluxo de público durante o período. De acordo com
Alexandre, a expectativa tem como justificativa as perspectivas da
economia e a abertura de novas
lojas no centro de compras.
“Enxergamos com bastante otimismo o cenário futuro da
economia. Além disso, o Shopping Center Limeira também
vive um novo momento, com o
investimento de mais de R$ 10
milhões em sua expansão e na
abertura de novas lojas”, afirma o superintendente.
Somente no segundo semes-

“A Alegria
Também Cura”

tre deste ano, 12 novas lojas
abrem as portas no shopping,
sendo que oito já iniciaram suas
operações. “O Natal é a melhor
data do varejo e sempre acreditamos em ampliação de vendas e
de fluxo por conta da data e das
atrações que o shopping traz nessa época. Esse otimismo é reforçado pelas novas operações, que
ampliam o mix do shopping e oferecem mais opções aos nossos
clientes”, diz Alexandre, que lembra ainda que o Shopping Center
Limeira tem estacionamento gratuito como diferencial.
Ampliação
Desde julho, o Shopping Center Limeira teve a abertura de lojas como a CVC Viagens, Marabraz, TNG, Polo Wear e Óticas
Carol. O centro de compras regis-

tra ainda novas operações em sua
área de alimentação, como
D´Itália, Degusta e Bono Sapore.
O interesse de novos lojistas
motivou a direção do Shopping
Center Limeira a construir mais
duas áreas, num total de mais de
2 mil metros quadrados de área
bruta locável (ABL) para abrigar a
Cobasi e outra âncora. “A expansão registrada este ano é bastante
significativa. Tanto que iniciamos
obras de expansão para abrigar
duas novas âncoras, que irão agregar ao mix do shopping”, destaca o superintendente.
Está prevista para novembro a
inauguração da Mr. Jones. No início de dezembro, a Cobasi – maior pet shop do Brasil – irá abrir
sua mega loja em uma área de
mais de mil metros quadrados, de
frente para a rodovia Anhanguera.

Com o objetivo de agregar
opções à área de alimentação,
dois quiosques iniciam suas atividades até o final de novembro.

O Choco Show, que irá oferecer
fondue de chocolate, e a Mexicas Fest, com as tradicionais
paletas mexicanas.
DIVULGAÇÃO

Expectativa tem como base abertura de novas operações; entre
julho e dezembro, 12 lojas serão inauguradas

Cirurgiões da Alegria lança
campanha de patrocínio
DIVULGAÇÃO

A campanha “A Alegria Também Cura” do
Cirurgiões da Alegria visa a parceria com empresas
para dar continuidade ao trabalho nos hospitais

A Instituição Cirurgiões da
Alegria informa que o Projeto
“Despertando Sorrisos Além
dos Hospitais 2015” já está
aprovado pelo Ministério da
Cultura. Em vista disso, a Instituição propõe parcerias com
empresas que declaram o Imposto de Renda sobre o Lucro
Real, através da Lei de Incentivo Fiscal (Lei 8.313/91 - Lei
Rouanet), destinando até 4%
do seu Imposto devido. Dessa
forma, tornam-se patrocinadoras, assim como as empresas:
Carrinhos Galzerano, Mahle e
Cerâmica Carmelo Fior, a Instituição conta também com o
apoio da Unimed Limeira, Agência Market-in, Faculdade Anhanguera, GV Quality, Kênia
Siqueira e VP Networks que colaboram com a continuidade do
Programa Visita da Alegria, que
acontece nos hospitais públi-

cos de Limeira e Campinas.
As pessoas físicas que fazem a declaração do Imposto de
Renda completa, também podem colaborar através da Lei de
Incentivo à Cultura (Lei 8.313/91
- Lei Rouanet), doando até 6%
do Imposto devido.
No Projeto “Despertando
Sorrisos Além dos Hospitais
2015” contempla o Programa
Visita da Alegria que é a base
de todo trabalho desenvolvido
pela Instituição e consiste na
visita de uma dupla de palhaços que interagem com crianças e adultos do hospital parceiro. As visitas acontecem
semanalmente, durante o ano
todo, despertando a alegria e
criando laços de amizade e
cumplicidade com pacientes,
seus parentes e profissionais
da saúde. Este ano o Programa completou oito anos, che-

gando a 45 mil visitas. Hoje,
os hospitais parceiros são:
Dr. Mário Gatti, em Campinas,
Hospital Humanitária e Hospital Unimed, em Limeira.
Além dos trabalhos nos hospitais, o Projeto beneficia a
capacitação continuada da equipe, seleção de novos palhaços
e aprimoramento técnico do
elenco. Também é feita a manutenção do Espaço Oficina
sede da Instituição, que oferece atividades culturais gratuitas
à população, como: apresentações de espetáculos dos Cirurgiões da Alegria, cursos, palestras, workshops e oficinas, organizados pela própria equipe
da Instituição.
Para saber mais sobre o Projeto e as parcerias, entre em contato com Eliseu Pereira e agende
uma reunião: (19) 3442-4651 ou
contato@cirurgioesdaalegria.org.br.
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Concurso de
Natal
A ACIL em parceria com a
Prefeitura de Limeira, por meio
da Secretaria Municipal de Cultura resgata em 2014, o “Concurso de Natal”, que fez tanto sucesso durante vários anos, por
meio da decoração de empresas
e moradias com muitas luzes e
enfeites. Com o tema “Faça sua
cidade brilhar”, o objetivo é deixar a cidade ainda mais iluminada e bonita para o Natal.
Segundo o presidente da
ACIL, Valter Furlan, é a hora de
restaurar a alegria e felicidade
da data. “Não podemos deixar
de iluminar, mas também devemos lembrar da principal figura
do Natal, Jesus Cristo!”.
O projeto de decorar as fachadas das empresas encanta
ainda mais os consumidores.
“Com o município bem enfeitado, atrairemos a população da

