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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Mais de R$ 230 mil retornam para empresas 
pela CRC em 2019

Aproximadamente 200 em-
presas participam da Central 
de Recuperação de Crédito da 
ACIL atualmente, e desde ja-
neiro deste ano, foram recu-
perados R$ 231.381,78 em 
dívidas de clientes inadim-
plentes, que foram contatados 
pela CRC para negociar seus 
débitos no mercado.
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Nova Portaria federal altera horário do comércio
A Portaria 604/2019, emitida 

pela Secretaria Especial da Pre-
vidência e Trabalho – SEPRE-
VT, ampliou a permissão do tra-
balho aos domingos e feriados 
para seis novos e específicos se-
tores da economia. Foram inclu-
ídos o comércio e atividades li-
gadas ao turismo, algo que a 
ACIL já vinha trabalhando jun-
to ao poder público, para flexibi-
lizar o horário de funcionamen-
to para aquelas empresas e lojas 
que, a seu critério, quisessem 
abrir suas portas.

DIVULGAÇÃO

 ACIL/ARQUIVO
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EDITORIAL

VAI COMPRAR?
Acompanhe a carga tributária embutida nos 

produtos consumidos pelos brasileiros. Os valores de referência 
são baseados na média das cargas dos produtos nacionais.

UNIÃO

ESTADO

MUNICÍPIO

VOCÊ SABE PARA ONDE VAI TODO O DINHEIRO DOS TRIBUTOS?

PENSE NISSO! Fonte: Ministério da Fazenda – Receita Federal

69,5%

26%
4,5%

Protetor Solar (41,74%)

Valor: R$ 50,00

Imposto: R$ 20,87

DIVULGAÇÃO

A missão nossa de cada dia, reinventar-se !
Até pouco tempo, bastava a empresa adaptar-se para sobreviver, mas hoje somente 

a reinvenção evitará nossa extinção. Porque as transformações sociais e tecnológicas, 
cada vez mais aceleradas, além de exigirem empenho e competência para acompanhá-
-las, também exigem um novo olhar para identificar e projetar tendências. 

ANTES, as organizações trabalhavam com orçamentos financeiros com foco na me-
lhoria interna da eficiência de seus processos, e era suficiente. HOJE, as organizações, 
também, precisam separar parte de seu orçamento para as inovações que agreguem valor 
diretamente para o cliente externo. Só através da inovação compartilhada e conectada, 
que contemplem tanto a eficiência nos processos internos, quanto as melhorias de gestão 
do cliente externo e, ainda, a criação de novos mercados e oportunidades, numa interface 
contínua de troca e renovação, permitirão perpetuar os negócios. 

Mas a força motriz para este processo acontecer é o comportamento organi-
zacional e pessoal, rever conceitos e reavaliar paradigmas, definir quais valores 
deverão ser mantidos e reforçados e de quais conceitos precisaremos desapegar. 
Muitas empresas, de médio porte, estão investindo na criação de Conselhos Con-
sultivos e de Administração com o objetivo de contar com profissionais experien-
tes e capacitados que ajudem na formulação, na reavaliação e ajustes, das estra-
tégias das organizações. Esses ainda trazem novos parceiros e fomentam novas 
alianças, conectando distintas perspectivas para convergir e potencializar ações, 
numa rede estruturada de desenvolvimento. 

Não competiremos mais com organizações, e sim com redes de organizações com 
modelos de negócios integrados e com muitas soluções. As organizações que não estive-
rem pensando em “rede” de novos modelos de parcerias que possam integrar com as su-
as, não suportarão a competitividade. Irão perecer e extinguir-se, as organizações resis-
tentes às mudanças, as que ainda não aceitaram que tudo no mundo está em movimento. 
Nada é estático, nem mesmo o planeta Terra, constantemente em rotação e translação. 

Marcelo Voigt Bianchi
Conselheiro da ACIL
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A Rede Covabra de Super-
mercados anunciou, no dia 02 
de julho, o início da criação da 
nova unidade do supermerca-
do, que atenderá na Av. D. Ma-
ria Theresa Silveira Barros Ca-
margo, 1525 (uma área dentro 
da antiga Lival). A previsão da 
rede é de que o novo empreen-
dimento esteja em pleno funcio-
namento até o final do primeiro 
semestre de 2020.

