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Happy Hour do
CME é sucesso
FOTO: PERSONALLY LIMEIRA

Conselheiras do CME e o médico Dr. Leonardo Lage

PÁGS 8 E 9

Confira o ‘Encontro com
Empresários’ deste mês
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2

16 a 22 de outubro - 2014

EDITORIAL
“Empreendedores são aqueles que entendem que há uma pequena
diferença entre obstáculos e oportunidades e são capazes de
transformar ambos em vantagem”.
Nicolau Maquiavel
Prezado Associado,
Na maioria das vezes quando nos depararmos com um novo produto, imaginamos: Como ninguém pensou nisso antes? E é justamente esse pensamento
antecipado e ação concretizada que caracteriza um empreendedor. Em outras
palavras, em uma situação de dificuldade, alguns veem apenas um obstáculo,
já o empreendedor vê uma oportunidade de algo que possa amenizar ou sanar
esta dificuldade.
Gosto muito da seguinte frase: “Não existe crise para todo mundo ao
mesmo tempo”. A afirmação, que é subtítulo da obra Enquanto Uns
Choram…Outros Vendem Lenços, de Maurício Werner, encaixa-se perfeitamente aos tempos difíceis.
E em um mundo em que a velocidade das transformações é cada vez maior,
empresas que não forem inovadoras ou pelo menos regularmente inovadoras,
tendem a perder participação de mercado ou até mesmo a sua liderança. No
cenário competitivo atual, não se consegue gerar mais lucro sem criar novas
receitas. Por isso a necessidade de inovar.
O empreendedor é uma pessoa visionária, capaz de transformar um pequeno produto ou serviço em um bem essencial aos demais, conseguindo obter
grandes, ou ao menos, razoáveis resultados financeiros. Contudo, tomar decisões sobre inovações significa assumir riscos.
Existe o empreendedor nato e geralmente ele se destaca desde a infância,
estando sempre à frente do pensamento dos demais.
Mas, existe também o empreendedor que conta com a dificuldade de se
manter motivado após a concretização de um projeto e busca sempre novas
oportunidades e desafios a serem alcançados.
Ainda, temos o empreendedor corporativo: em geral, são executivos com
grande capacidade gerencial e gostam de assumir riscos.
Finalmente, temos o empreendedor que se vê em uma situação difícil, de
desemprego ou com sérios problemas financeiros e resolve complementar a
renda através de uma nova atividade. Normalmente quando esta atividade é de
pleno domínio do empreendedor a tendência é o sucesso, porém empreender
em um mercado sem conhecimento é praticamente fracasso certo.
É importante ressaltar que o empreendedorismo deve ser incentivado pelos
pais e professores, a fim de desenvolver o potencial de inovação das crianças e
mesmo aqueles que são empreendedores natos,devem se dedicar a pesquisas e estudos antes de abrir um novo negócio,bem como,se valer de controles
gerenciais para garantir a longevidade do empreendimento.
Finalmente, formar uma equipe com características empreendedoras não é simples e tão pouco se
consegue rapidamente, uma vez que demanda tempo e treinamento. É preciso criar uma cultura de
pensamento de longo prazo, em que estes profissionais primem pelo desenvolvimento de
suas habilidades e vislumbrem as características de cada relacionamento. Só assim,
eles conseguirão transformar as informações
em ações concretas. Pode estar certo de que
vale a pena.

Tony dos Santos
Diretor Social da ACIL

VITRINE
Aplica
ti
vo per
mite consulta sobr
e qualidade da
plicati
tiv
permite
sobre
telefonia celular
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) lançou no dia 14
de outubro, um aplicativo que permite consultar a qualidade do serviço
das operadoras de telefonia celular. O Anatel Serviço Móvel está disponível para celulares com sistemas Android e iOS. Eles podem ser encontrados nas lojas de aplicativos Google Play e Apple App Store.

Recursos
Pelo aplicativo, o usuário poderá consultar a qualidade dos serviços
de voz e dados nas redes das operadoras do serviço móvel em todos
os municípios brasileiros. O usuário também consultará o ranking das
operadoras, construído a partir dos indicadores de acessibilidade, conexão, quedas e desconexão aferidos. Será possível, ainda, acompanhar a evolução da qualidade a partir da consulta ao histórico desses
indicadores, em intervalos de até 12 meses.
Além disso, o aplicativo permite a consulta sobre a disponibilidade dos
serviços das operadoras. A consulta também é possível por meio de
uma versão web do aplicativo disponível na página da Anatel na internet
ou pelo endereço http://gatewaysiec.anatel.gov.br/mobileanatel. As informações são atualizadas mensalmente.
Fonte: Agência Brasil
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WR Idiomas, qualidade no ensino de línguas
Em 2000, os proprietários
Wilton Marra Junior e Rita
Colella Marra fundaram a WR
Idiomas para fazer com que o
estudo da língua inglesa chegasse a todos com um preço
acessível, ensino de qualidade
e de forma duradoura.
A escola de línguas tem
curso de espanhol, implantado desde 2004, e o mais recente treinamento oferecido é
o de francês, inaugurado em
2010, além dos da língua inglesa, que vão do estudo do
básico ao avançado.
Direcionado para todos os
públicos, desde crianças até

adultos, a WR também disponibiliza serviços na área de tradução e intérprete e revisões de
diversos materiais. “Desejamos
atingir todas as pessoas que
pensam no futuro e que gostariam de alguma forma crescer
profissional e pessoalmente”,
relatam os proprietários.
Visando abrir mais oportunidade para todas as pessoas que
desejam estudar outro idioma,
existem parcerias firmadas com
a Unicamp, ALJ (Associação
Limeirense de Joias), Macmillan, SEMEQ, PPG Industrial do
Brasil, Disal, Tiger Drylac,
Neopav, entre outras. Um dos

maiores diferenciais da WR são
as aulas dinâmicas, professores
altamente treinados, e o material totalmente desenvolvido por
linguistas. O curso de inglês
para crianças foi atualizado e é
totalmente interativo.
A WR fica na Rua Farmacêutico Jacob Fanelli, 280 na Vila Jacon.
Entre em contato pelo telefone (19)
3442-8943 ou pelo e-mail
pedagogico@wrlimeira.com.br. O
horário de atendimento é de
segunda a quinta-feira, das
8h30 às 11h30 e das 13h30 às
19h30, de sexta-feira, das 8h30
às 11h30 e das 13h30 às 17h,
e aos sábados das 8h às 13h.

Construlim, há dois anos
edificando sonhos
A partir do convite de um
empresário para a divulgação e
comercialização de seus produtos para construção, os proprietários José Moura de Lima e
Maria Bernadete Tomazin de
Lima decidiram implantar na
empresa novos ramos de trabalho envolvendo os produtos
comercializados, como a admi-

nistração de obras e fornecimento de mão de obra, que vai da
fundação ao acabamento, além
da venda de argamassas prontas, no atacado e varejo e outros
produtos para a construção civil.
Fornecendo mão de obra capacitada e personalizada de
acordo com as necessidades e
exigências do mercado, a
DIVULGAÇÃO

A Construlim fornece mão de obra capacitada e personalizada de
acordo com as necessidades e exigências do mercado

Construlim trabalha com construções de todos os padrões,
desde pequenas casas até grandes empreendimentos. Além
das reformas, a empresa distribui massas prontas e diversos
produtos para o mercado de
construção, como revestimentos, assentamentos, rebocos,
contrapisos, grautes, além de
argamassas colantes. Entre os
produtos oferecidos, os proprietários destacam as marcas
Massareti para as argamassas
secas e a Cristofoletti para revestimentos cerâmicos. Aproveite essa oportunidade e construa
seus sonhos com a Construlim,
que se localiza na Rua Joaquim
Bernardo, 459, Jardim Boa Esperança. Entre em contato também pelo telefone (19) 3443-2388
ou pelo celular (19) 98400-0131.
O horário de funcionamento é de
segunda a sexta-feira das 7h30
às 17h30. “Venha conferir nossa
qualidade de serviço e deixe que
a Construlim construa seus sonhos”, convidam os sócios.