As melhores decorações natalinas
serão premiadas em dinheiro
região, que consequentemente
acaba comprando no comércio
da cidade”, disse.
A organização, preocupada
com a sustentabilidade, abre
oportunidade para que as pessoas possam fazer a decoração
sem lâmpadas. É possível usar
festões, laços e outros adereços para participar.
No concurso, os mais criativos
serão premiados com valores em
dinheiro, totalizando R$ 15.000 em
prêmios. As categorias serão decoração de residências, indústria,
comércio e nova modalidade: ação
comunitária, que congrega a parte externa, fachada e jardins de
condomínios, comunidades, praças e locais públicos decorados
por ONG´s, associações e entidades sem fins lucrativos.
As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de dezembro no

site da Prefeitura: www.limeira.sp.gov.br/cultura ou no balcão
da ACIL, das 8h às 18h, onde as
fichas devem ser preenchidas cor-

retamente com todos os itens.
A seleção dos melhores trabalhos ocorrerá no período de 8
a 17 de dezembro, por uma co-

missão julgadora. A premiação
está marcada para o dia 19 de
dezembro, no Coreto da Praça
Toledo Barros.

Categorias e Prêmios
Residências
1º lugar: R$2.000,00
2º lugar: R$1.000,00
3º lugar: R$700,00
4º lugar: R$500,00
5º lugar: R$300,00

Ação Comunitária
1º lugar: R$2.000,00

2º lugar: R$1.000,00
3º lugar: R$500,00
ACIL/ARQUIVO

Indústria
1º lugar: R$2.000,00
2º lugar: R$1.000,00
3º lugar: R$500,00
Comércio
1º lugar: R$2.000,00
2º lugar: R$1.000,00
3º lugar: R$500,00

Iluminação premiada na categoria
residência na última edição em 2012
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Sinfônica de Limeira comemora 19 anos
com concerto para violino de Mozart

A Orquestra Sinfônica de Limeira apresenta seu IX Concerto da Temporada 2014 comemorando mais um ano de história. São 19 anos de intenso
crescimento e sucesso.
Para celebrar essa data tão
importante a orquestra apresenta
o Concerto para Violino nº 3 em G
Maior, de W.A.Mozart, trazendo
como solista o Spalla da Osli, Luís
Fernando Dutra, sob a regência do
maestro Rodrigo Muller.
W.A.Mozart foi um influente
compositor austríaco do período
clássico, e mostrou sua habilidade musical desde a infância,

quando começou a compor aos
5 anos de idade, maravilhando a
todos. Foi autor de mais de seiscentas obras, muitas delas referências na música erudita mundial. Mozart conseguiu conquistar grande prestígio mesmo entre os leigos, e sua imagem tornou-se um ícone popular.
O Concerto para Violino nº 3
em G Maior foi escrito em 1775,
quando Mozart tinha apenas 19
anos, e é considerado uma obra
prima do gênero, melodioso, brilhante e sereno. É tido como importante parte do repertório para o
instrumento. Uma das mais belas

Segurança
Na terça-feira, 11, a Associação
Comercial e Industrial de Limeira
(ACIL), representada pela diretora Carolina Mecatti, se reuniu com o Secretário Municipal de Segurança Pública,
Cel. Maurício Miranda de Queiroz, para
entrega de um ofício solicitando reforço de policiamento na área central,
assim como nos corredores comerciais dos bairros de Limeira durante todo
o mês de dezembro, com o objetivo de
possibilitar maior facilidade, conforto e
segurança para consumidores e comerciantes na época de maior movimento do comércio, o Natal.

e requintadas páginas da composição para violino e orquestra.
No programa, além do concerto
para violino, estão as obras Rosamunde – Abertura, de Franz
Schubert, L’Arlésienne – Suite, de
Georges Bizet e Polonaise – Eugene Onegin, de P.I. Tchaikovsky.
O concerto acontece dia 27
de novembro, às 20h30, no Teatro Vitória.Os ingressos custam R$ 12 inteira e R$ 6 meia
entrada, e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro.
Maiores informações pelo email
contato@sinfonicadelimeira.com.br
ou pelo telefone 3451-0502.
ACIL/RAFAELA SILVA

DIVULGAÇÃO

Os 19 anos de sucesso da Orquestra Sinfônica de Limeira será
comemorado com a apresentação Luís Fernando Dutra

