
JORNAL DA ACILwww.acillimeira.com.br  •  ANO 15 | EDIÇÃO 629 18 de Novembro de 2019 a 27 de Janeiro de 2020  •  Limeira-SP

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

ACIL promove programação especial em co-
memoração aos seus 86 anos

ACIL e CIESP se unem para conduzir projeto “O 
Futuro da Minha Cidade”

DIVULGAÇÃO

 DIVULGAÇÃO

pág.  589 pessoas participaram do treinamento de vendas realizado pela ACIL

Na noite de 12 de novembro, a 
ACIL recebeu a palestra de sensi-
bilização do projeto “O Futuro da 
Minha Cidade”, que teve o objeti-
vo de mobilizar a sociedade para 
ser protagonista na gestão dos mu-
nicípios, desenvolvendo soluções 
para a sustentabilidade urbana. Es-
te planejamento estratégico para o 
desenvolvimento de Limeira, será 
conduzida através de parceria en-
tre ACIL e CIESP.

pág.  5ACIL é condecorada no Prêmio AC Mais da FACESP

pág. 7

pág. 5

A ACIL está completan-
do 86 anos de fundação no 
dia 27 de novembro. E pa-
ra comemorar a data, quem 
irá ganhar o presente serão 
os associados e convidados 
limeirenses, pois a Associa-
ção irá realizar uma semana 
recheada de ações e atrações 
totalmente gratuitas. 
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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%

Economia Liberal e desenvolvimento
Sempre ouvimos falar que o Brasil é um país fechado. Os governos brasileiros, ao longo 

de décadas, decidiram que deveriam “proteger” os trabalhadores brasileiros promovendo 
uma legislação trabalhista inflexível. “Proteger” as empresas fechando o mercado. Desen-
volveram políticas voltadas para dentro. Garantias, imposição, proteção, excesso de buro-
cracia e regulamentação, tudo isso sufocou as organizações e gerou desemprego.

Não foram as leis e decretos que nos protegeram de termos em um mesmo ambiente o 
convívio de diversas gerações (baby boomers, X, Y e Z). Seus sonhos, expectativas e for-
ma de aprender são diferentes. A mudança extraordinária produzida pelo desenvolvimen-
to tecnológico impactou na forma que nos relacionamos, que escolhemos e adquirimos 
as coisas. Essas são transformações humanas que não se consegue impedir com normas. 
Toda essa política de “proteção” aos trabalhadores não os protegeu de seus concorrentes 
coreanos, chineses, japoneses, indianos, americanos, alemães e ingleses. Enquanto gastá-
vamos dinheiro para atender as exigências legais não investimos em criar equipes de al-
ta performance. Mas o Brasil tem um agravante adicional. Um a cada quatro trabalhado-
res brasileiros é analfabeto funcional segundo INAF (Índice Nacional de Analfabetismos 
Funcional). E quantos temos de analfabetos digitais? Como vamos competir com os es-
trangeiros? Com certeza não é fazendo leis e sim um programa nacional de alfabetização 
e inclusão digital.

Toda a política de “proteção” de mercado não garantiu que às empresas brasileiras se 
preparassem para enfrentar a concorrência mundial, simplesmente deixaram as organiza-
ções obsoletas e incapazes. 

Essa política fez o Brasil ser muito menor do que verdadeiramente ele pode ser. Vejo 
que essa equipe econômica tem feito semanalmente o trabalho de tirar as amarras que mu-
mificaram o nosso sistema. E que o novo governo liberal entende que quem gera emprego 
é o capital e não o governo. Por isso quer diminuir a participação do governo para desafo-
gar o fluxo de capital. Com mais capital teremos investimentos em inovação, estruturação, 
educação e geração de emprego e renda. 

Hoje, dependendo da atividade, um empreendedor pode contratar equipes inteiras para 
realizar trabalhos e podem ser de partes diferentes do mundo, inclusive da própria empresa. 
Não será com leis que “protegeremos” novamente as nossas empresas e os trabalhadores. 
O que precisamos é de uma economia liberal, flexível aos novos tempos e desenvolvimen-
tista que deixe o Brasil ser quem ele realmente é.

Champagne (59,49%)

Valor: R$ 110,00

Imposto: R$ 65,43

DIVULGAÇÃO

Marcelo Voigt Bianchi
Conselheiro da ACIL
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A Estação da Dança está prepa-
rando, para os dias 21 e 22 de de-
zembro, às 20h, dois belíssimos 
espetáculos: “Dom Quixote” e “Mo-
ana” (um ballet de repertório e o ou-
tro infantil, respectivamente). As 
apresentações acontecerão no Tea-
tro Vitória, e reunirão 132 bailarinos, 
entre adultos e crianças, que irão in-
terpretar estas histórias de forma im-
pecável, com direção geral de Kelly 
Nascimento e Tiago Lopez, e dire-
ção artística de Bruna Oliveira.