DIVULGAÇÃO

A WR tem curso de espanhol, francês e língua inglesa
“Os interessados podem assistir uma aula para conhecer o
método utilizado pela escola,

entre em contato e tenha esse
diferencial no currículo”, convidam os proprietários.

Aldeia realiza festa
para as crianças
Em comemoração ao Dia das Crianças, a Aldeia realizou no dia 9 de outubro uma festa para os alunos. No
evento, os participantes desfrutaram de muita diversão
como o futebol de sabão, cama elástica e barracas de
fast food. As 62 crianças e adolescentes foram presenteados com lembranças pelos mantenedores da entidade.
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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17 anos da ALJ
A ALJ - Associação Limeirense de Joias comemora
17 anos de atuação, e para essa comemoração prepara
um jantar de aniversário no dia 31 de outubro.
O evento acontecerá na Churrascaria Rei dos Pampas
e o cardápio inclui rodízio de carnes, saladas e frios variados, além de refrigerante, sucos, água, cerveja e bolo
com sorvete de sobremesa. O valor de adesão é R$ 70.
Reservas pelo telefone 3446-3700.

CAMPL comemora
o dia do Menino
Patrulheiro
FOTO: WAGNER MORENTE

Odebrecht Ambiental

Uso consciente da água será
levado às escolas por meio
de concurso de desenho
Os assuntos estiagem e uso consciente da
água serão levados às escolas municipais, estaduais e particulares de Limeira por meio do tradicional
concurso de desenho “Um mundo + colorido”, promovido pela Odebrecht Ambiental. O tema deste
ano “Juntos pela água” faz referência ao movimento
lançado pela concessionária em agosto e visa promover conhecimento e informação e estimular o uso
inteligente da água, sem desperdícios.
O concurso é direcionado a crianças e adolescentes, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, da rede pública e privada. Para participar a escola deve promover a criação dos desenhos entre os alunos, selecionar até 12 para
concorrer à premiação e enviá-los à Odebrecht
Ambiental até o dia 12 de novembro. As instituições de ensino de Limeira já começaram a receber o regulamento do concurso, a ficha de inscrição e o cartaz de divulgação.
A escolha dos desenhos será feita por uma

comissão julgadora coordenada pela concessionária. Na primeira etapa do concurso serão escolhidos 12 desenhos, já considerados vencedores, que estarão no calendário
anual da Odebrecht Ambiental de 2015, e
seus autores ganharão um tablet.
A segunda etapa será uma votação aberta
ao público entre os dias 16 e 23 de novembro.
Os 12 desenhos vencedores serão postados
na comunidade Juntos pela água, do Facebook,
e o autor do desenho mais curtido ganhará também uma câmera fotográfica digital.
O regulamento e a ficha de inscrição estarão disponíveis no site www.odebrechtambiental.com/limeira. As pesquisas sobre o tema
podem ser feitas em www.juntospelaagua.com.br ou na página facebook.com/
juntospelaagua. Mais informações podem ser
obtidas na Odebrecht Ambiental pelo telefone
3404-5590 ou e-mail rperino@odebrecht.com.

Solidariedade
A ACIL esteve representada pelo diretor social, Tony dos Santos
O CAMPL - Centro de Aprendizado Metódico e Prático de Limeira comemorou na sexta-feira, dia 10, 46 anos de uma história dedicada a formação profissional de adolescentes para
o mercado de trabalho.
O dia do Menino Patrulheiro
está presente no calendário oficial do município e foi instituído
através de uma lei municipal, em
2004. Desde então, todos os
anos, a entidade realiza um evento para marcar a comemoração e
realizar homenagens.
Em 2014, além da tradicional
cerimônia ecumênica, foram entregues certificados de Responsabilidade Social para as empresas parcerias da entidade, entre elas a
ACIL, que esteve representada pelo
diretor social, Tony dos Santos.

Outro momento marcante da
cerimônia foi a homenagem prestada ao Sr. José Carlos da Silva,
conhecido como Fumaça. Um dos
fundadores da ALA - Associação
Limeirense de Atletismo, Fumaça
desenvolve há mais de 40 anos
um trabalho com os adolescentes
do CAMPL, mostrando a eles a
importância do esporte na vida de
uma pessoa. Uma sala de educação física também foi inaugurada
com o nome do laureado.
Durante a comemoração, o
presidente, Haroldo Rizzo, divulgou a campanha “Doe seu Tijolo:
Construindo Vidas” que segue
com o objetivo de construir novas salas de aula e reformar o
refeitório e sanitários da entidade para ampliação do atendimento aos adolescentes.

Uma gincana promovida em parceria entre o Colégio Portinari e o Shopping Center
Limeira arrecadou 1.060 livros infantis, infantojuvenis e gibis. O objetivo da competição
foi enriquecer o acervo da Biblioteca Municipal Oficina do Saber, no Jardim Roseira, que
recebeu o material arrecadado pelos estudantes.

DIVULGAÇÃO
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Divulgação

ACIL lança novo site e combos promocionais

A ACIL está com uma
grande novidade!
Trata-se da criação de
combos promocionais que
incluem todos os produtos
oferecidos aos associados
com preços especiais. Ou
seja, o departamento de
comunicação oferece agora em seu portfólio, além
do Jornal Visão Empresarial e e-mail marketing, as
mídias sociais Instagram e
Facebook e o novo Site da
ACIL, que está com layout
muito mais bonito, moderno e clean.
Ao acessar a página na
internet: www.acillimeira.com.br, os internautas poderão se inscrever, pela internet, nos cursos e palestras promovidos e apoiados
pela entidade na Agenda,
que agora está totalmente
interativa. Além disso, o site
contará com o guia comer-

cial “Encontre em Limeira”
que trará, em breve, informações sobre tudo o que se
pode encontrar na cidade,
desde hotéis a restaurantes
e pontos comerciais.
Os combos poderão ser
montados a partir da escolha
de dois ou mais serviços,
dentre eles o Jornal Visão
Empresarial, e-mail marketing, Instagram/Facebook,
Banner no novo site e a locação de salas, que possuem
toda a estrutura necessária
para a realização de palestras e demais eventos com
datashow, ar-condicionado
e microfones. Os descontos
variam de 10 a 15 por cento
e quanto mais serviços forem adquiridos mais desconto são concedidos.
Entre em contato com o
departamento de comunicação da ACIL e saiba mais
sobre os novos serviços e

preços promocionais que a
entidade disponibiliza. O telefone para contato é 3404-

Atenção

Cupons da promoção poderão
ser utilizados no Natal
Com o encerramento da
campanha “Comércio de Limeira realizando seus sonhos” para o Dia das Crianças, a ACIL orienta a todos
os associados participantes
da promoção a não descartarem os cupons em branco,
pois eles poderão ser utilizados no Natal para o sorteio
de um automóvel 0 km.
As empresas vão receber
ainda um novo bloco com
mais 200 cupons para serem distribuídos aos clientes, nesta que é a data mais
esperada pelos comerciantes que esperam um au-

mento significativo nas vendas do período.
Vale ressaltar também
que, caso haja interesse por
mais cupons, os participan-

tes podem adquirir mais blocos com 200 unidades, que
estão sendo comercializados por R$ 30 cada no balcão da entidade.

4920, falar com Cassiana,
que está pronta para melhor
atender e oferecer excelen-

tes combinações personalizadas com o perfil de divulgação desejado.