Movimentação
O Serviço de Proteção ao Crédito (SCPC) da ACIL contou
com uma grande movimentação de consumidores na segundafeira, dia 10.
ACIL/ANA LÍDIA RIZZO
Mais de 230 pessoas utilizaram o serviço gratuito de orientação para a regularização do nome, para
estarem aptos para
novas compras.
A entidade está
com a Campanha
“Limpe seu Nome” realizada todos os anos, que orienta os devedores e credores a negociarem os débitos e orienta os comerciantes a se prepararem para as compras de fim de ano.
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Aniversário

ALJ comemora 17
anos com jantar
JÔ BARBOSA

Francisco Gachet, Rodolfo Dib Mereb Junior, Edmur Pinho,
Angelo Percebon e Hélio Chagas
WAGNER MORENTE

Diretores da ALJ

A ALJ (Associação Limeirense de Joias) realizou no
dia 31 de outubro, na Churrascaria Rei dos Pampas Grill,
um jantar festivo de comemoração dos 17 anos de sucesso na cidade. O evento contou com a presença de 200
convidados entre eles: diretoria e membros do conselho consultivo da ALJ, do
presidente da câmara Ronei
Martins, deputado federal
Otoniel de Lima, secretário
de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação Wladimir
dos Santos, associados,
entidades, parceiros, cola-

boradores e imprensa.
A ACIL esteve representada pelos diretores Francisco
de Salis Gachet e Hélio
Roberto Chagas.
A cerimônia de abertura
contou com a palavra do
presidente da ALJ Rodolfo
Dib Mereb Junior, seguido
de momentos de homenagens à Realen Folheados,
pelos serviços prestados
ao setor de jóias folheadas,
as colaboradoras da ALJ,
Rosemeire Ragazzo e
Fabiana Bardini e contou
com o patrocínio das empresas parceiras.
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Indústria pede agenda de crescimento

A indústria pede ao governo sinais claros e firmes sobre a estabilidade da política
econômica e uma agenda de
crescimento para o País. Ao
fazer a cobrança, o Presidente da Confederação Nacional
da Indústria lembra que todas
as vezes que o PIB brasileiro
cresceu em ritmo mais consistente, isso se deu por causa da indústria. Segundo a entidade, não existe país rico
sem indústria forte.
Os empresários entendem
que precisa ser estabelecido
um sistema de diálogo direto
do governo com a produção,
para avançar em temas como
a simplificação tributária, pois
a burocracia come uma parcela importante do PIB devido aos custos para os contri-

Interatividade

buintes e também para o controle do governo.
A indústria brasileira está fechando mais um ano com números negativos. A expectativa
é de fechar 2014 com queda acima de 2%, atingindo os diversos setores industriais, como
bens de capital, duráveis e intermediários.
O cenário negativo está refletido no nível de emprego na
indústria, que registrou o sétimo mês seguido de queda, segundo a CNI. E no faturamento
das empresas, com um recuo
de 2,1% este ano em relação
ao mesmo período de 2013. A
produção de veículos registra
queda de 16% na comparação
com o ano passado e só em
2014 o setor automobilístico fechou 10 mil vagas de empregos.

Governo estuda cortes de
gastos e menos subsídios
O governo prepara ajustes na
política econômica para o novo
mandato, que incluem corte de
gastos e redução dos subsídios.
O Ministro da Fazenda disse que
os estudos ainda não foram finalizados, mas adiantou que o governo vai reduzir os subsídios financeiros nos empréstimos do
BNDES e diminuir os pagamentos do auxílio desemprego, auxílio doença e da pensão por
morte. O auxílio doença hoje está
em R$ 70 bilhões por ano e os
pagamentos de pensão em R$
90 bilhões. É o reconhecimento
de que as contas públicas precisam de ajustes, mas os analistas consideram muito vagos os
sinais emitidos até agora.
Nos últimos dias o governo

aumentou a taxa de juros, os
combustíveis e autorizou novos
reajustes de energia elétrica.
Adesão ao simples tem prazo
As micro e pequenas empresas que desejam aderir ao Simples Nacional já podem fazer o
agendamento da opção no site
da Receita Federal. A medida
permite a verificação de pendências fiscais que podem interferir
na concessão do sistema.
Para saber se o sistema simplificado de tributos é a melhor
opção, é preciso fazer contas,
conforme recomenda o Sescon –
Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado. A entidade reforça especialmente a

importância de realizar um planejamento tributário para as empresas do segmento de serviços, que estão inseridas nas
mais de 140 categorias que ganharam a oportunidade de aderir ao regime a partir do ano que
vem. O Sescon considera que
o Anexo 6 da Lei Complementar 147/2014 traz alíquotas
inviáveis para muitas destas organizações e os percentuais
devem ser revistos.

