DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

www.acillimeira.com.br • ANO 13 | EDIÇÃO 592

JORNAL DA ACIL

19 de Março a 1º de Abril de 2018 • Limeira-SP

Dia Internacional da Mulher e aniversário
do CME são comemorados na ACIL
ACIL/RAFAELA SILVA

Na manhã do dia 07 de março, o Conselho da Mulher Empreendedora da ACIL realizou
um evento especial que contou
com um delicioso café da manhã e duas palestras motivacionais com as convidadas Susan
Sugdem e Simone Zaros, que
promoveram uma manhã repleta de reflexões e conhecimento.
pág. 4

Arnaldo Jabor será a atração especial de
abertura da FENACIL
A Feira de Empreendedorismo e Negócios da ACIL terá entrada gratuita e acontecerá nos dias 06 e 07 de junho,
das 14h às 22h, no Centro de
Eventos do Shopping Nações
Limeira. Já a palestra acontece no dia 05, às 19h30. Saiba
como adquirir o seu convite!
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CRC é a solução para recuperar os débitos da sua empresa

pág. 6

Dia da Empresa Limeirense 2018: Ajude a escolher os destaques do ano
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EDITORIAL

VITRINE

As incertezas continuam, mas temos que seguir acreditando!
No cenário internacional a sobretaxação do aço e do alumínio decretado
pelo Governo Norte Americano trouxe mais uma incerteza que pode afetar
as relações comercias entre os países industrializados, podendo refletir de
forma significativa na balança comercial de alguns destes países. Esta ação
pode disparar reações comercias no resto do mundo, provocando um ambiente de instabilidade comercial. Essa medida está sendo adotada na contramão dos interesses comerciais da livre concorrência, justamente no decorrer de um ano que se mostrava como de recuperação comercial mundial.
No Brasil, a operação Lava a Jato continua, mesmo sofrendo veladas
pressões para diminuir seu ritmo de apuração, assim como o Judiciário que
vem sendo pressionado, para que de forma casuística, reveja a possibilidade de prisão a partir de um julgamento condenatório colegiado de segunda
Instância. É certo que essa eventual revisão beneficiaria vários políticos, os
quais estão sendo investigados e julgados nos processos da Lava a Jato e
tantos outros.
Neste ano, temos ainda outro fato importantíssimo: as eleições para os
maiores cargos públicos de nossa República. Esse momento enseja reflexão por parte de todos os cidadãos, haja vista que nosso voto é a ferramenta legítima e efetiva que temos para contribuir com as mudanças que tanto
almejamos. Não podemos nos abater politicamente, o nosso voto, responsável e consciente, pode representar a aceleração da depuração politica que
tanto necessitamos. A mudança depende da qualidade da escolha dos nossos
representares políticos.
Mesmo diante deste cenário, temos que continuar trabalhando arduamente, para que a recuperação inicial que notamos em alguns segmentos possa
se estender a todos os demais segmentos econômicos.
A ACIL está fazendo sua parte, não medindo esforços para colaborar com
a recuperação da economia local. Remodelamos nossa campanha “Compras
Premiadas”, inclusive com mais investimento em mídias para sua divulgação. Essa campanha potencializa as vendas no comércio local, com premiações que são reinvestidas nas lojas e comércios participantes. Para aqueles
que não aderiram, ainda está em tempo. Aproveitem, façam sua adesão para
que possam colher os benefícios dessa importante ferramenta que visa fomentar as vendas deste ano.
Estaremos também promovendo nos dias 06 e 07 de junho nossa primeira
FENACIL, uma feira dedicada ao empreendedorismo que tem por objetivo
fomentar um ambiente propício para geração de oportunidades de negócios
e estimular o surgimento e a diversificação de novos empreendimentos. Na
abertura desta feira, teremos como palestrante o reconhecido cineasta e jornalista Arnaldo Jabor que abordará o tema “Perspectivas do Brasil”.
Estamos neste ano também empreendendo varias ações que visam solidificar e aumentar a abrangência de atuação do Cartão ACIL+, aumentamos
a oferta de vários produtos e benefícios para as empresas associados, bem
como aos seus colaboradores.
Com foco na capacitação e formação de nossos associados, estamos prospectando cursos e palestras em nossa entidade, cujas informações podem
ser obtidas em nosso site, assim como todas as informações de nossos serviços e eventos.
Não podemos ficar estagnados, nossa missão e nosso compromisso para
com nosso associado é estar sempre a seu lado, suportando e defendendo
seus interesses. Nossa entidade esta sempre se reinventado, implementando novos produtos e serviços, desempenhando com excelência sua missão,
qual seja, a tutela integral dos interesses de seus associados.