A primeira apresentação será 
uma suíte do Ato I do ballet de re-
pertório “Dom Quixote”, que é ba-
seado na obra de Miguel de Cer-
vantes. Este trecho da história se 
passa em uma praça no mercado de 

Estação da Dança trará espetáculos baseados em “Dom Quixote” e “Moana”
Barcelona, onde a personagem Ki-
tri é forçada por seu pai a aceitar ga-
lanteios do rico comerciante Gama-
che. Porém, a jovem nutre um amor 
por outro homem chamado Basílio, 
e a vida de todos irão mudar com a 
chegada de um grupo de toureiros. 

A segunda peça será uma in-
crível releitura do filme “Moana”, 
história de sucesso da Disney. Ne-
la, uma corajosa jovem decide ve-
lejar através do Oceano Pacífico, 
em uma jornada cheia de grandes 
aventuras para conseguir salvar sua 
terra, seu povo e seus costumes de 
uma perigosa entidade maligna.

Estas apresentações, segundo 
Kelly e a aluna Liége Vicente, são 
muito mais do que uma forma de 

encerrar as atividades do ano com 
chave de ouro. “É o ápice de todo 
trabalho desenvolvido ao longo do 
ano. É o estímulo, a superação, a re-
alização e o resultado do desenvol-
vimento de cada aluno. É também 
a satisfação dos pais, de cada fami-
liar que se envolve e se emociona 
com toda essa construção que é fei-
ta com muito amor”, ressalta.

As apresentações são abertas pa-
ra o público, e os ingressos podem 
ser adquiridos na bilheteria do Tea-
tro Vitória ou no site www.ticketfa-
cil.com.br. A meia entrada sai por 
R$ 25,00 e a inteira R$ 50,00.  É 
válido acrescentar que, no dia 21, 
haverá um interprete em libras du-
rante as apresentações. Para mais 

informações sobre outras apresen-
tações, matrículas e horários para 
aulas, basta acompanhar a escola de 

dança através do Facebook e Insta-
gram, seguindo o perfil @estacao-
dadancalimeira.

DIVULGAÇÃO

As férias dos sonhos estão na Magigui Viagens e Turismo
e planejado da forma mais segu-
ra possível, para que este sonho 
não se torne pesadelo, e para is-
so nada melhor do que contar 
com uma agência de viagem que 
ofereça o que há de melhor com 
confiança e credibilidade.

A Magigui Viagens e Turismo 
é uma franqueada da empresa Vai 
Voando, que a mais de nove anos 
oferece para o mercado de trans-
porte aéreo, rodoviário e hospe-
dagem os benefícios do sistema 
de compra pré-paga. A empresa 
foi a primeira de turismo volta-
da para as classes C, D e E com 
forte atuação em comunidades, e 
possui parcerias estratégicas com 
as principais companhias aéreas 
nacionais, hotéis e pousadas de 
todo o País.

A agência de turismo ofe-
rece facilidade no pagamento 
sem a necessidade de compro-
vação de renda, fiador ou con-
sulta de crédito, e o consumidor 
pode parcelar sua compra em 
até 12 vezes no carnê ou cartão 
de crédito. Pertencente ao grupo 
Flytour, a Vai Voando já embar-
cou mais de 690 mil passageiros.

A Magigui se destaca em seu 
atendimento, que não enxerga 
aqueles que os procuram como 
clientes, e sim como amigos e até 
mesmo como uma grande famí-
lia. Com atendimento na Rua Pre-
sidente Prudente, 101 – loja 12 
(dentro do supermercado Cova-
bra), a empresa tem planos de ex-
pandir ainda mais o seu quadro de 
funcionários em 2020, para ofere-

cer um atendimento cada vez me-
lhor para Limeira e região.

“Com a Vai Voando é possível 
planejar seus sonhos, viajar tran-
quilo e sem dívidas. Além do siste-
ma pré-pago de passagens aéreas, 
também oferecemos pacotes, hos-
pedagem, um atendimento de qua-
lidade e diferenciado”, acrescen-
ta Guilherme Ferreira Fernandes, 
proprietário da agência.

A equipe da Magigui Viagens 
e Turismo convida todos para 
realizarem uma visita, e conhe-
cerem seu trabalho estrutura-
do na confiança, transparência 
e qualidade. Mais informações 
através do telefone (19) 4103-
4084, no site www.magigui.
com.br e também pelo perfil @
magigui no Facebook.