A segunda loja será a 17ª da 
rede, e gerará diretamente 250 
vagas de emprego. Além disso, 
contará com uma galeria de lo-
jas, que poderá incluir fast food, 
mercado pet, farmácia, entre ou-
tro serviços que também irão 

Covabra inaugurará segunda unidade em Limeira em 2020

gerar mais vagas. “Limeira tem 
um grande potencial econômico 
e essa região tem o perfil ade-
quado para receber um Covabra, 
com excelência no atendimento 
e produtos de qualidade, que já 
são inerentes a toda rede”, afir-
ma o diretor da Rede Covabra, 
Ronaldo dos Santos.

A nova loja ocupará um espa-
ço de 18 mil m², sendo 3 mil m² 
de área de vendas, em uma lo-
calização privilegiada. E para a 
comodidade dos clientes, o es-
tacionamento foi projetado para 
oferecer 300 vagas para veículos.

História da empresa
A primeira unidade do super-

mercado Covabra foi inaugurada 
em 1989, implantando um novo 
conceito de supermercados. Foi 
pioneiro ao investir na tecnolo-
gia de leitores óticos em todos os 
seus caixas e, em 2017, a marca 
inaugurou seu primeiro Centro 
de Distribuição em Sumaré (SP). 
Hoje a rede conta com 16 lojas 
e está presente em 11 cidades do 
interior paulista , empregando 
mais de 2 mil funcionários.

Em 2011, a Rede Covabra de 
Supermercados ganhou a home-
nagem do Dia da Empresa Limei-
rense (DEL), na categoria Comér-
cio. Em 2018 o fundador da marca, 
Bento dos Santos, também rece-
beu a premiação na categoria Per-

sonalidade. Para saber mais sobre 
o DEL, aquisição de convites para 
o jantar e a lista de homenageados 
de 2019, ou mais informações bas-

ta acessar o site da ACIL (www.
acillimeira.com.br), ou entrar em 
contato pelo telefone (19) 3404-
4924, falar com Ana Lídia.

O novo Covabra ocupará um espaço de 18 mil m² e gerará 
diretamente 250 vagas de emprego

Toda empresa necessita de um 
software de gestão eficiente, que 
contenha todas as ferramentas ne-
cessárias para auxiliar na adminis-
tração dos negócios. Com eles é 
possível obter mais eficiência e ra-
pidez nos processos, além de evi-
tar problemas de organização de 
informações ou perda de dados.

A Alpha7 é uma desenvolve-
dora de softwares exclusivos pa-
ra farmácias, inteiramente desen-
volvidos para este mercado. Dois 
dos atuais sócios da empresa pos-
suem farmácias na capital paulista 
e no interior do estados, o que os 
mantém sempre atualizados com 
o dia a dia deste tipo de estabele-

Estabilidade, segurança e confiabilidade de software? Procure a Alpha7
cimento, entendem as dificulda-
des do ramo e conseguem levar a 
solução para ser desenvolvida no 
software. Com oito anos de mer-
cado, atendem mais de 400 redes 
de farmácias.

Abrangendo a parte de gestão e 
operacional, o software atende to-
das as necessidades dos empresá-
rios do ramo, sendo um diferencial 
sua estabilidade, segurança, con-
fiabilidade e avançadas ferramen-
tas. Com mais de 90 funcionários 
altamente capacitados e atualiza-
dos com as tendências do mercado, 
a empresa possui sede em Limeira, 
na Rua Presidente Roosevelt, 164, 
no Centro, e atende remotamente 

empreendimentos de São Paulo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goi-
ás, e muitos outros estados.

Com suporte 24 horas, a Al-
pha7 trabalha sempre no objeti-
vo da melhoria continuada de seu 
software, e está de portas abertas 
a todos que quiserem conhecer 
sua estrutura e programas. Para 
agendar uma visita com a desen-
volvedora, basta ligar no (19) 
3446-8770 ou enviar e-mail para 
comercial@a7.net.br, e seu horá-
rio para atendimento é de segun-
da a sexta-feira das 8h às 17h. A 
empresa também está presente 
nas redes sociais Facebook e Ins-
tagram como @Alpha7Software.