Em setembro,
preços mais
camaradas nas
compras pela
internet
O Índice Fipe/Buscapé registrou em setembro queda média de 0,67% nos preços cobrados no comércio eletrônico. Nos primeiros nove meses deste
ano de 2013 a variação anual foi de –0,59%, ante alta de
0,71% no mesmo período do ano passado. No acumulado
dos últimos seis meses, a queda foi de 1,5%.
Dos dez grupos de produtos que compõem o índice, sete
tiveram retração de preços em setembro: casa e decoração
(–2,43%), telefonia (–1,87%), eletrônicos (–1,36%), brinquedos e games (–0,60%), fotografia (–0,40%), moda e acessórios (–0,33%) e informática (–0,30%). Os três grupos que tiveram aumento foram esportes e lazer (1,78%), cosméticos e
perfumaria (0,23%) e eletrodomésticos (0,05%).
O Índice de Preços na Internet Fipe Buscapé é o indicador
da variação dos preços de bens de consumo duráveis e não
duráveis comercializados por meio da internet no Brasil, desenvolvido pela parceria entre Fipe e Buscapé.
Fonte: DComércio
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Ciclo de palestras incentiva comércio exterior em Limeira
FOTO: WAGNER MORENTE

O objetivo do evento foi incentivar as exportações e reuniu
vários expecialistas na área

Visita

O Teatro Nair Bello recebeu
no dia 9 de outubro, o ciclo de
palestras Competitividade e Comércio Exterior. O evento que
reuniu palestrantes renomados
da área, teve o objetivo de proporcionar maturidade para empresas que têm interesse em dar
início ou ampliar a exportação.
Compareceu um público de cerca de 60 pessoas. A iniciativa é
da Prefeitura de Limeira, por meio
do Comdes (Conselho Municipal
de Desenvolvimento Econômico
e Social) e teve o apoio da ACIL.
Flávio Martins Pimentel, coordenador-geral de programas de
apoio à exportação do Ministé-

Alunos aprendizes do
Senac conhecem os
serviços da ACIL

No dia 30 de setembro, alunos aprendizes do Senac Limeira estiveram visitando as dependências da ACIL. Eles puderam conhecer a cada departamento, o que cada um faz, desde o setor Reprográfico, Jornal
Visão, Telecentro, Ideli, SCPC,
sala de eventos, campanhas
promocionais, Certificação Digital e Sicoob.

Segundo a professora Lilian
Palermo, é muito importante para
os alunos conhecerem o funcionamento de instituições da cidade, e muito válido visitar uma entidade de peso em Limeira. “Além
de conhecer toda a estrutura que
a associação proporciona, a ACIL
também é uma empresa, o que
exemplifica tudo o que trabalhamos em sala de aula”, comenta.
ACIL/LAÍS CARVALHO

Turma da Aprendizagem 68

O programa de aprendizagem é um projeto que possibilita ao jovem ingressar no mercado de trabalho e conquistar
seu espaço profissional. Nas
aulas, eles aprendem sobre
competências, processos e rotinas administrativas. A empresa que participa que participa do
programa, é convidada a compartilhar a experiências como
parceiro do Senac, e também
fazer parte do processo de transformação desse jovem, dando
oportunidades de trabalho e ajudando a construir uma vida pessoal e profissional mais digna.
Para a aprendiz Nara Lins, de
16 anos, conhecer a instituição
desperta o interesse em conhecer a história de Limeira, além
de trazer muita experiência para
os próximos assuntos que serão
trabalhados. O aluno Leonardo
Siqueira, também acredita na
importância da experiência que
as visitas proporcionam. “Todo
esse conhecimento vai trazer
para nós muitas oportunidades
para o futuro”, conta.

rio do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, apresentou os programas da pasta
aos presentes. Carlos Henrique
Moscardo de Souza, chefe da
divisão de programas de promoção comercial do Ministério das
Relações Exteriores, falou sobre as ações da pasta. O tema
“Projeto Extensão Industrial Exportadora – PEIEX” foi abordado
pelo gestor dos núcleos PEIEX
no Estado de São Paulo, Felipe
Bussinger Lopes. O projeto é de
iniciativa da Fundação Vanzolini
e da agência ApexBrasil.
O secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, Wla-

dimir dos Santos, falou, na abertura do evento, da importância
de consolidar um novo horizonte para Limeira e região. “É fundamental proporcionar ferramentas que possam ampliar a
competitividade das nossas empresas no exterior.” Santos ainda pediu aos presentes que busquem aplicar nas atividades diárias os conhecimentos adquiridos no evento. Prestigiaram a
iniciativa o presidente do Comdes, Celso Varga, e o presidente da Câmara do Comércio Exterior de Campinas e Região,
Romeu Santini, além de secretários municipais.

ACIL participa de
Treinamento de
Cobrança
Aconteceu no último dia 8 de outubro, em São Paulo, mais
um Treinamento de Cobrança com a apresentação do portfólio
de produtos da Boa Vista Serviços para a área de cobrança.
Uma importante ferramenta para as empresas de todos
os ramos e que tem como principal objetivo desenvolver relações com o cliente pelas quais as empresas vão recuperar suas contas atrasadas, além de encorajar o cliente a futuros bons negócios.
Na foto representando a ACIL, as Consultoras de Produtos,
Jô Ozello e Aline Augusto, entre Myrna Mazzei (Instrutora de
Treinamento) e a Assistente de Cobrança, Daniela Berbel.
FOTO: ACIL/RAFAELA CANDIOTTO
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Presidente da Abimaq defende mudanças na
política do Brasil em visita a região
Esteve presente em Piracicaba, na quarta-feira, 8, o presidente
nacional da Abimaq (Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos), Carlos
Pastoriza, que além de promover um encontro com lideranças
empresariais da região, também
concedeu entrevista coletiva, da
qual participaram os novos dirigentes da Sede Regional de
Piracicaba da entidade, como os
industriais de Limeira Valter Furlan
e José Antonio Basso.
Na ocasião Pastoriza comentou sobre a atual situação em que
se encontra o setor de indústrias
de máquina e equipamentos brasileiro que passa por momentos
econômicos difíceis. “As vendas
de equipamentos para o mercado
interno de janeiro a agosto deste
ano tiveram uma queda de 32%
em relação ao mesmo período de

2013, que já havia sido um ano
ruim”, afirma o presidente que ainda complementa que o segmento
já sofre há três anos consecutivos
com a queda de faturamento.
Para ele há uma janela curta
para que esse quadro seja revertido, sendo necessário uma correção de rumo. Além disso, com a
posse do presidente da República no dia 1º de janeiro do próximo
ano, é primordial que comecem a
ser analisadas e praticadas as
chamadas reformas estruturantes.
“Reconhecemos que são politicamente difíceis, e por essa razão
os políticos brasileiros as ‘empurram com a barriga’ há anos. Mas
agora chegou o momento de tomar uma atitude para diminuir o
custo Brasil, que hoje é um dos
principais problemas enfrentados”,
defende Pastoriza. Ele explica que
a reforma política diminuiria dras-

ticamente o número de partidos e
de ministérios e com isso abriria
espaço para que uma nova economia de gastos fosse iniciada,
“que precisa vir acompanhada
também de outras reformas,
como a da previdência, que atualmente é o maior rombo da Receita Federal”.
O presidente da ACIL e diretor
regional da Abimaq, Valter Furlan
comparou o processo de desindustrialização enfrentado pelo Brasil,
que já é sentido na região, como
em Limeira, onde o setor de máquinas operatrizes não vive um
bom momento, com o que já aconteceu na Argentina. “Nossos vizinhos sofrem com isso já há alguns
anos, talvez eles tenham acordado para o problema, porém um pouco tarde, com praticamente todas
as indústrias fechadas”. Segundo
o diretor regional, houve abertura