José Carlos Bigotto
Departamento de Economia

O Ser Humano perante a eternidade

Conforme formulou Lavoisier: “na natureza nada se
cria, nada se perde, tudo se
transforma”. Dai adveio a seguinte questão: Valeria esse
princípio, também, para os fenômenos do mundo cultural
criado pelo homem?!... A resposta seria “sim”! Porque tanto no mundo cultural, como na
própria vida (e na natureza),
ocorre uma perene transformação. Cada momento é original. A rotina é ilusão. E nesse aspecto se torna interessante observarmos o conceito filosófico do “Eterno Retorno” idealizado como proposta
por Friedrich Nietzsche, pelo
qual a vida (que se vive) volta
a ser vivida inúmeras vezes,
sem nada de novo, com todas
as coisas na mesma ordem e
sequência. De modo que, virada a ampulheta da existência, a mesma areia caia, sempre ela, novamente. Outra vez,
e inumeráveis vezes. Semelhante a algo que “pesaria

como o mais pesado dos pesos” sobre o ser humano e seu
agir. E de tal fato decorreria a
eterna mesmice. Pois, tudo
incidiria numa perene igualdade e igualitarismo. O enredo
de nossas vidas seria como o
“script” de uma peça teatral
que se repetiria continuamente. Num: “é assim! E acabou”!
Ou seja, numa rotina automática e preestabelecida que tornaria a vida humana pobre e
sem sentido.
Ao observar uma situação
semelhante à daquela pesada
mesmice (de humano, para humano), causada pelo ideologismo do Partido Comunista da
Tchecoslováquia,
Milan
Kundera (escritor voltado a teses filosóficas) escreveu, em
1983, “A Insustentável Leveza
do Ser”. No capítulo 2, da 5ª
parte de tal “best-seller”, o personagem Tomás assiste a um
debate, no qual se explicitava:
“os regimes criminosos não foram feitos por criminosos, mas

por entusiastas convencidos de
terem descoberto o único caminho para o paraíso”. Cujo
percurso, desumano, exigiu
execuções de inocentes
opositores ideológicos (o que
transformaria a militância entusiasta em assassina). E
incidiria no nivelar por baixo, típico do igualitarismo. A pobre
e submissa Tchecoslováquia
deixaria de existir em 1993.
Com pessoas iguais (como
“bois na boiada” e “frangos de
granja”), a vida humana perdia
sentido. Pois, ante o peso medíocre do compulsório
existencialismo kitsch (cuja
estética “negava as fezes”) era
impossível distinguir-se “A Insustentável Leveza do Ser”.
A perda do sentido humano
é o pior dos legados dos regimes totalitários. Outro autor,
Viktor E. Frankl, havia sido prisioneiro em um campo de concentração nazista. Onde as
identidades humanas eram
coletivizadas e reduzidas a nú-

meros. Depois de passar por
situação pior do que a imposta
aos animais, ele escreveria os
livros “Em Busca de Sentido” e
“A Presença Ignorada de Deus”.
Nos quais acentuou que a “liberdade espiritual do ser humano
não se lhe pode ser tirada. Já
que ela lhe permite, até o último suspiro, configurar a sua vida
de modo que tenha sentido”.
Pois, a Liberdade (sobretudo, a
de consciência) diferencia o racional do irracional. Assim, o
homem segue a razão; e o animal, o instinto. Querer dotar a
razão de uma perfeição igual à
do instinto consiste na utopia
das utopias de todo totalitarismo. Matar a individualidade (pelo
nivelar por baixo) para criar a
igualdade é aberração antinatural. Nem na natureza, um fruto ou um grão de areia é igual a
outro. Propõe-nos, São Francisco, a pobreza. Mas, isso não significa que se imponha a pobreza como lei. Porque, para o santo, só a voluntária (íntima) op-

ção pela humildade significa
mais riqueza espiritual. Vê-se,
pois, que, pela força, as ideologias extremas, tanto de esquerda quanto de direita, matam o Espírito Humano. E a
própria riqueza espiritual...
Quando o Estado, o deus da
modernidade, força igualdades
(como nem o Todo Poderoso
o faz) o resultado fere a Civilização. Quando a pecadora
ungiu os pés de Jesus com o
caríssimo aroma, Judas alegou que o valor daquele perfume poderia ser dado aos pobres. Mas Jesus alertou que
pobres, os teríamos sempre.
Porque há pobrezas e pobrezas (não só materiais). Mas,
a memória do ritual daquela
mulher permaneceria por onde
quer que o evangelho fosse
levado. A atestar a prevalência
do Espírito sobre a matéria. Já
que negar as Vocações é pecado que não tem perdão.
PAULO CESAR CAVAZIN
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Prevenção

Zoonoses apresentou ações para
o combate a Dengue

O Centro de Controle de
Zoonoses de Limeira (CCZ) realizou uma reunião no dia 30 de
outubro que teve como objetivo
a formação do comitê municipal
para o controle da dengue, reunindo diversos segmentos da
sociedade para que seja encontrada maior eficácia nas ações
para a prevenção da doença.
A dengue é uma doença infecciosa transmitida pela picada da

fêmea do mosquito Aedes aegypti.
Com clima favorável, o Brasil enfrenta várias epidemias pela facilidade de reprodução. O mosquito
procria em lugares úmidos, principalmente com o acumulo de água,
além de serem atraídos pelo CO²
(dióxido de carbono), gás que exala na respiração.
Na primeira reunião, os participantes tiveram informações
sobre a formação do comitê, a