DIVULGAÇÃO

Uma viagem pode ser muito 
mais que um simples passeio: as 

A Magigui é especialista em transformar o sonho de uma viagem em 
realidade, unindo atendimento especializado e preço justo

vezes é a realização de um so-
nho. Tudo deve ser pesquisado 

No dia 31 de outubro, os convidados do Café da Manhã do Conhecimento, evento promo-
vido pelo Conselho da Mulher Empreendedora (CME) da ACIL, acompanharam a palestra 
“Saúde Íntima Feminina – O prazer de ser mulher”, ministrada pela fisioterapeuta especia-
lista em saúde da mulher Marcela Bonin Cavalheiro.

Na palestra, que reuniu 50 pessoas, foi apresentado de forma leve e dinâmica, aspectos da 
anatomia do corpo feminino como: conhecendo partes desconhecidas e importantes; o tabu 
feminino; o que muda no corpo da mulher; como conhecer e saber oque o corpo necessita, 
entre outras coisas.

Saúde Íntima Feminina foi o tema do Café da Manhã do Conhecimento
ACIL/RAFAELA SILVA

As apresentações são abertas ao público, e no primeiro dia haverá a 
presença de uma interprete em libras
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A ATLAS Inteligência pa-
ra Gestão e Contabilidade foi 
considerada pela GPTW co-
mo uma das empresas que tem 
um excelente ambiente e lugar 
para se trabalhar. A empresa 
de Limeira foi certificada pelo 
Great Place To Work (GPTW), 
instituição com atuação glo-
bal que pesquisa o ambiente de 
trabalho nas organizações.

A ação integra o planeja-
mento estratégico da organi-

É de extrema importância man-
ter a manutenção de equipamen-
tos, e é por isso que se deve procu-
rar por um local de confiança que 

ATLAS é certificada pela GPTW como uma excelente 
empresa para se trabalhar

zação, denominado “ATLAS 
2022”. Para o presidente da 
empresa, Marcelo Voigt Bian-
chi, a certificação representa 
um grande passo, além de de-
safios. “O GPTW tem uma me-
todologia que é reconhecida 
em mais de 50 países e permi-
te a comparação do nosso am-
biente de trabalho com empre-
sas do mesmo porte e também 
segmentação. A maior nota 
que tivemos diz respeito ao or-

gulho de nossos profissionais 
em trabalhar na ATLAS, isso 
foi muito gratificante à todos”, 
afirma Marcelo.

A etapa inicial envolveu uma 
pesquisa de clima interno, cujo 
resultado passa por análise da 
equipe técnica do instituto. “O 
resultado é consequência de um 
trabalho intenso na melhoria 
de nosso ambiente de trabalho, 
sempre com foco no resultado 
dos nossos clientes. Esse não é o 

ponto de chegada e sim o ponto 
de partida para desenvolvermos 
ações que ainda irão melhorar o 
nosso ambiente e aumentarão a 
satisfação de nossos profissio-
nais”, diz o presidente.

Uma das grandes contribui-
ções para esse resultado foi 
o desenvolvimento de diver-
sos “books” de gestão em áre-
as como compras, vendas, fi-
nanceiro, econômico, recursos 
humanos, processos e contro-

ladoria que impactam nos ne-
gócios dos clientes, de acordo 
com a sua maturidade organi-
zacional. Isso permitiu a possi-
bilidade de carreira horizontal 
e o desenvolvimento de com-
petências dos profissionais nas 
escolas que estão sendo desen-
volvidas pela organização nas 
áreas técnicas, tecnologia, ges-
tão, valores e liderança, que 
compõem a Universidade Cor-
porativa ATLAS.

RR Assistência Técnica é referência em qualidade e 
transparência de serviços 

disponibilize este tipo de assistên-
cia técnica. A RR Assistência Téc-
nica oferece conserto e manutenção 
em máquinas elétricas, pneumáti-

cas, a bateria e a combustão, e es-
tá há 20 anos no mercado. Antiga-
mente com o nome de Consermaq, 
em 2013 a empresa foi totalmente 
reformulada, porém as qualidades 
foram mantidas e o restante total-
mente aprimorado. 

A ideia de criar uma assistência 
técnica surgiu após os proprietários 
observarem a necessidade do mer-
cado por mão de obra qualificada, 
onde os clientes pudessem deixar 
tranquilamente seus equipamentos 
para manutenção ou revisão. 