DE OLHO

Exposição ‘Vitoriosas da Alicc’ no
Pátio Limeira Shopping
Acontece no Pátio Limeira Shopping a
exposição fotográfica ‘Vitoriosas da ALICC’, que conta com 14 fotos, feitas pela
fotógrafa Inez Miranda, de mulheres que já venceram o câncer. As fotos das vitoriosas e belas mulheres podem ser prestigiadas no corredor do piso superior do
Pátio Limeira Shopping, próximo a nova entrada do cinema.
E, durante todo o mês de outubro, a fachada do Pátio Limeira Shopping estará
iluminada com a cor rosa, que também estará presente no site e no facebook do
empreendimento, lembrando a todos sobre a importância da conscientização.
‘Reminiscências
de um certo baú’
O espetáculo reúne aproximadamente 60 pessoas dos Grupos de Apoio, que
se apresentam dançando, cantando e interpretando cenas de desenhos animados
infantis, que marcaram época em suas vidas e que são ainda apreciadas pelas
novas gerações.
A apresentação acontece sábado, dia 25, às 19h30 e a entrada é 1kg de alimento não perecível.
Alpa precisa de ração
A Alpa- Associação Limeirense de Proteção aos
Animais pede a toda a população a doação de
ração. Os tutelados atendidos pela entidade consomem cerca de 1000 quilos.
As doações podem ser deixadas nos seguintes pontos comerciais: Brasil Animal,
Agrocampo, Agrorossi, Petville e Pet Center loja
2. Ajude!

ACIL/RAFAELA SILVA

Celso Comelato e José Carlos Comelato, José Antônio Basso,
diretor da Abimaq, Délio Ferro, José Veloso Cardoso,
Carlos Pastoriza, presidente da Diretoria da Abimaq,
Erfides Bortolazzo Soares, Valter Furlan, diretor regional da
Abimaq e presidente da Acil, e Lourival Júnior
geral para importação, mas agora
o governo implantou um grande nível de proteção para a entrada de
produtos no país na tentativa de proteger seu parque fabril nacional,

“porém as indústrias nacionais não
estão preparadas, sendo assim,
houve praticamente uma paralisação de muitos setores, principalmente dos ligados a construção”.

Bingo no Nosso Clube
Os departamentos de Basquete e Tênis do Nosso Clube promovem um bingo no
dia 24 de outubro, a partir das 20 horas, no salão da Chácara Medina. Com valor de
R$ 30 cada, as cartelas podem ser adquiridas na secretaria do clube.
O preço inclui, além do bingão, que terá prêmio de R$ 400 na cartela cheia e de
R$ 100 na cinquina, cerveja, refrigerante, água, churrasco, maionese e pão. Uma
rodada extra, programada para as 20 horas, irá sortear uma bicicleta. Crianças a
partir de 10 anos pagam a cartela.
Desfile
em prol da Alicc
Desfile “Moda é fazer o bem” em prol da Alicc, com lançamento da coleção verão
das lojas Seven Boutique, Dazze Calçados, Óticas Gazetta, Planeta Água, Simon
Joias, no próximo dia 25 de outubro, às 19h na Báltico Automóveis. Show com Elvis
Presley Cover e área de alimentação em prol do Cantinho do Vovô e Rotary Sul.
Apoio: Faal, The Face Make Up, Jusqu’a Beauty. Estacionamento com segurança. Convites custam R$ 25.
13ª Noite da Paella
do CAMPL
O Campl - Centro de Aprendizado Metódico e Prático de Limeira realiza no dia 25
de outubro, a 13ª Noite da Paella no Nosso Clube.
O evento que tem início às 20h servirá Paella Caipira e Marinense ao valor de R$
75. No preço estão inclusos água, refrigerante e cerveja. O vinho é a parte. Crianças
até 7 anos não pagam.
Toda a verba será revertida aos projetos da entidade. Reservas e vendas de convites na sede do Campl, que fica na rua João Jacon, 5 – Vila Jacon.
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CME

Happy Hour marca comemorações do
Outubro Rosa na ACIL

Uma campanha de extrema importância e que anualmente mobiliza o mundo inteiro ao tratar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de
mama, a cada ano o Outubro
Rosa estimula e conquista
mais e mais pessoas, e em
Limeira o envolvimento também é intenso.
Várias empresas e entidades vestiram a camisa para
apoiar e incentivar os diversos eventos que estão sendo realizados na cidade para
conscientizar a comunidade
sobre esse assunto, como o
Conselho da Mulher Empreendedora da ACIL, que pela
nona vez realizou seu Happy
Hour em prol da Alicc - Associação Limeirense de Combate ao Câncer, que tem a
missão de desenvolver uma
cultura de prevenção ao câncer, atendendo as necessidades sociais de informação e
tratamento dos doentes, visando a sua saúde e qualidade de vida.
Neste ano o evento, promovido na noite de quinta-feira, 9, contou com a presença de mais de cem pessoas,
incluindo homens e mulheres,

afinal o câncer de mama pode
atingir ambos os sexos, apesar da incidência de casos
ser maior no sexo feminino.
“O Outubro Rosa é uma campanha muito especial já que
ela tem o papel de conscientizar a sociedade sobre a importância da mamografia,
que hoje é o exame mais importante para o rastreamento
da doença e, principalmente
para sua detecção precoce”,
afirma o Dr. Leonardo Lage,
que é formado em medicina
pela Faculdade de Ciências
Médicas de Minas Gerais,
com Residência Médica em
Radioterapia no Instituto Nacional de Câncer (INCA) e
Radioterapeuta do Centro
de Oncologia Limeira - Santa Casa.
Durante o Happy Hour o
médico pode transmitir um
pouco do seu conhecimento
sobre o assunto, trazendo
várias ilustrações para simplificar e auxiliar os participantes a compreenderem com
mais facilidade o que é o câncer, como surge, como deve
ser feito o auto exame, além
de trazer dados estatísticos
em escala mundial, inclusive
de Limeira. Ele também enalFOTO: ACIL/LAIS CARVALHO

Cerca de 600 unidades de fraldas foram arrecadas no
Happy Hour para serem revertidas para a Alicc

teceu a preocupação da comunidade médica com o quadro atual da doença, visto que
o câncer de mama, segundo
dados divulgados pelo Instituto
Nacional de Câncer José
Alencar Gomes da Silva (INCA),
é a maior causa de morte por
câncer nas mulheres.
O evento teve caráter beneficente e cerca de 600 unidades de fraldas foram arrecadas para serem revertidas
para a Alicc, que está recebendo o apoio de muitas empresas e entidades neste mês
tão especial. “É muito importante ressaltar as parcerias
que nós fizemos para estes
eventos e eu queria salientar
a participação da ACIL, que
todo o ano, de uma forma
carinhosa e com muito empenho, prepara esse Happy
Hour”, disse a presidente da
Associação Limeirense de
Combate ao Câncer, Ana Lúcia Patrício Batistella.
Para a superintendente do
CME, Vera Mattiazzo, a noite
foi maravilhosa, “o Outubro
Rosa já está fazendo parte da
cultura do brasileiro, que está
aprendendo a prevenir, a se
cuidar, a prestar mais atenção
na sua saúde antes que as
coisas aconteçam, e esses
movimentos e ações são fantásticas, pois trazem muita informação e resultado na vida
das pessoas”.
Além da palestra, vídeos
com depoimentos de pacientes que enfrentaram o câncer
de mama foram transmitidos
aos participantes, que puderam sentir um pouco dos sentimentos daqueles que passaram por esse desafio. Para
descontrair também foi realizado sorteio de vários presentes cedidos pelos patrocinadores do Happy Hour. O
destaque da noite também fi-