real situação da dengue na cidade, além de entenderem a real
necessidade de se dar continuidade a essas ações. “Nós mostramos que a dengue é um diagnóstico complicado, e que podemos enfrenta-la junto a sociedade”, explica a Coordenadora do
CCZ, Pedrina Rodrigues Costa.
O próximo passo é formalizar o comitê e organizar a apresentação dos diários oficiais e

depois realizar mensalmente
reuniões onde os envolvidos poderão discutir e analisar estratégias para o controle da doença. Para a coordenadora, a ação
é muito importante pelo real problema que a dengue traz para o
País. “Acreditamos que vamos
aumentar a prevenção com a
efetividade das ações discutidas
durante a reunião”, explica.
É possível prevenir o aumento

da infestação do mosquito não
deixando água parada em vasos
de plantas, garrafas, pneus ou
tambores. Verifique sempre a caixa d’água para que esteja sempre
limpa e bem tampada, além de
verificar o tratamento da água de
piscinas. Os bebedouros dos animais de estimação também podem ser um risco, não bastando
apenas trocar a água, é preciso
deixar sempre limpo e higienizado.

Dicas para eliminar focos da dengue
Atualmente ainda não há vacinas para tal doença e, por isso a forma eficaz de combate à dengue é
acabar com os focos de reprodução e propagação do mosquito transmissor (Aedes Aegypti).

Evite acumular entulho e lixo, fechando bem os descartes em sacos plásticos
e, se houver lixeiras fechadas deixa-las
sempre tampadas.

Não deixe água parada nos pratinhos dos vasos de plantas, coloque areia para evitar a desova dos mosquitos.
Em plantas que acumulam
água, como bromélias, regue-as
com uma solução que contenha
uma colher de sopa de água sanitária diluída em um litro de água,
retirando periodicamente o excesso acumulado nas folhas.

Os vasilhames, para água, dos animais domésticos devem ser lavados
pelo menos uma vez por semana, com
bucha e sabão.

Fique atento às calhas e aos ralos da casa, verificando se não há entupimentos, por isso mantenha tais
locais sempre limpos removendo folhas e materiais que
impeçam o escoamento da água

Mantenha garrafas vazias com o
gargalo para baixo e evite juntar
pneus velhos que possam vir a acumular água
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DE OLHO

Frei Galvão promove curso de Cuidador
O Hospital Frei Galvão realiza nos dias 17 e 18 e
24 e 25, às 19h, o 2º Curso de Cuidador de Idoso
“Cuidar bem é um gesto de carinho”.
O evento leva o participante a aprofundar seus conhecimentos sobre cuidados
especiais com idosos e familiares acamados, tira dúvidas e ensina formas de prevenção de acidentes, como quedas e ferimentos. Curso exclusivo para beneficiários
do Hospital Frei Galvão com enfermeiros e profissionais especializados na área.
As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo telefone 34044300 nos ramais 4301/4352.
Chá da Tarde
O Asilo João Kühl Filho realiza no dia 19 de novembro, às 14h, o tradicional Chá
da Tarde, em prol dos projetos da entidade.
A participação custa R$5 e a entrada será pela Rua Alferes Franco. Prestigie!
Sorvete em prol da ALPA
A Associação Limeirense de Proteção aos Animais (ALPA) está com a venda
de sorvetes em prol de seus projetos.
Cada pote de 2 litros custa R$ 12,50 e está disponível nos sabores: brigadeiro,
tentação, limão, creme, abacaxi com vinho, flocos e napolitano.
Os vales-sorvete estão disponíveis para a venda com as voluntárias da entidade
ou nas lojas Amiki e Ótica Peixinho. Ajude!

Rifa em prol da ABRAz
A ABRAz está realizando uma rifa para arrecadar verba para a compra de fralda
geriátrica para famílias mais carentes da Associação. Quem comprar o número de
R$ 5 do “Kit de Natal” concorrerá a um tender, peru, chester, panetone, champagne,
um fardo de coca cola de 2 litros, um fardo de cerveja lata e uma caixa de uva.
O sorteio acontece no dia 6 de dezembro pela Loteria Federal. Mais informações pelo telefone 3033-4520.
Noite de Poesia no Gran
No dia 21 de novembro o Gran São João sediará “Uma Noite de Poesia &
Solidariedade”, em prol do Nosso Lar. Haverá o coquetel de lançamento do livro