Nova ferramenta do INSS mostra o tempo que falta para se aposentar

Valmir Lopes Teixeira Martins
Diretor da ACIL

DIVULGAÇÃO

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) lançou um novo serviço que simula o tempo de contribuição e diz se o trabalhador já tem tempo para pedir a aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição.
O lançamento da ferramenta ocorre dias depois de o governo anunciar oficialmente a suspensão da tramitação da reforma da Previdência no Congresso.
A proposta de emenda à Constituição (PEC), que deve ficar parada até o fim do
ano, endurece as regras para se aposentar e mira sobretudo aumentar a idade mínima para atingir o benefício.
Diferente da ferramenta anterior disponível no site, a nova calculadora realiza
uma busca automática de todas as informações e dados de vínculos do trabalhador
registrados nos sistemas do INSS.
A simulação funciona apenas como um primeiro “indício” do direito, pois ao visualizar a suposta possibilidade de aposentadoria, o trabalhador entrará em contato
com o INSS para saber se, de fato pode receber o benefício.
O simulador está inserido no Meu INSS (https://meu.inss.gov.br/central/index.
html#/), uma ferramenta criada pelo instituto para desburocratizar a vida dos segurados. No portal, a pessoa acessa e acompanha todas as informações da sua história de trabalho como dados sobre contribuições previdenciárias, empregadores e
períodos trabalhados.
O objetivo é que por meio do Meu INSS o segurado consiga acompanhar todas
as fases do pedido pela internet, interagir com o INSS quanto ao seu processo e receber notificações diretamente pelo site ou aplicativo para celulares.
Fonte: Estadão Conteúdo
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Excelência de ensino em língua inglesa na London Center
Aprender uma segunda língua é um dos objetivos da
maioria das pessoas. Seja para atuar e avançar profissionalmente, por conhecimento ou
para preparação para um intercâmbio, dominar outro idioma
se torna cada dia mais imprescindível, e sem sombra de dúvidas é de extrema importância
que se procure uma instituição
séria e de qualidade para o seu
aprendizado.
A London Center é uma das
escolas com excelência de ensino de maior atuação em Limeira. Fundada em 1999, tem como principal idioma o inglês,
que segue desde o nível bási-

co A1 até o de competência C2,
juntamente com os níveis de
negócio e das aulas de conversação. Além disso, são ministradas aulas de alemão, italiano,
espanhol e francês com toda a
qualidade e competência exigida internacionalmente.
A escola é a única na região a
ser criada e dirigida por alguém
que possui o inglês como o primeiro idioma. Steve Baxter é
britânico, e preza por ter em sua
equipe de colaboradores profissionais que já tenham vivido em
países da língua inglesa, como
Estados Unidos e Reino Unido.
A entidade também organiza e
oferece oportunidades de inter-

Vamos pedalar?