FOTOS: ACIL/RAFAELA SILVA

“A mamografia é o exame mais importante para o rastreamento
da doença e, principalmente para sua detecção precoce”, afirma
o Dr. Leonardo Lage

cou por conta da animada participação da trupe “Comprimidos da Alegria”, que contribuiu com o sucesso do evento promovendo várias brincadeiras, músicas divertidas,
interagindo o tempo todo com
os presentes, que adoravam
as intervenções das palhaças. “Estamos atuando a dois
anos na cidade, na Santa
Casa de Limeira, e nosso intuito é levar a alegria, liberar
a endorfina para que as pessoas fiquem alegres no ambiente hospitalar”, conta a
fundadora do grupo, Gislaine
Honorato, que junto com suas

colegas apoia o movimento
pela sua importância para a
conscientização da população. “Eu mesma já fui diagnosticada, tirei nódulos e passei por esse processo, então
mantemos o nosso foco a fim
de ajudar outras mulheres a
superarem esse desafio”,
completa.
A farmacêutica Cristina
Calderari participou do Happy
Hour e gostou muito do evento. “Por causa da minha profissão entendo um pouco sobre a doença e achei muito
significativo passar todas as
informações sobre o câncer

Além da palestra, vídeos com depoimentos de pacientes que
enfrentaram o câncer de mama foram transmitidos aos participantes

9

16 a 22 de outubro - 2014

de uma forma simples, como
foi feita aqui”, afirma. Ela ainda ressalta que a campanha
deveria chegar mais nos bairros e periferias da cidade,
que muitas vezes sofrem com
a falta de conhecimento.
O principal objetivo do Happy Hour organizado pelo
CME é conscientizar e mobilizar homens e mulheres a se
cuidarem mais, fazer o auto
exame, a mamografia, procurar informações, “é através
desses exames que as pessoas vão saber se está ocorrendo alguma coisa de anormal, por isso a necessidade
de sempre nos cuidarmos”, finaliza a presidente da Alicc.

O grupo “Comprimidos da Alegria” animou e descontraiu o
evento com várias brincadeiras e músicas

PATROCINADORES

Vera Mattiazzo, superintendente do CME e Ana Lúcia Patrício
Batistella, presidente da Alicc
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Proposta para enfrentar a crise na economia

A crise na economia brasileira passou a ter maior destaque no segundo turno da
eleição presidencial. Os problemas mais em evidência são
a inflação alta, que acaba de
estourar o teto da meta e atingir 6,75% a.a., e o baixo crescimento econômico nos últimos anos e que em 2014 tem
a previsão de fechar entre
0,3% e 0,7%. Mas não param
aí e dividem as preocupações
com o déficit nas contas públicas, na balança comercial,
a recessão na indústria, a taxa
de juros e o câmbio. A inflação voltou a subir por conta
da alta dos alimentos e do
aumento da energia elétrica,
que chegou com força na conta dos consumidores. Alguns
setores da indústria, com utilização mais intensiva da
energia, enfrentam dificuldades para administrar o reajus-

Interatividade
Há casos e mais casos!...
Que, se fôssemos contar todos, passaríamos o resto de
nossas vidas a conversar. Parece exagero!... Mas não é!...
Pois, só como exemplo, agora trago à reminiscência algo
que considerei “um tanto estranho” há algumas décadas.
Lembro-me, ainda, do momento em que presenciei um jovem
amigo cuidadosamente a perguntar a um idoso senhor, muito inteligente, de nossa cidade: “O que devemos fazer,
quando descobrimos que determinada pessoa não é um
ser humano comum”? “Veja
bem — respondeu-lhe, ancião
— não sei o que deve ser feito.
Depende do caso. Acha que
ele pode prejudicar alguém”?!...
Então o jovem acrescentou:
“Não! Não é nada disso! Ele
não é ruim! É bom demais! Só
que as pessoas não percebem

te de mais de 40%, que impacta
fortemente suas contas. A economia estagnada dificulta o ajuste via aumento das receitas,
seja pelo aumento de vendas ou
de preços, restando o caminho
da redução de despesas, mas
estas já vem sendo apertadas
há muito tempo. A energia vai
continuar subindo acima da inflação até 2017, devido ao desequilíbrio nas contas das distribuidoras, que vem sendo agravado pela seca, aumentando a
geração de energia mais cara
pelas termoelétricas. Outro problema é o preço dos combustíveis, que estaria defasado em
torno de 20%, segundo analistas, e em algum momento vai
pressionar ainda mais a inflação.
Mantega x Armínio
Para defender suas posições
e apresentar propostas foram escalados o ministro Guido Mante-

ga, que está de saída do Ministério da Fazenda após nove anos,
e o economista Armínio Fraga, representando a oposição, participaram de um debate na Globo
News, com a jornalista Miriam
Leitão, e ambos reconheceram a
crise, mas divergiram nas razões
e na sua intensidade.
Para o governo, o problema
é a crise internacional, medidas
foram tomadas para controlar a
inflação e estimular o crescimento. A economia mundial explicaria o desempenho tão ruim
do Brasil. Armínio argumenta
que as medidas não surtiram
efeito, o momento mais agudo
da crise internacional passou e
muitos países crescem mais do
que o Brasil.
Para superar a crise as propostas incluem mais investimentos em infraestrutura, mobilidade, a reforma tributária e o
ajuste das contas públicas. O

próximo governo terá que adotar medidas para restabelecer a
segurança, recuperar a confiança e estabelecer as condições
para o País voltar a crescer a
4% a.a. A média nos últimos 4
anos é de apenas 1,5%.
Problemas internos
A economia mundial continua
em recuperação e deve crescer
3,3% neste ano, segundo o Fundo Monetário Internacional. Os
Estados Unidos, com crescimento de 2,2%, e o Reino Unido lideram a recuperação econômica no
mundo rico, seguidos pelos países da zona do euro e Japão, com
0,8%. Entre os emergentes a
China mantém a liderança com
7,4% e a Índia com 5,6%.
O Brasil aparece como um
dos países de pior desempenho,

ao lado da Rússia, e à frente
da Argentina e da Venezuela.
Olhando para os nossos vizinhos, o FMI prevê que Chile,
Colômbia, Peru, Equador, Bolívia e Paraguai terão crescimento entre 3 e 5% este ano.
Os problemas brasileiros
são primordialmente internos,
segundo o FMI, destacando o
baixo nível de poupança e investimentos, a má qualidade da
educação, a reduzida produtividade e o baixo grau de confiança dos empresários, agravados
este ano por causa da incerteza política.

José Carlos Bigotto
Departamento de Economia

Amor ao destino – a força secreta
do prazer de viver
esse fato”! Daí, depois de dar um
intervalinho, só para pensar, o
velho considerou: «Olha lá!... Se
ele é um cristão, que faz o bem
“sem deixar que não saiba sua
mão esquerda o que faz a sua
direita”, melhor seria que você ficasse quieto... Já que ele se
empenha em ser um Benfeitor
Anônimo, porque haveria você de
tirá-lo desse anonimato?!...»
Então, o moço ponderou: “Está
bem! Não vou revelar, nem a
você, a identidade desse cidadão. Mas, que se trata de um
santo ou de um bem-aventurado,
para mim, não resta dúvida!...
Porque ali está uma boa alma
que passa a vida ajudando as
pessoas... e elas, nem sequer
percebem que ele existe”!... Depois de mais um intervalo, pensativo, cheio de juvenilidade, meu
amigo concluiu: “Acho que devo
imitá-lo, guardando segredo sobre tudo que sei sobre ele e so-