Informática

“Um Porto Seguro” da poetisa Edna Cleusa Malaman D’ Adonna. Os convites
custam R$35 e inclui um livro que será entregue no dia do evento,
Mais informações e reservas de mesas na secretaria do clube pelo telefone 3702-1293.
Cantata de Natal no Prada
Acontece nos dias 5 e 6 de dezembro, o tradicional ‘Natal no Edifício Prada’, às
20h30. A organização do evento é da Secretaria de Cultura, com o apoio do
Ceprosom, Serviços Públicos, Comunicação Social e Obras e Urbanismo.
Vilma Daniel, produtora artística do evento no Paço Municipal, destacou que
nesta oitava edição, intitulada “Natal de Todos Nós”, o repertório incluirá as tradicionais músicas natalinas, cantadas em diversos idiomas, pelo Coral Vidarte. Uma
das novidades, será a participação de crianças do projeto “Mãos que Falam”, da
Escola Estadual Dom Idílio do Amaral, que usarão a linguagem de sinais (libras).
Haverá, ainda, a presença do grupo “Amigos Especiais de Limeira” e de alunos
com deficiência visual da escola João Fischer. “Ao todo, serão 50 integrantes,
entre 4 a 20 anos de idade”, afirmou.
Cãolendário 2015
O GPAC – Grupo de Proteção aos Animais Carentes realiza no dia 7 de dezembro o lançamento do Cãolendário “Adotar é o Bicho 2015”.
O evento acontece no Shopping Nações, das 14h às 20h. O cãolendário conta
a história de 13 animais resgatados e que tiveram um final feliz, com muito amor e
carinho.
No dia do lançamento acontecerá também o Bazar do Grupo Anauê e protetores independentes; venda do Cãolendário
e plaquinhas de identificação; exposição
de fotos dos animais do cãolendário; cenário natalino e fotografia profissional; sorteio de brindes e presença de algumas
das estrelas do Cãolendário.
Também será permitida a entrada de
animais, eles só não poderão subir na
praça de alimentação. Participe!

Vem pra nuvem você também. Vem!

Ok, a frase não é bem essa,
mas a Caixa não vai se importar com este pequeno plágio.
Não, não é nuvem do céu,
tão raras e tão desejadas nos
últimos tempos.
É computação em nuvem.
É acesso remoto a programas,
arquivos (documentos, músicas, jogos, fotos, vídeos) e
serviços por meio da internet.
Mesmo sem saber, você já
utiliza serviços baseados na
computação em nuvem.
São e-mails, redes sociais
(Facebook, Whatsapp, Instagram), banklines, etc. Estes
são apenas alguns exemplos e
certamente algum deles faz
parte do seu dia a dia, então,
por que não ampliar este uso

para coisas mais profissionais?
Com os serviços de banda larga mais abrangente, a viabilidade
da utilização dos serviços em nuvem aumentou consideravelmente.
O que é preciso é uma mudança cultural. Pessoas e empresas ainda querem ter todas
as suas informações em seus
computadores porque entendem
que armazenar informações em
suas máquinas é muito mais
seguro. De fato não é.
O seu computador tem muito mais vulnerabilidade às quebras ou invasões por vírus e
hackers do que serviços na nuvem, serviços on-line.
Estes serviços são prestados por grandes datacenters
cujo negócio é armazenamento

de dados, portanto, a segurança no armazenamento destes
dados é item principal para estes prestadores de serviços.
A estrutura de um datacenter
conta com barreiras físicas e lógicas de proteção de equipamentos e informações. Invadir um
datacenter não é impossível, mas
é muito mais improvável do que
invadir um computador pessoal
ou um servidor de uma empresa.
Os serviços em nuvem podem transformar uma empresa.
Eles fornecem mais eficiência,
além de várias opções para aprimorar os processos, aplicativos
e serviços da empresa com pouco gerenciamento.
A cada dia as empresas têm
menos recursos para compro-

meter com investimentos em
infraestrutura, então elas se voltaram aos serviços. Os benefícios financeiros dos aplicativos
baseados em nuvem incluem
redução de investimentos em
softwares e no hardware necessário para executá-los.
Outro grande benefício dos
serviços na nuvem é o aumento
da eficiência decorrente de se
gastar menos tempo com treinamento, instalação e manutenção
de aplicativos e mais tempo cuidando do progresso da empresa.

Luis Loterio
Gerente Comercial
Setor4 Sistemas Ltda.

Procure informar-se, procure um especialista e questione como a computação em
nuvem pode auxiliá-lo na expansão dos seus negócios.
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Capacitação

Treine sua equipe de
vendas para o Natal
Pensando no bom desempenho do comércio para as vendas de fim de ano, e para
que os comerciantes treinem suas equipes,
a ACIL promove no dia 18 de novembro, às
19h, o curso ‘Excelência no atendimento’
com a consultora Rosângela Gallo.
A capacitação tem como objetivo
reciclar conhecimentos propondo a queda de paradigmas, atualizar os conceitos e procedimentos, motivar melhores
resultados da equipe de vendas, além da
visão com foco no cliente: detectando
necessidades e realizando desejos.
As inscrições podem ser feitas na
ACIL pelo telefone 3404-4906. O valor do
DIVULGAÇÃO

investimento é R$ 60 para sócios e R$
90 para não-sócios. (Evento sujeito a
confirmação – mínimo 30 participantes).
A palestrante
Rosângela Gallo Lolli Agostinho é Bacharel em Letras - Português e Inglês, Pós
graduada em Administração - Marketing
Estratégico, em Administração com ênfase em Marketing e Comunicação
Organizacional pela USP, desenvolve treinamentos com pessoal em várias associações comerciais e in company, há mais
de 18 anos. É consultora especializada
em reestruturação na área comercial, vendas e marketing com cases de sucesso
em imobiliárias, comércio de materiais
para construção, materiais elétricos, farmácias, shopping center, supermercados,
confecções, calçados, além de sindicatos patronais (comércio lojista, indústrias
têxteis e contabilistas).
Rosângela Gallo desenvolve
treinamentos com pessoal em várias
associações comerciais e in company,
há mais de 18 anos