A Alpha7 é uma desenvolvedora de softwares exclusivos para farmácias, sen-
do um diferencial sua segurança, confiabilidade e avançadas ferramentas

 DIVULGAÇÃO

No dia 10 de julho, o painel do Impostômetro da Associação Comercial de São Pau-
lo (ACSP) atingiu a marca de R$ 1,3 trilhão, com 11 dias de antecedência em relação 
a 2018. O valor corresponde ao total de impostos, taxas, multas e contribuições pagos 
pelos brasileiros desde o primeiro dia do ano para a União, os estados e os municípios. 

“O Brasil tem uma carga tributária muito alta e, além disso, tem o sistema de im-
postos em cascata, ou seja, cobra-se imposto em cima de imposto. Temos, portanto, 
uma carga muito elevada para o nível de renda da população, penalizando as pessoas 
com renda menor, que gastam proporcionalmente mais com itens básicos”, comenta 
Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da ACSP. 

O Impostômetro foi implantado em 2005 pela ACSP para conscientizar os brasileiros 
sobre a alta carga tributária e incentivá-los a cobrar os governos por serviços públicos 

Impostômetro atinge R$ 1,3 trilhão com 11 dias de antecedência

de mais qualidade. Está localizado na sede da ACSP, na Rua Boa Vista, centro da capi-
tal paulista. Outros municípios e capitais se espelharam na iniciativa e instalaram seus 
painéis. No portal www.impostometro.com.br é possível acessar diversas informações.

Fonte: Impostômetro /ACSP

 DIVULGAÇÃO

A nova loja gerará 250 vagas de emprego diretamente, além de uma galeria com fast food, mercado pet, farmácia, entre outros serviços
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Com a chegada das férias 
do mês de julho muitas pesso-
as planejam viagens, mas uma 
grande parcela também opta 
por desfrutar do descanso em 
casa. E para aqueles que dese-
jam fazer passeios sem gastar 
muito, o Visão Empresarial Li-
meirense traz dicas de progra-
mações que com toda certeza 
agradarão adultos e crianças.

Cozinhar
Antes de comer, é preciso pre-

parar os alimentos e este proces-
so pode se tornar algo diverti-
do e interessante.  O período em 
que se está em casa é uma ótima 
oportunidade para experimentar 
uma nova receita, seja sozinho 
ou acompanhado, desde a com-
pra dos ingredientes até a hora 
de servir o novo prato. 

Caso seja feito com as crian-
ças, é possível distribuir funções 
que entretenham os pequenos, 
além de fazê-los sentirem-se 

Dia 06 de julho foi marcado por atividades voluntárias desenvolvidas no 
asilo Recanto do Idoso Nossa Senhora do Rosário – Rinser. Funcionários e 
médicos da Unimed Limeira participaram do Dia C – Dia de Cooperar, em 
comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo.

 Aproximadamente 20 pessoas se dividiram para revitalizar o jardim, re-
formar a ala masculina, os móveis e participar da recreação com os 24 ido-
sos atendidos na instituição. Além dos voluntários que foram ao asilo, a 
ação social também contou com o envolvimento em doações de materiais, 
equipamentos e presentes entregues durante a visita.

Fernanda Martins, da área de Responsabilidade Socioambiental 
(RSA), da Unimed Limeira, explicou que o Dia C é uma iniciativa das 
cooperativas brasileiras com ações voltadas principalmente aos princí-
pios cooperativista.

Curtindo as férias sem gastar muito!
envolvidos no preparo.

Passeios e pousadas 
Caso seja feita uma peque-

na economia e com planeja-
mento prévio, é possível apro-
veitar descontos e promoções 
relâmpagos em pousadas e ou-
tros passeios. O Clube de Be-
nefícios da ACIL, por exem-
plo, oferece 22% de desconto 
para adultos no Thermas Wa-
ter Park, um dos maiores par-
ques aquáticos da região.