bre mim também”. Diante disso,
o vivido interlocutor dirigiu-lhe um
aquiescente e generoso sorriso.
E reverenciou o desvelo. Não
deixou que se revelasse, nem a
si mesmo, a condição sagrada
em que o benfeitor se guardava.
Porque já havia nos explicado
que, embora, no mundo, haja
tanta maldade, por outro lado,
como compensação, vivem, entre nós, seres evoluídos que não
se deixam identificar. E que não
permitem o transparecer do bem
que fazem. São “Benfeitores Anônimos” — os silenciosos componentes da mais elevada das
egrégoras. No estágio mais sublime facultado ao homem. Mas,
eu não entendia. E achava injusta, aquela ocultação do Bem.
Sem que me aclarasse o porquê da “vida secreta” de tais benfeitores, busquei conversa com
o ancião. E obtive esclarecimentos. Um deles, muito importan-

te, foi a noção de “Graça” — uma
palavra com significado judaicocristão. Que, por equivaler à
sânscrita “Dharma”, expressaria
a essência de muitas religiões
(quanto ao sentido configurar-se
a real existência, no além da visível realidade material). Assim,
a Divindade (o “Eu Sou Aquele
Que Sou”) estaria na Eternidade
do Presente, no momento único
e eterno em que vivemos. Num
plano onde se universalizam o
“Tao” chinês e o “Logos (Verbo)”.
E eis que “Deus é livre”, e nós,
“Sua Imagem e Semelhança”, também somos livres para optarmos
entre o “Cosmos” (virtude do amor
construtivo) e o “Caos” (vício
destrutivo). Como, teologicamente, «a alma só pode entrar LIVREMENTE na comunhão do Amor»,
apenas pessoalmente, sem nada
ter de provar aos demais, podemos chegar ao “Amor Fati” — uma
expressão latina (admitida até por

Nietzsche), traduzível como
“amor ao destino” e “amor ao
fado”. Que repesenta o mais alto
estágio de tolerância, por Amor
devotado à Essência da Vida.
Com plena aceitação do destino, que, embora doloroso,
subjacentemente, nos propicia
a Graça. Não se trata de derrotismo, conformismo ou de render-se ao Mal. Mas, do prazer
de viver, próprio de espíritos que
obtêm, da harmonia e do equilíbrio, a Justiça e a Perfeição. E
jamais esperam reconhecimento e recompensa, porque agem
“de GRAÇA”. Obram em secreto, por Amor Fati. Minoram sofrimentos e como candeias espargem luz. Mas, o mundo não
os enxerga. Porque, “Benfeitores Anônimos”, nascidos do
Espírito, são como o vento mencionado em João 3:8.
PAULO CESAR CAVAZIN
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Encontro com
Empresários
Mais um ‘Encontro com
Empresários’ foi realizado na
ACIL no dia 13 de outubro. O
evento que marca o início da
segunda semana do mês já
se tornou tradicional e seu
sucesso é comprovado a
cada edição.
Desta vez quem compartilhou um pouco da sua experiência e promoveu uma noite
muito instrutiva para o empresariado de Limeira e região
foi a consultora que há mais de
18 anos desenvolve treinamentos pessoais em várias associações comerciais e in company, Rosângela Gallo Lolli
Agostinho, que apresentou a
palestra “Atendimento como diferencial competitivo”.
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Atendimento foi foco principal da
palestra com Rosângela Gallo
Rosângela enalteceu a importância de conscientizar os
atendentes a praticar um atendimento com qualidade, agregando outros produtos e valores para atrair e fidelizar o cliente e, consequentemente, conquistar aumento nas vendas.
“O consultor de vendas tem
que estar apto para persuadir o
cliente através da comprovação, além demonstrar utilidade
do produto/serviço e entender a
busca real do consumidor”, conta a palestrante. Ela ainda ressaltou que o consultor deve procurar sempre as melhores soluções possíveis para que os
problemas sejam solucionados
e as necessidades atendidas,
e que o profissional deve estar

Evento destacou a importância do atendimento e
agradou o público presente

apto e qualificado para exercer
sua função.
Com um bom público presente, a palestra também foi bem
assistida na web através do link
ao vivo, chegando a alcançar
mais de 1.000 internautas.
Para Mateus Denardi, da
Qualimaq, o evento atendeu as
expectativas. “Ficou ainda
mais claro que o bom atendimento é necessário e essencial para o sucesso”.
Wanderley dos Santos, do
Banco Pan, sempre participa
dos encontros e destacou palavras chaves ditas e que o motivam. “O que mais me chamou a
atenção foi a frase ‘Precisamos
saber vender o que temos’”.
O próximo ‘Encontro com
Empresários’ acontece do dia
10 de novembro. Reserve a sua
vaga pelo telefone 3404-4903, ou
e-mail: empreender@acil.org.br
e prestigie esse evento, que a
cada edição supera as expectativas de todos aqueles que
o prestigiam.

FOTOS: ACIL/ANA LÍDIA RIZZO

A consultora Rosângela Gallo também deu dicas de
como falar ao telefone

Kelli Baccan, Eliana Guarino, Valter Furlan, Rosângela Gallo,
Hélio Chagas, José Mário Bozza Gazzetta,
Vildner Armbruster e Francisco Gachet
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18 de Outubro

Médico, um exemplo de determinação
e vocação

Há quem diz que cada um
carrega em si uma missão
a ser realizada durante os
anos de vida. Existem também os que acreditam na
vocação para determinadas
situações.
Como todas as profissões, ser médico tem um
papel fundamental na sociedade e traz muitas gratificações, porém também trazem
algumas dificuldades. Para
reconhecer todo o trabalho e
dedicação dos profissionais
da saúde, é comemorado
em 18 de outubro, o Dia do
Médico, que vem desde a
antiguidade aprimorando estudos e trazendo melhorias
para a população.
O doutor Paulo Graciolli,
agarrou e acreditou na sua
missão e enfrentou todos os
obstáculos para se tornar um
profissional da saúde. Com
39 anos de carreira, o psiquiatra soube desde pequeno
que era essa a vocação que
teria recebido quando nasceu. “Sempre fui psiquiatra,
um terapeuta, e tive a necessidade de ajudar as pessoas”, conta o médico que ad-

mirava as atitudes da família
ao benzerem e auxiliarem a
todos que precisavam de ajuda e acredita que todo esse
processo foi fundamental
para a escolha da profissão.
Escolher a psiquiatria como especialização, teve seu
princípio por ser o estudo da
mente. Para o doutor, as pessoas mantêm um grande receio com o ramo e muitas
vezes não reconhecem que
necessitam de ajuda, alimentando o preconceito de
achar que ir ao psiquiatra é
estar louco. “É preciso entender que as pessoas me
procuram porque estão angustiadas, sofrendo, ansiosas, têm medo de serem
agredidas ou saírem de casa, por exemplo. É por isso
que estou aqui”, explica.
Vendo a necessidade de
ajuda que as pessoas escondem, a prioridade do especialista era ajudar e melhorar a qualidade de vida de
cada um, tirando o peso da
culpa, da dor, e enfrentar situações delicadas que podem ser resolvidas com o
próprio entendimento e refle-

xão. Sua meta nunca foi
mudar nenhum paciente, e
como médico, o principal
anseio de Graciolli foi oferecer técnicas, orientação e
caminhar lado a lado do paciente para proporcionar
uma melhora de vida.
Sabendo que tudo caminhou da maneira que escolheu, o psiquiatra se emociona ao dizer o quanto é feliz por
poder iluminar, cuidar e orientar todos seus pacientes, amigos e família, que o procuram
para ajudas e conselhos.
“Nossa mente é uma casa, e
a minha escolha é fazer isso
clareando, enfeitando e mobiliando para que ele consiga
ser mais feliz”, explica o médico que acredita na maior gratificação da medicina, a arte
de ajudar pessoas.
Outro exemplo de dedicação vem da cardiologista
Fernanda Fumagalli. Filha de
médico, ela soube desde
pequena que queria seguir
os passos do pai, cuidando
e mantendo a saúde das
pessoas que a procurassem. Completando dez anos
de profissão, a escolha da