Senac Limeira promove
Semana Global do
Empreendedorismo
Na instituição, empreender é uma
prática estimulada de maneira contínua. Esse conhecimento pode ser
comprovado pelos participantes da
Semana Global do Empreendedorismo, realizada durante todo o mês
de novembro. A programação reúne
235 atividades, com atrações ofertadas na rede de unidades pelo Estado, que esperam um público superior a 20 mil pessoas.
O diferencial deste ano é que a
maioria das mesas-redondas, palestras e workshops é conduzida
por alunos e ex-alunos, um reconhecimento à conquista deles, bem
como à formação de qualidade
conferida pelo Senac. Nacionalmente, a organização é a que mais
promove ações no evento. Para que
isso seja possível, conta com parcerias importantes como a do
Sebrae, Rede Mulher Empreendedora e Anjos do Brasil, entre outros.
“Essa participação nos consolida

como referência em educação empreendedora. A semana é a melhor forma de envolver toda a sociedade, buscando reflexões e expondo soluções
criativas, rumo a um país cada vez
mais inovador”, afirma Marina Sierra
de Camargo, coordenadora de projetos da área de empreendedorismo do
Senac São Paulo.
A iniciativa está em sua sétima edição no Brasil. Reúne milhares de organizações em mais de 125 países
para debater a importância do assunto para o desenvolvimento econômico e social. Aqui, tem como principal
articulador o Instituto Endeavor, do
qual o Senac é parceiro.
Na unidade de Limeira serão
oferecidas várias atrações: exposições, mesa-redonda, workshop,
mostra e feira de trocas. A participação é gratuita. Mais informações
no Portal Senac (www.sp.senac.br/
limeira) e no site oficial do evento
(www.semanaglobal.org.br).

Furlan fará recuperação de locomóvel histórico
A Máquinas Furlan realizará a recuperação do locomóvel
instalado na Praça do Museu,
região central de Limeira. A
medida se insere nas ações
de responsabilidade social
que a Furlan desenvolve junto
à comunidade.
A retirada do equipamento
ocorreu na manhã do dia 10 de
novembro. Wesley Teles, gerente da Divisão de Equipamentos da Furlan, e José
Eduardo Heflinger Júnior, escritor e diretor de Memória do
Município, acompanharam a
retirada. A empresa LR Munck
colaborou na iniciativa.
Teles disse que uma avaliação inicial apontará os caminhos
da recuperação. O locomóvel foi
levado às instalações da Furlan,

em Limeira. “A avaliação determinará os serviços necessários
e o prazo para realização”, explicou o gerente.
A Furlan é uma das principais fabricantes nacionais de
peças fundidas para desgaste na mineração, além de estar ampliando sua participação
internacional.
José Eduardo Heflinger
Júnior disse que, após a recuperação, o equipamento será
instalado em uma redoma. Isso
preservará o locomóvel. “Buscaremos um novo ponto na praça
para que haja maior visibilidade”,
contou o diretor de Memória. A
praça, que abriga o Museu Histórico e unidades da Secretaria
da Cultura do município, também passa por reforma.

O locomóvel é uma peça o equipamento auxiliava nas ofi- volvendo escravos e carros de
importante para a história de Li- cinas e no beneficiamento do boi trouxe os dois locomóveis do
meira, cidade considerada o café. Uma grande operação en- porto de Santos até a fazenda.
berço da imigraDIVULGAÇÃO
ção europeia pelo
sistema de parceria. Foi doado ao
município pela Família Levy.
No século XIX,
duas unidades do
equipamento vieram da Inglaterra,
adquiridas pelo senador Nicolau Pereira de Campos
Vergueiro, o Senador Vergueiro,
para a fazenda
Ibicaba, na região
de Limeira.
Movido a vapor,
A retirada do locomóvel da Praça do Museu aconteceu no dia 10 de novembro
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Destaque

Universo nerd, uma potência da cultura
pop mundial
DIVULGAÇÃO

No segundo “Encontro Nerd”, clientes da DVD Shop,
como Júlio Cesar Mafra, puderam se divertir ao lado
dos cosplays presentes no evento

O que antigamente era
uma característica aplicada
a pessoas muito inteligentes
e com certa dificuldade para
se relacionar com o mundo
a sua volta, hoje ganhou um
novo conceito. O fato se
deve a transformação do universo nerd, que está ganhando espaço se tornando uma
verdadeira potência, afinal de
contas esse público em especial cresceu, conquistou a
mídia e virou moda.
“Estamos dominando. Ser
nerd é bonito, é descolado, e
eu sabia que esse dia ia chegar”, afirma Ricardo Alexandre Paes, que, além de nerd,
também é proprietário da
DVD Shop ao lado de sua
esposa, Kelly Cristina Marabezi. A paixão pela cultura pop
uniu o casal que se conheceu
coincidentemente em uma
locadora, e hoje comanda o
principal, há quem diga o único, local de encontro do público nerd da cidade. “Aqui em
Limeira nunca tivemos um
espaço para nos encontrarmos e a gente resolveu fazer