DIVULGAÇÃO

Muito além dos benefícios físicos, andar de bicicleta também auxilia na
melhora de funções cognitivas, atenção e até mesmo na socialização

Andar de bicicleta é uma das
atividades mais apreciadas pelas
pessoas. Desde muito cedo o ciclismo é apresentado às crianças,
e a prática desta atividade traz inúmeros benefícios tanto para o corpo quanto para a mente. Pedalar
é considerado por muitos muito
mais que uma atividade física, mas
sim um estilo de vida.
Praticar um esporte ou exercício é de extrema importância para que se tenha mais qualidade
de vida e segundo o gerente da
Leal Bike, Fernando Rodrigues
da Silva, o ciclismo traz benefícios rapidamente visíveis. “Já de
primeira mão tem-se o controle e perda de peso, prevenção de

doenças do coração, controle da
diabetes, fortalecimento da musculatura, melhora na coordenação motora, aumento da autoestima etc.”, explica.
Silva também é líder do grupo
ciclístico de passeios da Leal Bike. A participação em grupos como este possibilita a oportunidade
de fazer novas amizades, aumento da socialização, cooperatividade, e para iniciar a prática é muito fácil. “Para começar o ideal é
procurar por uma loja especializada com profissionais capacitados,
para que possam instruir desde o
equipamento de segurança até a bicicleta adequada dentro de seu orçamento”, explica o líder. Porém

câmbio para seus alunos, que serão recebidos pelo proprietário e
sua esposa, para garantir o pleno
aprendizado da linguagem e experiência cultural.
A escola não explora o processo de aprendizagem como
uma mercadoria, sendo seu foco
a qualidade do ensino e garantia
de satisfação do aluno, preparando-o para ter total confiança no
momento de empregar a língua
aprendida. Para encorajar mães
e pais a praticar inglês em casa
com seus filhos e filhas, a escola
oferece cursos de curta duração
gratuitos para pais.
A London Center em comemoração aos 20 anos de atuação,

vale lembrar também, que antes de
qualquer atividade física uma pessoa deve passar por uma avaliação
médica para atestar que não tenha
qualquer problema que a impeça
de realizá-la.
Para aqueles que já são adeptos
do ciclismo, e gostariam de praticá-lo de forma mais profissional, existem as equipes federadas
que já exercem o ramo. “Há grupos tanto para o ciclismo de estrada quanto o Montain Bike (MTB).
Basta pegar informações de provas
que são realizadas semanalmente
conforme a região e se inscrever na
categoria ‘solo’; com isso estará se
envolvendo com profissionais da
área que já possuem equipes formadas ou que estão se formando”,
aponta o gerente da Leal Bike.
Para finalizar ele deixa algumas dicas, que valem tanto para
iniciantes quanto para os veteranos: utilizar sempre equipamentos de segurança (capacete, luvas,
óculos etc.) e o protetor solar, hidratar-se regular durante a atividade com água ou soro caseiro,
manter uma alimentação saudável, ter conscientização no trânsito, respeitar pedestres e auxiliar
aqueles que estejam começando
ou precisem de ajuda. Tudo isto
para tornar a prática mais saudável e satisfatória.

ACIL/LEONARDO BARDINI

Em comemoração ao seu aniversário, a London Center
está com ofertas especiais até o final de abril

preparou ofertas atraentes para todos os cursos até o final de abril.
Para conferir os preços especiais
e conhecer a escola, basta ir até a
Rua Alferes Franco, 834 no Cen-

tro. Para mais informações existe
o telefone (19) 3452-4346. É possível conferir promoções também
através da página do Facebook:
@londoncenter.idiomas.
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CME promoveu evento especial para celebrar seu 14º aniversário e o
Dia Internacional da Mulher
Na manhã do dia 07 de março, o Conselho da Mulher Empreendedora da ACIL realizou
um evento especial em comemoração ao Dia Internacional
da Mulher e também para celebrar os 14 anos de atividade
do CME, que desde sua fundação promove projetos que motivam e atualizam os empresários, em especial as mulheres
do meio corporativo, além de
fortalecer a vocação empreendedora feminina.
As festividades tiveram início às 8h30 com um delicioso
café da manhã preparado com
todo o carinho para todos os
participantes, que também foram agraciados com um presente do CME: um lindo leque florido.
Por volta das 9h30, todos
se reuniram no auditório da
ACIL para prestigiar as palestrantes Susan Sugden e Simone Zaros, que promoveram
uma manhã repleta de reflexões e conhecimento.
A primeira a se apresentar foi a Master Coach Susan
Sugden que apresentou a palestra “Seja sua melhor versão” e falou sobre o poder da