Bosques de lazer
Existem diversos parques e 

áreas de lazer espalhados por 
Limeira, como é o caso do 
Bosque Maria Tereza ou do 
Parque Cidade.  Ambos ofe-
recem uma grande área pa-
ra caminhadas, gramados que 
podem ser utilizados para rea-
lizar um delicioso piquenique,  
área para esportes e corrida, 
além de parquinho com brin-

quedos para as crianças.

Iniciar um hobbie
As horas livres das férias po-

dem ser utilizadas para apren-
der um novo hobbie ou habi-
lidade. Tricô, artes manuais, 
pintura, escrita... São diver-
sas atividades que se tornam 
um bom passatempo durante o 
tempo ocioso.

Biblioteca Pública
Este é um ambiente que mui-

tas pessoas atualmente des-
conhecem, principalmente as 
crianças. Em geral as bibliote-
cas têm atividades especiais pa-
ra os pequenos, principalmente 
nas férias, e o melhor de tudo é 
que são gratuitas! Hora do con-
to, oficinas de artesanato ou 
mesmo um passeio pelo interior 
da biblioteca serão momentos 
especiais para as crianças e que 
vão enriquecer os dias de folga. 
Além disso, pode ser uma ótima 

oportunidade para desenvolver 
o hábito de leitura naqueles que 
ainda não tiveram muito inte-
resse ou contato com os livros.

Cinema
Os cinemas costumam criar 

promoções durante as fé-
rias, que oferecem ingressos 
mais baratos ou pacotes para 
a família. Vale ressaltar que 
a ACIL disponibiliza para 
seus associados descontos 

em ingressos para o titular 
e mais duas pessoas! Basta 
apresentar o Cartão de Be-
nefícios ACIL+ e um docu-
mento com foto. 

Para conhecer o Clube de 
Benefícios da ACIL e seus des-
contos, basta acessar o site da 
Associação: www.acillimeira.
com.br, e clicar na aba “Cartão 
ACIL +” e depois em “Clube de 
Benefícios”. Mais informações 
pelo telefone (19) 3404-4900.

Mesmo que não vá viajar, existem diversas atividades para quem não 
se programou e deseja gastar pouco nas férias de julho

Unimed Limeira realiza Dia C – 
Dia de Cooperar

No dia 25 de junho o Conselho da Mulher Empreendedora da ACIL 
promoveu mais uma edição do Café da Manhã do Conhecimento, que 
desta vez recebeu a Profª Dra. Mara Jaqueline de Oliveira com a palestra 
“Reengenharia Pessoal”.

O evento foi um sucesso e contou com a participação de 70 pessoas que 
puderam ouvir um pouco dos conhecimentos da palestrante, que aprovei-
tou a oportunidade para transmitir alguns ensinamentos de Platão, apre-
sentando reflexões e ferramentas para o desenvolvimento de habilidades 
pessoais para lidar com crises e desafios, através de conceitos da filosofia 
e sociologia, entre outras abordagens que auxiliam as pessoas a se torna-
rem mais competitivas no mercado, mantendo-as com foco direcionado 
aos seus objetivos e metas. “Não basta apenas ter habilidades, é preciso 
saber  como usá-las”, destacou Mara em sua apresentação.

CME promove mais um Café da 
Manhã do Conhecimento 

 ACIL/RAFAELA SILVA DIVULGAÇÃO

 DIVULGAÇÃO
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A expectativa com a nova flexibilização é de que   haja o aumento 
de empregos e da movimentação econômica da cidade

No dia 18 de junho de 2019, foi 
publicada a Portaria 604/2019, 
emitida pela Secretaria Espe-
cial da Previdência e Trabalho 
– SEPREVT e publicada no Di-

Nova Portaria permite que comércio funcione aos domingos e feriados
Esta já era uma das reinvindicações da ACIL para Limeira, que agora deverá se adaptar para atender a nova regra federal

ário Oficial da União na edição 
de 19 de junho de 2019, a qual 
ampliou a permissão do traba-
lho aos domingos e feriados pa-
ra seis novos e específicos seto-

res da economia.
Neste novo rol de categorias, 

foram incluídos o comércio e ati-
vidades ligadas ao turismo. Sen-
do assim, desde o dia 19 de ju-
nho, são 78 o número de setores 
da economia com autorização pa-
ra trabalhar aos domingos e feria-
dos - pelo Decreto 27.048 de 12 
de agosto de 1949, que legislava 
anteriormente o tema, eram 72 os 
setores econômicos com referida 
autorização.