O comprometimento dos técni-
cos que cuidam destas ferramen-
tas é reconhecido pelas principais 
marcas do mercado, e hoje a pres-

tadora de serviços possui licen-
ça técnica autorizada das marcas 
Dewalt, Stanley, Black&Decker, 
Makita, Stihl, Motomil, Eletro-
plas, Garthen, Tramontina, Vonder 
e Bosch, o que comprova o empe-
nho da empresa em oferecer um 
serviço de qualidade.

A transparência é um dos pilares 
do sucesso da RR. Quando uma pe-
ça precisa ser trocada, por exemplo, 
após o conserto do equipamento ela 
é devolvida ao cliente, além de pos-
suir até três meses de garantia no 
serviço prestado. A assistência tam-
bém possui um sistema de rastrea-
mento, que permite o acompanha-
mento em tempo real do orçamento 

e conserto das ferramentas.
Junto com a assistência técni-

ca, o cliente encontra também a 
venda de equipamentos novos e 
seminovos, peças para reposição, 
além do sistema “leva e traz” de 
peças, ferramentas e acessórios 
adquiridos na loja.

A RR Assistência Técnica aten-
de na Av. Maria Buzolin, 466, no 
Jardim Piratininga, e convida todos 
para conhecerem seu espaço e equi-
pe profissional. Para mais informa-
ções, basta ligar no telefone (19) 
3445-4449, acessar o site www.
rrparafusos/assistencia-tecnica ou 
acompanhar o perfil @assisten-
ciatecnica.com.br no Facebook.

Toda a equipe da RR Assistência Técnica está comprometida com a satisfação do 
cliente, que encontra na empresa qualidade e transparência de atendimento

DIVULGAÇÃO

Durante evento realizado na 
Churrascaria Rei dos Pampas, 
na no dia 22 de outubro, a Uni-
med Limeira foi homenageada 
pela Associação Atlética Inter-
nacional, com o troféu “Leão 
de Ouro”.

O prêmio é um reconheci-
mento pelo incentivo ao espor-
te e a parceria que a cooperati-
va tem com a Inter de Limeira, 
que em 2020 disputará a pri-
meira divisão do Campeonato 

Unimed Limeira recebe o “Leão de Ouro 2019”
Paulista de Futebol.

A entrega do troféu contou 
com a presença da diretoria exe-
cutiva da cooperativa, Dr. Carlos 
Roberto Nogueira dos Santos, 
diretor-presidente; Dr. Alcy de 
Castro Mello, diretor vice-presi-
dente e do Dr. Danilo Gullo Fer-
reira, diretor-superintendente.

“A saúde está no DNA da 
nossa cooperativa. Todo es-
porte contribui para o bem-es-
tar. Essa parceria com a Inter 

de Limeira incentiva a prática 
esportiva e valoriza a cidade. 
Agradecemos pelo reconhe-
cimento, para nós é uma hon-
ra fazer parte dessa história”, 
destacou Dr. Carlos Nogueira.

O evento reuniu personali-
dades esportivas, ex-atletas, 
dirigentes, empresários, além 
do vice-prefeito, o médico co-
operado Dr. Júlio Cesar Perei-
ra dos Santos, que representou 
o Executivo.

O prêmio é um reconhecimento pelo incentivo ao esporte e 
a parceria que a Unimed tem com a Inter de Limeira

DIVULGAÇÃO
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Na noite de 12 de novembro, a 
ACIL recebeu a palestra de sensi-
bilização do projeto “O Futuro da 
Minha Cidade”, que teve o objeti-
vo de mobilizar a sociedade para 
ser protagonista na gestão dos mu-
nicípios, desenvolvendo soluções 
para a sustentabilidade urbana.

O evento foi promovido pe-
la Comissão de Meio Ambiente 
(CMA) da Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção (CBIC), 
em correalização com o Serviço 
Social da Indústria (SESI Nacio-
nal), com apoio da associação das 
Empresas de Loteamento e De-
senvolvimento Urbano (AELO) e 
o Sindicato da Habitação de São 
Paulo (Secovi-SP). 

Dentre diversas autoridades da 
cidade e região, e comerciantes lo-
cais, participaram o prefeito Muni-
cipal Mário Botion, o presidente da 
ACIL, José Mário Bozza Gazzetta, 

Projeto “O Futuro da Minha Cidade” é apresentado na ACIL
Iniciativa visa sensibilizar a sociedade para implementar um planejamento estratégico para o desenvolvimento de 
Limeira, e será conduzida através de parceria entre ACIL e CIESP

o diretor titular do CIESP Limeira, 
Jairo Ribeiro Filho, o diretor regio-
nal da Secovi-SP, Marcelo Colucci-
ni, além do engenheiro civil Silvio 
Barros, que também é especialista 
em engenharia sanitária e ambien-
tal, ex-prefeito de Maringá-PR e se-
cretário de Desenvolvimento Urba-
no e de Planejamento do Governo 
do Estado do Paraná, que apresen-
tou o projeto e como ele se faz ne-
cessário atualmente para uma ges-
tão consciente e planejada para o 
futuro das cidades.