FOTOS: ACIL/RAFAELA SILVA

Integrantes do Conselho da Mulher Empreendedora da ACIL

autoestima, o quanto ela é importante para as mulheres e o
quanto está ligada ao sucesso
pessoal e profissional. Também falou sobre o que impede as pessoas de terem a vida dos seus sonhos. “São as
nossas crenças, ou seja, tudo aquilo que eu acredito como verdade sobre mim, seja
positivo ou negativo. Muitas
vezes essas crenças nos limitam, nos sabotam, mas cabe
a nós tomar a decisão, a autoresponsabilidade de nossas
vidas, querer mais, começar o
processo de transformação e
viver a abundância do amor,

carinho, profissional, financeira e em todas as áreas”, enalteceu Susan.
Na sequência, a diretora executiva da Zaros Escola de Negócios, Simone Zaros subiu
ao palco para falar sobre o
tema “Brilho nos olhos, você tem?” e chamou a atenção
dos participantes sobre a importância da automotivação,
e as pontes necessárias para
obtê-la: “Identificação consigo próprio; Interagir com
seus sentimentos; Dedicação
e Atrativos Materiais”. Também destacou as diferenças
entre uma pessoa que faz as

A palestrante Susan Sugden, a superintendente do CME, Rosilene Luck,
a vice-superintendente Vera Mattiazzo, a primeira dama, Roberta Botion,
e o presidente da ACIL, José Mário Bozza Gazzetta

coisas por obrigação e aquelas que são comprometidas
com os objetivos, e falou como a flexibilidade e a tolerância são essenciais na vida de
qualquer indivíduo. “Nascemos egocêntricos e durante
nossa jornada temos o desafio de nos tornarmos empáticos”, frisou a palestrante, que
também refletiu sobre “como
podemos ser melhores do que
fomos ontem?” e “nós somos
frutos dos nossos pensamentos”. Ao final de sua apresentação, Simone emocionou a
todos com uma linda mensagem motivacional.

Para encerrar a manhã de
festividades, foi realizado o
sorteio de brindes para os participantes que também foram
convidados a cantar o “Parabéns” em comemoração ao
aniversário do CME. “O evento foi maravilhoso, um sucesso. Foi um prazer receber a
todos na ACIL para celebrar
essas datas tão importantes
para o CME e ao mesmo tempo aprender um pouco mais
com Susan e Simone, que nos
deram uma aula de motivação
e superação hoje”, destacou a
superintendente do CME, Rosilene Luck.
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Feira de Empreendedorismo e Negócios da ACIL será realizada
no Shopping Nações Limeira
Arnaldo Jabor será a atração especial de abertura da FENACIL
A 1ª Feira de Empreendedorismo e Negócios da ACIL,
a FENACIL, trará para Limeira um grande encontro
de empreendedores e empresários, com várias empresas
expondo seus produtos e serviços, trazendo conteúdo, experiências e muitas atrações
que difundem a importância
do empreendedorismo para o
cenário econômico do País, e
a força que a classe empresarial possui para o desenvolvimento da região.
A FENACIL é organizada
pelo Núcleo de Jovens Empreendedores da ACIL e acontecerá nos dias 06 e 07 de junho,
das 14h às 22h, no Centro de
Eventos do Shopping Nações
Limeira com o objetivo de fomentar um ambiente propício
para a geração de oportunidades de negócios e estimular o
surgimento e a diversificação
de novos empreendimentos.