Em Limeira, a ACIL já vinha 
trabalhando junto ao poder públi-
co para flexibilizar o horário de 
funcionamento do comércio pa-
ra aquelas empresas e lojas que, a 
seu critério, quisessem abrir suas 
portas aos sábados e domingos. 
Com o apoio da ACIL,  depois 

de muita discussão foi promul-
gada a Lei Municipal número 
6.113/2018, estabelecendo novos 
horários para o funcionamento 
do comércio local.

Esta Portaria vai ao encontro 
dos anseios da ACIL, e, sobre-
tudo, de seus associados, no que 
tange a permissão dos trabalhos 
de forma ininterrupta sem a ne-
cessidade de intermediação de 
terceiros, mas sempre respeitan-
do os limites da legalidade. 

A ACIL sempre apoiou es-
ta medida por entender que a 
mesma seria benéfica a todos 
os envolvidos, com a geração 
de novos empregos, aumento de 
arrecadação de impostos muni-
cipais em função do consequen-
te crescimento das vendas, equi-

parando Limeira a cidades com 
apelo turístico na região e sendo 
um estímulo para que os limei-
renses comprem na cidade ao in-
vés de se deslocarem para os de-
mais municípios da região.

Mas vale ressaltar que os em-
presários interessados em abrir 
seu estabelecimento devem an-
tes consultar os acordos coleti-
vos que estejam em vigor, pois 
estes sobrepõem a lei federal até 
o fim de sua validade.

O Governo Federal entende 
que neste momento de buscar-
mos a recuperação econômica 
de nosso país, esta flexibilização 
gerará novos empregos e cola-
borará com o reaquecimento de 
nossa economia. Este entendi-
mento é corroborado pela ACIL!

 DIVULGAÇÃO

A Central Recuperadora de 
Crédito (CRC) da ACIL é uma 
importante ferramenta de com-
bate à inadimplência. Com ela, 
o empresário associado con-
segue reaver débitos antigos 
que poderiam ser considerados 
perdidos. É vantagem também 
para o consumidor, que tem 
a oportunidade de quitar esta 
conta e limpar o nome da pra-
ça ao realizar uma negociação 
dessa dívida.

Aproximadamente 200 em-
presas participam da CRC atu-
almente. “Segundo o balanço 
realizado pela Boa Vista SCPC 
da ACIL, no primeiro semes-
tre de 2019 foram recuperados 
exatamente R$ 231.381,78 de 
débitos em aberto. Para tanto, 
foram realizados 1.471 acordos 
com consumidores inadimplen-
tes”, destaca a coordenadora do 
SCPC da ACIL, Adriana Mar-
rafon. Desde o início das ativi-
dades da CRC, em 2016, foram 

CRC da ACIL recupera mais de R$ 230 mil em débitos no 
1º semestre de 2019

recuperados R$ 739.685, 48 pa-
ra as empresas participantes.

Para a auxiliar administrati-
va Graziele Caroline Oliveira, 
do Instituto Embelleze, o re-
torno obtido pela CRC é mui-
to positivo. “Para nós o servi-
ço tem sido muito bom, pois 
temos casos de alunos que não 
conseguimos mais contato pa-
ra realizar a negociação. Po-
rém a CRC consegue encon-
trá-los e fazer a comunicação 
necessária. Além disso, há ca-
sos de alunos que regularizam 
o seu débito e acabam retor-
nando para a escola, voltando 
a ser nossos clientes”, conta a 
representante.

Com a adesão a este serviço 
oferecido pela ACIL, a empre-
sa autoriza a Central a fazer o 
contato e a negociação com o 
seu cliente para o recebimento 
da dívida. “O empresário con-
ta com um departamento que 
tem como único objetivo: o de 

realizar a cobrança e renego-
ciação de dívidas considera-
das perdidas. Por essa razão 
obtemos sucesso nas recupe-
rações”, conta a coordenado-
ra Adriana.