Silvio destacou a importância de 
se discutir ações criativas e susten-
táveis, falou sobre o exercício de se 
imaginar o que deveria ser feito pa-
ra o progresso da cidade daqui a 20 
anos, apresentando possibilidades e 
alternativas para a cidade nas próxi-
mas décadas, despertando o questio-
namento sobre o caminho que deve 
ser trilhado, sobre qual tipo de cidade 

Limeira deve ser futuramente. Além 
disso, enfatizou que este deve ser um 
projeto abraçado pelos setores públi-
co, privado e também pela sociedade 
que deve ser ouvida para poder con-
tribuir com esse processo.

Em sua fala o presidente da 
ACIL afirmou que é essencial para 
qualquer município implementar 
e trabalhar com um planejamento 
estratégico bem organizado. “Jun-
to com o CIESP, com quem man-
temos uma parceria de anos, nos 
comprometemos a dar inicio a es-
se projeto para fazer algo bom pa-
ra Limeira, procurando melhorar 
nossa qualidade de vida assim co-
mo o aspecto socioeconômico da 
cidade”, enalteceu Gazzetta.

Para Jairo Ribeiro do CIESP, pa-
ra que iniciativas como esta tenham 
sucesso, é necessário apoio incon-
dicional da sociedade, “que preci-
sa se engajar num objetivo comum 

que é o progresso de nossa cidade. 
Nós não mediremos nenhum esfor-
ço para que possamos implementar 
em Limeira esse programa que vai 
atravessar gerações”.

O evento foi um sucesso e moti-
vou a todos para a implementação 
do projeto, e agora o próximo pas-
so é avaliar qual modelo se aplica à 
Limeira e de que forma a iniciativa 

vai ser conduzida a partir desse pas-
so inicial que foi dado. “Precisamos 
incentivar o debate com a socieda-
de para saber qual futuro eles alme-
jam para a cidade, e trabalharmos 
junto com o poder público e priva-
do, para traçarmos o melhor plane-
jamento para um futuro promissor 
para Limeira”, enalteceu o presi-
dente da ACIL, José Gazzetta.

A ACIL recebeu, no dia 1º de no-
vembro, o Prêmio AC Mais na cate-
goria de associação de grande porte 
em “Desenvolvimento Local”. Es-
te é o terceiro ano que a Associação 
é premiada, tendo ganhado o reco-
nhecimento em 2014 e 2015, na ca-

ACIL recebe Prêmio AC Mais na categoria “Desenvolvimento Local”
A Associação concorreu como “entidade de grande porte”, e a entrega foi realizada no último dia do 19º Congresso da Facesp

DIVULGAÇÃO

O objetivo do projeto é mobilizar a sociedade para ser protagonista na gestão 
dos municípios, desenvolvendo soluções para a sustentabilidade urbana

O prêmio é o reconhecimento dos esforços da diretoria e equipe da ACIL em 
prol do desenvolvimento e crescimento empresarial limeirense

tegoria “Produtos e Serviços”, além 
de ter sido finalista em 2013 e 2016.

No evento estiveram presentes 
como representantes da ACIL de 
Limeira, o gerente Divaldo Corrêa 
de Souza, as colaboradoras Renata 
Aparecida Cardoso e Juliane Bas-

telli dos Reis, além da superinten-
dente do CME, Rosilene Apareci-
da Luck.

O anúncio dos ganhadores foi 
feito durante o último dia do 19º 
Congresso da Facesp, realizado em 
Atibaia (SP) entre os dias 30 de ou-
tubro e 1º de novembro, contando 
com a participação de cerca de 1,2 
mil pessoas. Esta edição teve como 
objetivo o reconhecimento às asso-
ciações comerciais que atuaram na 
busca do alcance da sua missão e 
que, consequentemente, obtiveram 
resultados que atendessem às ne-
cessidades dos associados, colabo-
radores, fornecedores, sociedade e 
outras entidades parceiras.