isso: mostrar que aqui o nerd
tem seu lugar. Pode vir e conversar sobre cinema, quadrinhos, colecionáveis, tudo que
envolve esse mundo que a
gente gosta”.
Além disso, a DVD Shop
já organizou duas edições
do “Encontro Nerd”. A primeira foi realizada em 4 de maio,
Dia Mundial de Star Wars,
idolatrado e clássico filme de
George Lucas estreado em
1970, “trouxemos várias peças raras do universo do filme, foi um sucesso”. Já na
segunda, promovida no último dia 8 de novembro, os visitantes puderam conferir
colecionáveis, figuras de
ação, miniaturas, itens de
cinema, entre outros.
Outro destaque dos encontros são os cosplay, “No primeiro evento eu me vesti de
Darth Vader e no segundo de
Batman. A gente traz a galera
e além do público adulto, as
crianças adoram”, conta
Paes, que garante que todos
que se fantasiam são amigos
que adoram se caracterizar, “o

Homem de Ferro, por exemplo, veio de Americana a convite nosso, ele não cobra nada
por isso, pois gosta do que faz,
inclusive já participou de diversas apresentações”.
Maicon Medeiros da Silva,
professor de Artes e de Comunicação Visual, é um dos
colegas de Paes que se caracterizou para divertir ainda
mais o evento, “ele é o nosso Coringa”, revela.
Além de ser um dos principais vilões da DC Comics
nas horas vagas, Silva concilia a paixão pela cultura pop
com seu lado artístico. “Acho
que sou nerd desde meus 12
anos, quando comecei a adquirir o gosto pelos quadrinhos pela influência dos
meus irmãos”. O primeiro
contato foi com a popular
história dos X-Men da Marvel,
desde então começou a ilustrar personagens e colecionar itens do universo nerd.
Hoje Silva utiliza giz pastel
seco para produzir suas pinturas e faz sucesso na DVD
Shop com sua arte. “Os que
eu mais gostei de fazer são
o E.T. e o Chapeleiro Maluco. Foram quase dois meses
de trabalho para cada um”.
Além de ser muito fã da
trilogia “Senhor dos Anéis”, o
artista também gosta muito
das animações produzidas
pela Pixar e, mais recentemente, pela DreamWorks,
“aos poucos a gente vai montando nossa coleção”. Outros clássicos que fascinam
os nerds atualmente são os
heróis da Marvel, como os
Vingadores, “todos eles no
mesmo filme fazem o nerd
chorar”, brinca Paes, “Mas o
que mostra o que é nerdice,
o que é ser nerd mesmo, são

Star Wars e Star Trek”.
O cinema com certeza colaborou com a ascensão desse público tão particular e divertido, pois quem acredita
que o nerd ainda é uma pessoa fechada e introspectiva,
se engana, basta 5 minutos
de conversa para perceber o
quão legal esse bate papo
pode ser. “Nosso mundo
sempre existiu, porém a mídia
começou a mostrar isso agora, porque está em alta, mas
acredito que a tendência é
crescer ainda mais”, afirma
Paes, que garante, “somos
nerds 365 dias do ano”.
Comic Con Experience
no Brasil
Os nerds brasileiros es-

tão ganhando tanto destaque no mercado mundial
que o maior evento de cultura pop do mundo chega
ao país em dezembro deste ano, entre os dias 4 e 7.
O Comic Con já acontece
em diversas partes do globo e reúne fãs e profissionais de quadrinhos, cinema, TV, games, anime,
RPG, memorabília, colecionáveis e as ultimas novidades dessas áreas.
E quem vai marcar presença nesse grande evento
é o pessoal da DVD Shop,
“Nós vamos estar nos quatro dias, expectativa a mil,
estamos esperando muito
por isso”, conta o proprietário da locadora.
ACIL/RAFAELA SILVA

Maicon Medeiros da Silva mostra com orgulho uma de suas
pinturas, o Mestre Yoda, ao lado de Ricardo Paes que
segura o capacete do idolatrado vilão Darth Vader
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Turismo

Restaurantes com vistas deslumbrantes
ao redor do mundo

Prezado leitor,
A gastronomia local é, sem dúvida, um dos grandes atrativos de uma viagem e o momento da refeição pode ser ainda mais agradável se o ambiente é
propício também para alimentar os olhos.
Com paisagens exuberantes, essa seleção tem restaurantes para todos os gostos, seja sua preferência a praia, as montanhas ou as grandes cidades.
Então, prepare-se e acompanhe nossa lista abaixo:
Escolha o seu cenário e bom apetite!
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Rest Blu Bar on 36 - Sidney

Rest Ngorongoro - Tanzania

Rest Piz Gloria - Murren Suiça com Alpes

Rest Sunset da Mona Lisa - Cabo San Lucas Mexico

Rest Vertigo - Bangkok Tailandia

Rest Waterfalls - San Pablo - Filipinas

Débora Ferrarini dos Santos
Diretora Ideia Viagens
Educational Field Trips/
Flórida/USA

Restaurante Sierra Mar - Big Sur - EUA Ocean Pacific