Todas as negociações são 
fechadas seguindo um acordo 
prévio com o empresário, que 
irá repassar os consumidores 
e seus valores em atraso para 
o SCPC. Com estes dados, a 
equipe entra em contato com o 
consumidor e realiza a renego-
ciação para que consiga quitar 
esse débito em questão.

Adesão
Para fazer parte da Central 

de Recuperação de Crédito 
(CRC) é muito fácil, basta re-
quisitar o contrato de inclusão 
ao serviço pelo telefone (19) 
3404-4928 ou pelo e-mail 
crc@acillimeira.com.br. 

A solicitação do serviço é 
gratuita, assim como todas as 

ações utilizadas para cobran-
ças como cartas, ligações e 
SMS.  Somente após o rece-
bimento da dívida  é cobrada 
uma pequena taxa, de acordo 
com o valor recuperado. “Os 
interessados também podem 
realizar uma visita ao nosso 
posto de atendimento aqui na 
ACIL, para sanar todas as su-

as dúvidas com nossa equipe”, 
convida Adriana.

Para mais informações so-
bre este e outros serviços ofe-
recidos pela ACIL, basta aces-
sar o site www.acillimeira.
com.br, e acompanhar as no-
vidades através das redes so-
ciais Facebook e Instagram: 
@acillimeira.

Com a CRC é vantagem para os dois lados: para o empresário que 
consegue reaver débitos, e para o consumidor que pode limpar 

o nome e recuperar seu crédito

 DIVULGAÇÃO
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INTERATIVIDADE

Paulo Cesar Cavazin

A essência da legalidade se fixa na boa fé objetiva
O princípio do contratua-

lismo faz parte das mais im-
portantes teorias políticas. 
Dele decorre a sustentação 
de que a origem da socieda-
de e o fundamento do poder 
político resultam, implícita e 
explicitamente, de um pacto 
contratual. E que, só graças 
a tal contrato social, se torna 
possível, aos homens, for-
marem os Estados e consti-
tuírem governos legítimos.

Essa visão (aceita por inú-
meros filósofos e adotada por 
nosso ordenamento jurídico) 
assegura que a formação do 

Estado só é possível como efei-
to de um contrato implicita-
mente firmado entre cidadãos 
e governo, para criarem a cha-
mada Ordem Social. Daí, exis-
tir um acordo entre os compo-
nentes da sociedade, visando 
obter-se que esses reconheçam 
a existência de uma autoridade 
que os rege; ao mesmo tempo 
em que, em estabelecido o re-
gime político, o governo per-
manecerá, reciprocamente, in-
cumbido de zelar pelo Bem 
Comum. Segundo Locke, o 
governo deve retribuir a dele-
gação de poderes, ao garantir 

direitos individuais, assegurar 
segurança jurídica e posse de 
bens. Pelo o “Contrato Social” 
de Rousseau, todos nascem li-
vres e iguais. E mantêm o Es-
tado como objeto contratado, 
sem renunciarem àquelas con-
dições naturais. Por isso, para 
que o acordo proteja esses di-
reitos instituem um Estado for-
te. Para, assim, preservá-los.

O “Contrato Social” cria 
obrigações recíprocas. O cida-
dão deve cumprir a Lei (criada 
pelo governo). E o governo tem 
a obrigação de voltar-se ao Bem 
Comum e criar leis que defen-

dam o cidadão e seus direitos. 
Daí, a prevalência do princípio 
da boa fé objetiva (a “bona fi-
des”) que exige lealdade entre 
contratantes. Com penalização 
aos transgressores. O cidadão 
fica sujeito às sanções corres-
pondentes às violações. Im-
põem-lhe, as autoridades, co-
erções, restrições, multas civis 
e punições penais. Por outro la-
do, também, a autoridade trans-
gressora (que viola o pactuado) 
fica sujeita à penalização. Ali-
ás, não só as que exercem car-
gos maiores se sujeitam a essa 
punição. Mas (pela Lei Fede-

ral nº 8429/92) todo e qual-
quer agente com função pú-
blica (em âmbito Municipal, 
Estadual e Federal) obriga-se 
a cumprir o Contrato Social. 
Pela boa fé, essencial para 
evitar-se a improbidade ad-
ministrativa. Pois, como defi-
ne Calil Simão, Presidente do 
Instituto Brasileiro de Com-
bate à Corrupção – IBCC: 
“o ato de improbidade quali-
ficado como administrativo é 
aquele impregnado de deso-
nestidade e deslealdade”.