O processo de escolha das asso-
ciações que serão premiadas pas-
sa por diversas etapas, seguindo 
um regulamento previamente es-

tabelecido pela Facesp, que se ini-
cia com as entidades preenchen-
do e atualizando a Pesquisa De 
Desenvolvimento Organizacional 
PDO2019. Com isso, as pesqui-
sas são criteriosamente analisadas 
e após a escolha das finalistas, elas 
podem ser visitadas pelo comitê 
gestor do Prêmio AC Mais, que irá 
atestar todos os dados e informa-
ções apresentadas, disponibilizá-
-los a uma bancada de juízes (vo-
luntários e não remunerados), que 
irá validar três associações, por ca-
tegoria e perfil do município, com 
melhor índice no ranking, para en-
caminhar as etapas de divulgação 
e cerimônia de entrega do prêmio.

Segundo a Facesp, tanto o Con-
gresso quanto o Prêmio AC Mais 
estimulam as entidades participan-
tes a buscarem a excelência. Além 

da entrega do troféu, o AC Mais 
é um momento de confraterniza-
ção, de troca de experiências e de 
boas práticas. O que deu certo pa-
ra uma Associação, quando adap-
tado, poderá dar certo para outra. 
O prêmio e os eventos realizados 
no Congresso fortalecem este as-
sociativismo. 

“É uma honra poder receber pe-
la terceira vez este prêmio. Ele é 
uma prova do reconhecimento e 
de todos os esforços da diretoria e 
equipe ACIL em prol do interesse, 
crescimento e representatividade 
do empresário e prestador de ser-
viço limeirense, e um motivador 
para trabalharmos cada vez mais 
para o desenvolvimento da classe 
empresarial em nossa cidade”, res-
salta o presidente da ACIL, José 
Mário Bozza Gazzetta.

A ACIL realizou no dia 13 de 
novembro, a capacitação gratui-
ta “Saiba Vender”, ministrada por 
Robson Dal Bó, da ActionCOA-
CH. Compareceram ao curso 89 
pessoas que já estão no mercado 
de trabalho e desejavam atualizar-
-se, ou que buscam uma oportuni-
dade de emprego.

A abertura do evento foi reali-
zada pelo presidente da ACIL, Jo-
sé Mário Bozza Gazzetta, que res-
saltou a importância de sempre 
buscar o conhecimento. “A Asso-
ciação está preocupada com o de-

Capacitação para vendas é realizada com sucesso na ACIL
senvolvimento de nossa cidade. 
Esperamos que vocês saiam hoje 
mais preparados, e que quem ain-
da não está empregado possa su-
prir o déficit de mão de obra quali-
ficada que o comércio tem sofrido 
este ano”, falou o presidente.

O palestrante iniciou o treina-
mento dando uma dica: de que não 
existe experiência suficiente, se não 
houver também a ação. “Tudo co-
meça com o comportamento do 
vendedor, que deve transmitir tran-
quilidade ao cliente. É preciso sair 
da mesmice na hora da primeira 

abordagem, pois é este contato ini-
cial que irá determinar se haverá ou 
não a venda”, aponta o coach.

Ele também salientou que o ven-
dedor tradicional está fadado à “ex-
tinção”, e em seu lugar estão surgin-
do os “resolvedores de problemas”. 
“É preciso saber diferenciar os de-
sejos e necessidades de cada clien-
te, para poder oferecer o melhor 
atendimento e produto que ele ne-
cessita ou almeja”, acrescenta Dal 
Bó. Identificar o perfil do cliente, 
ter uma comunicação clara, saber 
como contornar um “não” e o mo-

mento de encerrar uma abordagem, 
foi algumas das orientações que os 
participantes receberam.

No fim da capacitação, todos os 
participantes receberam um certifi-
cado comprovando a sua presença.

O treinamento reuniu profissionais que já atuam na área ou que buscam uma 
oportunidade de emprego, e todos receberam um certifica no final da palestra

ACIL/RAFAELA SILVA

ACIL/LEONARDO BARDINI
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Um bom atendimento fará to-
da a diferença na hora de abor-
dar um cliente e assim garantir 
a venda. Mas para isso, muitas 
das vezes é preciso estar dispos-
to a abraçar novas ideias e reali-
zar mudanças, e existem diversas 
técnicas e ferramentas que auxi-
liam neste processo.

Pensando nisso, a ACIL está 
trazendo o curso “Gestão de Mu-
dança – Vendas e Atendimento”, 
ministrada por Marcelo Alciati, e 
que será realizado nos dias 25 e 26 
de novembro, das 18h às 22h, na 
sede da Associação. 