FOTOS: ACIL/LAIS CARVALHO

Além de tratar dos problemas de saúde, a doutora Fernanda
Fumagalli diz que é fundamental escutar e aconselhar os
pacientes para uma ótima recuperação

carreira aconteceu durante o
terceiro e quarto ano da faculdade e nunca trouxe dúvidas sobre a especialização
que iria seguir.
Todas as profissões trazem dificuldades que marcam e ensinam a lidar com
cada situação. “Ter que enfrentar algumas fases durante o curso, como a morte e
perda de pacientes é muito

difícil. Nosso emocional está
sempre envolvido”, conta a
doutora que explica que a
profissão sempre trouxe dificuldades, mas quando
existe vocação, tudo se torna possível de superar.
Ao recordar das épocas
de faculdade, Fernanda lembra o quanto foi difícil aceitar
alguns diagnósticos e situações, como o primeiro paci-
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“Eu escolhi essa profissão pela arte de poder ajudar, auxiliar as
pessoas ao meu redor”, conta o doutor Paulo Graciolli

ente, que não foi possível
medicar, “é muito difícil no
começo, mas depois a gente entende que nem tudo está
em nossas mãos”, relata.
Depois dos plantões, das

correrias e estudo, todo o
processo se torna mais do
que gratificante, emociona e
encanta a todos que exercem a profissão quando há
a chance de salvar uma vida.

“Eu me sinto mais do que
feliz, me realizo em poder
ajudar as pessoas”.
Mãe de uma menininha,
Fernanda se diz contente
caso a pequena escolha
seguir seus passos. “Ser
médico é trazer determinação e força para o dia a dia”,
e que por isso, aceitaria de
coração a possibilidade de
ter uma filha seguindo seus
passos.
Mesmo não sendo um caminho fácil, para os médicos, exercer a profissão é
mais que gratificante, são lições de vida que os ajudam
a enfrentar as dificuldades
que aparecem no caminho.
“A medicina é um campo
maravilhoso. Como qualquer
profissão, você precisa
amar, estar disposto a respeitar o próximo e enfrentar
os enigmas”, conta o doutor
Paulo Graciolli.

Oração do Médico
Ó Mestre, eu te agradeço porque me entregaste a
missão de exercer a medicina, restituir a alegria de
viver às pessoas que me são confiadas a qualquer
hora, momento e lugar.
Ofereço-te a minha vocação de servir a
sociedade como instrumento de tua providência.
Grandes são os avanços da ciência, mas também
são inúmeros os desafios à limitação humana
que exige de mim seriedade, equilíbrio, sabedoria
e fidelidade ao juramento que fiz.
Ó Deus da vida! Ilumina-me e faça de mim um
mensageiro de misericórdia e esperança.
Que no final de cada jornada eu possa celebrar
o renascer da vida, fruto do trabalho e entregar-te
às situações da minha limitação quando não tiver êxito.
Senhor, que vieste trazer vida e vida em abundância,
tornar-me um instrumento de tua misericórdia.
Amém.

Aos profissionais que não escolhem os dias para exercer
a profissão, que acreditam que todo dia é dia de salvar vidas, um eterno agradecimento de toda a população que reconhece a dedicação e esforço de cada um.
Feliz Dia do Médico!
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Dudu Bertholini abre o Outubro Rosa no
Shopping Center Limeira
ADEMILSON BISPO

Estilista limeirense realizou workshop sobre
amarração de lenços

A programação especial
em homenagem ao Outubro
Rosa do Shopping Center
Limeira teve início em grande estilo na sexta-feira (10),
com um workshop promovido pelo estilista limeirense
Dudu Bertholini. Sob o tema
“De Cabeça Erguida”, o
evento realizado em parceria com a Alicc (Associação
Limeirense de Combate ao
Câncer) reuniu cerca de 120
pessoas no Espaço de
Eventos do shopping.

Durante toda a tarde,
Dudu falou sobre a história
da moda desde a década
de 1910, além de ensinar
passo a passo amarrações
de lenços e turbantes e dar
dicas de maquiagem às
mulheres presentes ao
evento. Parceira na ação, a
Vult Cosmética doou kits de
maquiagem que serão repassados às usuárias da
Alicc, que também irão receber lenços doados pela
população.

As ações do Outubro
Rosa seguem até o dia 31.
“Comemorado no mundo
todo, esse movimento é
importante para alertar sobre a prevenção do câncer
de mama e o Shopping
Center Limeira não poderia ficar fora. Montamos
uma programação diversificada para agradar nossos clientes, lojistas e profissionais”, afirma Juliana
Hellmeister, gerente de
marketing do shopping.

Vem aí a XXI Semana Unimediana
Neste ano, a Semana Unimediana, promovida pela Unimed
Limeira acontecerá entre os dias 27 e 30 de outubro com o
objetivo de levar à comunidade
novos conhecimentos, por meio
da integração com temas culturais e de saúde e.
O evento tem início no salão
social do Nosso Clube, com a
palestra “Pra Valer” de Maurício
Louzada, que provocará aos
participantes reflexões acerca da
busca de crescimento pessoal
e profissional.
No dia 28, Limeira receberá,
também no Nosso Clube, o con-

ceituado jogador de basquete,
Oscar Schmidt, que falará sobre “Obstinação”, ou seja, como
usar a perseverança para vencer os obstáculos da vida.
Para abrilhantar ainda mais a
Semana, acontecerá no Teatro
Vitória, no dia 29 de outubro, o
concerto especial “Música no
Circo”, união de um grande espetáculo da Orquestra Sinfônica
Jovem de Limeira e Aldeia.
Para o encerramento, no dia
30, a Apae Cultura se apresentará, também no Teatro Vitória,
com o espetáculo “A Era do
Ouro do Rádio”, contando a his-

tória do rádio nas décadas de
20 a 40.
Os convites para todos os
dias devem ser trocados por um
litro de leite na Sede Administrativa da Unimed Limeira, localizada na rua Santa Terezinha,
5 ou no local de cada evento
(Nosso Clube: Rua Major Antônio Augusto Botelho, s/nº - Vila
Paraíso; Teatro Vitória: Praça
Toledo Barros, s/nº - Centro).
Não fique fora dessa, confira
a programação no site da
Unimed Limeira (www.unimedlimeira.com.br) ou pelo telefone:
3404-8057 e participe.

DIVULGAÇÃO

Oscar Schmidt falará sobre “Obstinação”

Horário de verão terá uma semana a mais e
menos economia de energia
O secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e
Energia, Ildo Grüdtner, informou
que o país deve economizar R$
278 milhões com a implantação da 39ª edição do horário
de verão, a partir do dia 19. Moradores do Distrito Federal e
de dez estados deverão permanecer com os relógios adiantados em uma hora até o dia
22 de fevereiro.

A medida vai valer por 126 dias
– cinco a mais do que a média
dos últimos 15 anos, afirmou, e
uma semana a mais do que a última edição do horário de verão,
que foi do dia 20 de outubro a 16
de fevereiro. A prorrogação ocorreu para evitar que o fim da medida acontecesse no carnaval.
Na última edição, a economia de energia foi de R$ 405
milhões. O motivo da queda na

economia é que há uma demanda maior de geração de energia,
já que choveu menos, afirmou o
secretário. Ainda assim, ele diz
que a medida vale a pena.
Entre os benefícios apontados pelo ministério está a redução na sobrecarga das linhas de
tensão e transformadores. “Além
desses ganhos do sistema elétrico, tem-se ganhos de lazer e
de turismo, já que as pessoas

deixam seus trabalhos mais
cedo e podem desfrutar desse
período do dia com luz solar”,
disse o secretário.
Os estados em que o horário de verão vai vigorar são Rio
Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito
Santo, Goiás, Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul, além do
Distrito Federal.