AGENDA CULTURAL
Pátio Limeira Shopping traz teatros infantis gratuitos nas férias 

 
Buscando disseminar cultura e diversão para a toda a família, o Pátio 

Limeira Shopping traz para as férias de julho a temporada de teatros in-
fantis com entrada é gratuita.

Ao todo serão apresentadas quatro peças nos dias 07, 14, 21 e 28. 
Com 40 minutos de duração, as atrações acontecem aos domingos, sem-
pre às 15h na Praça de Eventos do shopping. 

No dia 07 de junho é a vez de curtir a apresentação de João e Maria; 
no dia 14, o recém-lançado nos cinemas Alladin chega ao Pátio em uma 
peça divertida; já no dia 21, as crianças vão prestigiar a história do Rei 
Leão; e encerrando a temporada de teatros, no dia 28 é a vez da peça A 
Pequena Sereia.

As apresentações são gratuitas e acontecem na Praça de Eventos, no 
piso térreo do empreendimento.

Shopping Center Limeira promove 1º Arraiá Solidário

   O Shopping Center Limeira promove neste mês, pela primeira vez, o 
Arraiá Solidário com a participação das entidades: CREN, Dispensário 
Ass. Santa Isabel, GAVIA, Asilo João Kulh Filho, Equoterapia Daoud, 
AINDA, Conviver, Cedeca, Lar uma Nova Esperança, Nova Vida e Aril. 
A festa será nos dias 20 e 21 de julho, das 16h às 22h, no estacionamento 
do shopping, e terá comidas típicas, apresentação de quadrilha, brinque-
dos e shows para toda a família.

A entrada é gratuita e as barracas de comidas típicas ficarão a cargo 
de 11 entidades assistenciais de Limeira, com a renda totalmente rever-
tida para as mesmas. No sábado, às 17h, o show fica por conta da Ban-
da SA4, às 20h será a vez da dupla sertaneja Eduardo & Rafael. No do-
mingo a dupla Xandi e Lennon abre as apresentações musicais às 17h e 
o encerramento com a banda SA4 às 20h.
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Muitas pessoas fazem ou fi-
zeram parte de uma empre-
sa onde o ambiente parece ser 
tóxico. Segundo o PhD. e Psi-
cólogo Daniel Goleman, da 
Universidade de Harvard, de-
senvolver a “Inteligência Emo-
cional” (IE) é essencial para ter 
a capacidade de avaliar ou re-
conhecer a situação em que um 
indivíduo se encontra, o que 
permite “ler” a reação dos ou-
tros ou as próprias emoções e 
de agir de maneira adequada 
diante do contexto.

Esta é a capacidade de sen-
tir, entender, regular e apli-
car de forma eficaz, o poder 
e a perspicácia das emoções. 

“Inteligência Emocional” na empresa e nos negócios
“Quanto maior as responsabi-
lidades, mais dependemos da 
nossa inteligência emocional 
para sermos bem-sucedidos, 
pois ela possibilita maior eficá-
cia”, segundo a Prof.ª Dra. Ye-
da Oswaldo, mentora de negó-
cios, empresária e cofundadora 
do Instituto ISI INFINITY.

Imagine um empresário ou 
um líder frio, distante, mal-
-humorado ou grosseiro. Es-
sas emoções se alastram co-
mo uma corrente elétrica, e é 
o que especialistas chamam de 
contágio emocional. Em pou-
co tempo, todos os colaborado-
res compartilham desses senti-
mentos negativos.