A capacitação tem por objetivo 

Atendimento ao cliente será o tema de capacitação realizada na ACIL
modelar nos participantes os prin-
cipais passos para o melhor de-
sempenho nas vendas, através do 
conhecimento e do comportamen-
to adequado. Com isso, é possível 
alcançar resultados positivos no 
faturamento, usando as técnicas de 
vendas e a aplicação do fino trato 
com os consumidores.

Esta é uma ótima oportunidade 
para preparar colaboradores, ges-
tores e líderes para os trabalhos do 
próximo ano, além de poderem em-
pregar todo o conhecimento e téc-
nicas aprendidas já durante a movi-
mentação das compras de Natal.

Marcelo Alciati possui amplo 

conhecimento em vendas e ma-
rketing, atua como executivo co-
mercial em empresas de pequeno 
e médio porte. Hoje possui um es-
critório de negócios em consulto-
ria em vendas, projetos, e elabo-
ração de planejamento estratégico 
em vendas.

Para realizar a inscrição desta 
capacitação, acesse o site www.
acillimeira.com.br/agenda. O in-
vestimento para este curso é de R$ 
210,00, porém sócios da ACIL pa-
gam preço especial de R$ 160,00. 
Para mais informações, basta ligar 
no (19) 3404-4911 ou através do e-
-mail cursos@acillimeira.com.br.

A capacitação pretende modelar nos participantes o melhor desempenho 
nas vendas, através do conhecimento e do comportamento adequado

DIVULGAÇÃO

Faltam poucas semanas para o 
Natal, uma das datas mais celebra-
da em todo o mundo, e muitas pes-
soas aproveitam esta época do ano 
para demonstrar sua gratidão. Entre 
diversos presentes, as cestas natali-
nas são uma das mais procuradas.

Estas cestas especiais, como ex-
plica André Lucien Degaspare do 
Serv Bem Supermercados, trazem 
produtos que remetem as festas 
desta época do ano. “Em nossas 
lojas, por exemplo, temos vários 
modelos prontos. Mas há consu-
midores que preferem personali-
zar sua cesta, então sugerimos que 
ele mesmo caminhe pela loja e vá 
colocando no carrinho os produtos 

Cestas de Natal: uma forma de gratidão
que mais lhe agradam. Depois nos-
sos colaboradores a montam para 
o cliente”, explica.

Para estes que desejam criar, 
há uma grande variedade de pro-
dutos, inclusive especiais como li-
ght, diet, sem lactose e sem álcool. 
Basta dar uma volta pelo super-
mercado e deixar a imaginação ro-
lar, para conseguir montar algo di-
ferente e que com toda certeza irá 
agradar a pessoa que irá recebê-la.

A principal diferença entre as 
cestas prontas está na variedade de 
produtos que cada uma possui, e 
todos os anos existe alguma novi-
dade. “Geralmente esta novidade 
fica por conta dos sabores de pane-

tones e chocotones. Este ano, por 
exemplo, temos lançamentos co-
mo o panetone de Ovomaltine e 
panetone de Sonho”, aponta o re-
presentante do Serv Bem.

As cestas são muito procuradas, 
principalmente por empresas que 
desejam demonstrar, de alguma 
forma, a gratidão que sentem pelos 
colaboradores. “A cesta natalina, 
por ter produtos diferenciados do 
básico, é uma maneira da empre-
sa agradecer os serviços prestados 
ao longo do ano, mostrando a valor 
do colaborador. Nós do Serv Bem 
estamos à disposição para cotações 
de cestas para empresas e particu-
lares”, ressalta Degaspare.

Cada cesta possui uma grande variedade de marcas, com 
produtos que remetem às festas desta época do ano

DIVULGAÇÃO
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A ACIL está completando 86 
anos de fundação no dia 27 de 
novembro. A instituição tem o 
objetivo de trazer mais união 
para os empreendedores, au-
mentando o seu poder e visibi-
lidade como classe, auxiliando 
e defendendo seus interesses, 
além de aumentar a sua repre-
sentatividade e oferecer ferra-
mentas que o auxiliem no dia a 
dia da vida empresarial.

E para comemorar a data, quem 
irá ganhar o presente serão os as-
sociados e convidados limeiren-
ses, pois a Associação irá realizar 
uma semana recheada de ações e 
atrações totalmente gratuitas.

A semana inicia com uma 
Missa, aberta e dedicada a toda a 
classe empresarial e comunidade, 
que será realizada no dia 24 de 
novembro, na Catedral de Nossa 
Senhora das Dores, às 10h. Tam-
bém acontecerá neste dia, a partir 
das 10h30, uma Retreta no Co-
reto da Praça Toledo de Barros, 
com um repertório inteiro de mú-
sicas populares brasileiras.