Economia
Ainda segundo o secretário,
a expectativa é reduzir em 0,4%
o consumo de água nos reservatórios dos estados do Sudeste e do Centro-Oeste, e 1,1%,
nos do Sul. Grüdtner afirmou
também que a medida vai evitar
um gasto de cerca de R$ 4,5
bilhões com a construção de
termelétricas no período.
(Fonte: G1)
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Estatística

Comerciantes ficam satisfeitos com as
vendas do Dia das Crianças

Na estatística relativa ao período anterior ao Dia das Crianças em 2014, o SCPC - Limeira
registrou o total de 9.061 consultas entre crediário e à vista.
Comparadas às 10.460 do mesmo período de 2013, os números revelam uma queda de 13%.
Importante lembrar que o
SCPC não computa as vendas
no dinheiro vivo e nem com
cartões de crédito e débito,
que vem crescendo consideravelmente.
A pesquisa realizada pela
ACIL junto aos associados mostrou um crescimento do consumo na cidade, que foi sentido
por alguns lojistas, porém so-

mente durante os dois dias que
antecederam a data, quando o
comércio trabalhou com horário
entendido na sexta-feira e sábado, até as 22h e às 18h, consecutivamente.
Dentre as empresas consultadas, dos mais diversos ramos,
foi apresentado um volume superior entre 7% e 50%. As lojas
de roupas lideraram as vendas,
com média de 20%. Logo em
seguida vieram os calçados
com crescimento de 18%, e finalizando com 7% o segmento
dos brinquedos.
Alguns comerciantes da cidade prepararam festas para
os pequenos no sábado, e

acreditam que o evento também ajudou a alavancar as vendas. Para uma loja de calçados o movimento durante a
semana foi bom, mas na sexta e no sábado o número de
clientes foi maior. “Fizemos
ações com palhaços e brindes
para as crianças, isso nos ajudou bastante”, conta.
Para uma empresária do
ramo de brinquedos, as vendas
foram boas, porém não superaram as expectativas. “Tive uma
movimentação superior aos
dias normais e os presentes de
mais sucesso foram da linha
dos personagens Peppa e
Barbie, além de diários”.

LAIS CARVALHO

Na Le Petit, as vendas foram boas e a movimentação intensa
aconteceu nos dias antes da data comemorativa
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Grécia: berço da civilização ocidental

A Grécia, país mediterrâneo
como a Itália, é o local onde nasceu a primeira grande civilização
ocidental, anterior à romana, e
que a influenciou fortemente.
É impossível falar em Grécia
sem pensar nos deuses, heróis
e lendas da sua riquíssima mitologia e no avanço e cultura de
uma civilização que concebeu
a república e a democracia, foi
pródiga em todos os gêneros
de arte e criou a filosofia. Os
antigos gregos inventaram o teatro, a poesia e uma língua da
qual muitas palavras em diversos idiomas contemporâneos
são derivadas.
Porém, quem visitar a Grécia
hoje encontrará um país muito
diferente do que foi na Antiguidade, a não ser pelas ruínas e
pela sensação única de contemplar o azul-marinho do Mediterrâneo em um tranquilo porto.
A Grécia é formada por um
território continental, onde fica
sua capital, Atenas, e por uma
infinidade de ilhas.
Atenas é uma cidade grande e agitada, mas com bairros bem interessantes e animados, como o Plaka, o lugar
perfeito para se hospedar, com
várias opções de hotéis. Atenas tem também um dos mais
importantes museus arqueológicos do mundo.
Perto da cidadezinha de
Kalambaka, no centro do país,

encontra-se um extraordinário
conjunto de mosteiros dos séculos XIV e XV: Meteoros, uma
obra-prima arquitetônica erguida
sobre rochedos a pique.
Outras atrações turísticas do
centro da Grécia são Delfos,
onde ficava o famoso oráculo,
Sounio onde fica o Templo de
Poseidon, o Mosteiro de Dafní,
Pílio, na Tessália, e o Mosteiro
de Osios Loukás. Quem pensa
em viajar pelas ilhas gregas não
deve esquecer que, nesse caso,
existe uma opção muito atraente: fazer um cruzeiro marítimo.
As ilhas gregas – Mikonos,
Creta, Santorni, Rhodes e outras, merecem a fama que têm.
Não se pode generalizá-las:
são centenas, e cada uma é
única em cenário, história e encantos. Mikonos é famosa
pela badalação, suas praias de
nudismo e por seus frequentadores ultra-liberais. Rodes e
Creta, bem maiores conservam seus antigos centro históricos com construções medievais e venezianas.
Mikonos, com suas casas
brancas e cheia de minúsculas
igrejas bizantinas de teto arredondado, é bem badalada. Chóra, a principal cidadezinha da
ilha, na qual fica o porto, foi construída como um labirinto de ruelas estreitas, de chão de pedra.
Um dos pontos mais animados
é o bairro Venetia, com suas

Mikonos é famosa pela sua badalação

casas de balcões debruçados
sobre o mar.
Santorini, boa parte de suas
construções está pendurada
nas encostas e as ruas ligamse por rampas e escadarias. De
longe, quando você se aproximada de barco, a impressão provocada pelas casas muito brancas
é de um pico nevado. Há táxis
do porto, embaixo até a cidade,
no alto.
A principal cidade de Santorini é Thira, mas a mais bonita é Oía, no extremo norte da
ilha, com um cenário mágico,
principalmente durante o pôrdo-sol, quando as casas, todas
coloridas, são banhadas por
uma aura alaranjada. A vista é
absolutamente inesquecível.
Todo final de tarde muitas pessoas vão para Thira apenas para
apreciar o sol poente.
Creta, a maior das ilhas gregas, é conhecida por ter sido
berço da civilização minóica
que, segundo se acredita
hoje, foi devastada por maremotos causados pela explosão do vulcão de Santorini,
dando origem à lenda de
Atlântida, a cidade submersa.
A ilha de Creta, estrategicamente colocada no Mediterrâneo era rota de comércio
marítimo desde a antiguidade
e foi, por isso mesmo, ocupada por romanos, bizantinos,
venezianos e turcos. Mesmo
na Segunda Guerra em razão
de sua localização, Creta foi
ocupada pelos alemães.
Chaniá (ou Hania) ,é a
mais graciosa das cidades da
ilha de Creta e foi ocupada pelos veneziados do começo do
século XIII até o ano de 1669.
Por isso mesmo, a cidade de
Chaniá conserva em sua arquitetura, na região em volta do
porto construções e fortificações em estilo veneziano. Perto de Chaniá fica a bela praia
de Agioi Apóstolloi.
A capital, Heraklion, tem um
excelente museu arqueológico
e, perto dela, em Cnossos,
pode-se visitar as ruínas do an-
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Chaniá (ou Hania) é a mais graciosa das cidades da ilha de Creta
tigo palácio de Minos, parcialmente restaurado.
Assim como em Heraklion,
pode-se ver, em Xênia, a mais
interessante cidade da ilha de
Creta, e em Rethymnon, muitos
exemplares da arquitetura veneziana, herança de um dos povos que dominaram Creta ao longo da história.
O azul-turquesa das águas
que circundam a ilha contrasta com a aridez do interior montanhoso; porém a paisagem
cretense mais intrigante é o
Sheila Ulbricht Roland de
Castro Amadio
Proprietária - Sheila Turismo

desfiladeiro de Samaria, no sul
de Creta, que os mais bem-dispostos podem percorrer a pé.