Colaboradores tensos e ater-
rorizados agem pelo medo e 
podem apresentar produtivida-
de a curto prazo, mas isso não 
se sustenta. “Em pouco tempo, 
o estresse aparece. A impressão 
é que eles estão ‘travados’ e pa-
ram de produzir rapidamen-
te. Como consequência, ficam 
doentes ou desligam-se da em-
presa”, acrescenta Yeda.

Já um líder com alto nível de 
inteligência emocional cria um 
clima com troca de informa-
ções, confiança, colaboração, 
no qual é possível assumir ris-
cos calculados. “A ‘Inteligência 
Emocional’ é fundamental para 
ter sucesso na vida, e a boa no-

tícia é ela pode ser desenvolvi-
da, independente do ramo e do 
tamanho do negócio. Não é um 
processo fácil e exige compro-
metimento, mas seus benefícios 

tanto para as pessoas quanto pa-
ra as empresas, justificam os es-
forços e os investimentos”, fina-
liza a cofundadora do Instituto 
ISI INFINITY.

 DIVULGAÇÃO

Nos dias 30 e 31 de julho, 
será realizada a quinta edição 
da capacitação para empre-
sários sobre Licitações Pú-
blicas, com foco MEI, ME 
e EPP, ministrada por Carlo 
Eduardo Mercadante, consul-
tor do Sebrae/SP. Este inten-
sivo será das 9h às 17h, den-
tro da escola SENAI ‘Luiz 
Varga’. A participação é total-

Abertas inscrições para capacitação sobre Licitações 
do OSB - Limeira

mente gratuita e as vagas são 
limitadas a 30 pessoas. Esta 
capacitação é uma parceria 
pública-institucional, entre o 
Observatório Social do Brasil 
– Limeira e Prefeitura Muni-
cipal de Limeira, e conta com 
o apoio do Sebrae, da ACIL, 
Apecl, Senai, Senac e Sesi. 

Segundo a voluntária do 
OSB – Limeira, Daniela 

Bianchi, o principal objetivo 
da capacitação é levar infor-
mação e preparar estas em-
presas para participarem das 
licitações, em especial, da ci-
dade. “Com o aumento de nú-
mero de empresários, é pos-
sível melhorar o preço dos 
produtos e serviços licita-
dos”, explica a representante 
do Observatório.

Com isso, há também o de-
senvolvimento da economia 
local, para que o dinheiro das 
licitações circule dentro de 
Limeira. Por ano, a cidade 
movimenta mais de 100 mi-
lhões de reais. “Toda progra-
mação foi pensada de modo 
a tornar o processo licitató-
rio mais fácil e transparente. 
O empresário poderá sanar 
dúvidas através das dinâmi-
cas para absorção do conte-
údo programático, inclusi-
ve aprender como minimizar 

riscos nos processos licitató-
rios”, acrescenta Daniela.

As inscrições para a capa-
citação devem ser feitas pelo 
site www.osblimeira.org.br, e 
mais informações através do 
e-mail limeira.licitacoes@os-
brasil.org.br.

Sobre o Observatório
É um espaço para o exercí-

cio da cidadania, democrático e 
apartidário, e que já se encontra 

presente em 140 municípios de 
16 estados brasileiros. Atua na 
melhoria da gestão pública e no 
monitoramento dos gastos pú-
blicos, utilizando uma metodo-
logia padronizada.

Para mais informações so-
bre o OSB – Limeira, além do 
site também há o telefone (19) 
98813-0544. Acompanhe a ins-
tituição através de sua página 
nas redes sociais Facebook e 
Instagram @osblimeira.O principal objetivo da capacitação é preparar e levar informação para os 

empresários, gerando o aumento da economia limeirense

 DIVULGAÇÃO

Através de treinamentos é possível desenvolver a capacidade de sentir, enten-
der, regular e aplicar de forma eficaz, o poder e a perspicácia das emoções

• Data: 30 e 31 de julho
• Local: Escola SENAI – ‘Luiz Varga’ 
   (Praça Prof. Antônio de Queiroz, 72. Jd. Mercedes)
• Público: MEI, ME e EPP
• Inscrições: www.osblimeira.org.br. Vagas limitadas
• Informações: limeira.licitacoes@osbrasil.org.br
   (19) 98813-0544

Capacitação Licitações Públicas
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