No dia 26, às 8h, será reali-
zada uma Rodada de Negócios, 
voltada para os empresários as-
sociados. Este tipo de evento vi-
sa o networking, novos negócios 
e o conhecimento de novas par-
cerias. Os participantes são dis-
tribuídos em grupos, onde cada 
um deve trazer material de divul-
gação e elaborar uma breve des-
crição de sua empresa, para que 
consiga apresentar aos demais 
participantes no tempo de cada 
rodada (Ex.: quem é sua empre-
sa? que produtos e/ou serviços 
oferecem? Quais as vantagens de 
se fechar um negócio com ela?). 
As inscrições devem ser feitas até 
o dia 19 de novembro e as vagas 
são limitadas, sendo uma empre-
sa de cada segmento.

Também na terça-feira, a de-
coradora Júlia Cavinato irá apre-
sentar a palestra “Decoração de 
Natal para sua Empresa”, às 19h. 
Ela dará orientações e dicas de 
como deixar um empreendimen-
to mais agradável e atrativo para 
as vendas de fim de ano. Esta é 
uma grande oportunidade para 
empresários e prestadores de ser-
viços aprenderem como melho-
rar o visual do espaço de trabalho 
e recepção, motivando assim os 
consumidores e contribuindo pa-
ra o aumento das vendas.

Programação de aniversário da ACIL conta com vários eventos gratuitos em Limeira
Serão seis dias de atividades com capacitações e apresentações culturais gratuitas, que visam 
celebrar e aproximar a Associação da população e da classe empresarial

No dia 27 de novembro, que é 
oficialmente o aniversário de 86 
anos da ACIL, todos são convi-
dados a prestigiarem a realização 
de uma Solenidade, com início 
às 08h30 na sede da Associação. 
Além do cerimonial, haverá a apre-
sentação musical do Coral Nos-
so Clube e a distribuição de 300 
mudas ornamentais. E durante to-
do este dia, das 9h30 às 17h, os as-
sociados são convocados a com-
parecerem na sede da Entidade e 
votarem na eleição da chapa de di-
retoria, que irá presidir a ACIL du-
rante o biênio 2020 e 2021.

Na quinta-feira, dia 28 de no-
vembro às 8h30, o Conselho da 
Mulher Empreendedora (CME) 
da Associação promoverá uma 
edição do Café da Manhã do 
Conhecimento com a capacita-
ção: “Prepare sua equipe para as 
vendas de fim de ano”, ministra-
da pelo consultor empresarial de 
vendas, Luis Pimentel. Os parti-
cipantes irão aprender a defini-
ção dos objetivos de vendas para 
este ano; o que e como treinar a 
equipe; como definir os assuntos 
a serem trabalhados; como me-
dir os resultados da preparação; 
vendedores temporários; como 
se preparar para 2020; entre ou-
tros assuntos.

Outra grande palestra será apre-
sentada, no dia 29 de novembro 
com o tema “Endomarketing”, mi-
nistrada pelo professor e diretor 
da Álamo Comunicação, Mar-
celo Prada, e faz parte do even-
to Conexão ACIL, que come-
ça às 7h30. Os colaboradores 
do setor de RH participantes da 
capacitação, poderão se atuali-
zar sobre diversos assuntos co-
mo o Employer Branding (que 
é a reputação da uma empresa 
como empregadora, como é o 
ambiente para se trabalhar); o 
protagonismo do colaborador; 
a importância das métricas no 
acompanhamento do aprendi-
zado e as ferramentas de ino-
vação para a jornada de treina-
mentos e aprendizagem.

E para encerrar a semana de ati-
vidades, será realizada no dia 30, 
uma edição especial do ACIL Iti-
nerante, que estará na Praça Tole-
do de Barros. O evento começa-
rá às 10h, e os visitantes poderão 
realizar consultas ao SCPC (para 
pessoa física), encontrar orienta-
ções sobre MEI, realizar cadastro 

no Banco de Currículos da ACIL, 
obter informações diversas sobre 
empreendedorismo e conhecer os 
benefícios e serviços da Entida-
de. Além disso, haverá também a 
apresentação da Banda Marcial do 
SENAI “Luiz Varga”, brinquedos 

infláveis, e distribuição de pipoca e 
algodão doce gratuitamente para a 
população.

Em seus 86 anos de existên-
cia, a ACIL está sempre se rein-
ventando, mantendo os ideais 
que a consolidaram e caminhan-

do com a comunidade em que 
está inserida, e espera poder 
contar com a participação de to-
dos seus Associados e parceiros 
nas comemorações de seu ani-
versário. Informações através do 
telefone (19) 3404-4900.
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