Durante os dois dias de feira, que terá entrada gratuita, também haverá criação de
oportunidades de negócios
com baixo investimento inicial, palestras e workshops sobre marketing digital, planejamento estratégico, blockchain,
mercado financeiro, franquias,
start-up e muito mais. O evento contará ainda com uma rodada de negócios multissetoriais e “Fast Consulting”, em
que os visitantes poderão buscar orientações e soluções para a gestão empresarial de forma personalizada.
Cerca de 60 empresas estarão presentes na feira apresentando seus produtos e
serviços, gerando uma expectativa de mais de 3 mil visitantes nos dois dias de feira.
Por essa razão será uma grande oportunidade para os expositores apresentarem seus
produtos e serviços a fim de

realizar novos negócios e
consolidar suas qualidades
e excelência para o público
consumidor.
Além disso, também há
oportunidade de patrocinar
a FENACIL. Empresas que
tenham interesse de participar com sua marca na feira nas principais mídias e espaços de comunicação, com
garantia de visibilidade para
os visitantes em toda área do
evento e divulgação externa,
podem entrar em contato com
a ACIL para saber mais informações, valores e condições
de pagamento. O telefone para contato é (19) 3404-4906,
falar com Mariana, e o e-mail
é fenacil@fenacil.com.br.
Para acompanhar as novidades e as atrações programadas para a FENACIL é só
acessar o site www.fenacil.
com.br, ou a página oficial do
evento no Facebook: Fenacil.

DIVULGAÇÃO

Abertura com Arnaldo Jabor
No dia 05 de junho a FENACIL terá como atração especial de abertura, o ilustre jornalista e cineasta Arnaldo Jabor,
que apresentará a palestra “Perspectivas do Brasil” no dia
05, às 19h30. O 1º lote de ingressos, a ser comercializado até
o dia 15 de abril, contará com preço promocional: R$ 80,00
para sócios da entidade – que deverão adquirir seus ingressos no balcão de atendimento da ACIL, e R$ 120,00 para
não sócios, que poderão adquirir os convites nos pontos de
venda espalhados pela cidade: Livraria IV Centenário, Óticas e Relojoaria Milly e Padarias Nova Paulista.
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Associados terão que utilizar o Cartão ACIL+ para adquirir descontos
A ACIL disponibiliza para seus associados diversos convênios que garantem descontos nos mais diversos estabelecimentos como: faculdades, escolas
de línguas, saúde, cinema, automóveis e muito mais. Mas para garantir estes
benefícios é preciso estar atento, pois a partir do dia 02 de abril só serão aceitos os cartões ACIL+ como comprovante de desconto.
Antes os interessados deveriam fazer a impressão de um voucher com data
de validade para adquirir o benefício. O voucher só será emitido pelo sistema
até o dia 31 de março. Agora com a ajuda do cartão, basta apresentá-lo no estabelecimento cadastrado e garantir a sua vantagem. “O cartão de benefícios
ACIL+ traz mais praticidade e é uma garantia que esta pessoa faz parte de

uma empresa associada, e tem direito aos descontos e serviços relacionados
da Associação. Ele traz muito mais segurança e comodidade tanto para o usuário, quanto para o estabelecimento que está recebendo e pode ter um controle maior”, explica Graziela Prado, consultora de produtos da ACIL.
Para solicitar o Cartão ACIL+ é muito fácil, basta procurar o departamento comercial da ACIL em sua sede ou entrar em contato pelo telefone (19) 3404-4900,
pelo e-mail cartão@acillimeira.com.br ou pelo WhattsApp (19) 97148-1272. Para
conhecer todas as vantagens e serviços que podem ser adquiridos através do cartão
além dos convênios, basta acessar o site da Associação (www.acillimeira.com.br) e
clicar na aba ou banner do “Cartão ACIL+”, e depois selecionar a opção desejada.

Chegou a hora de indicar os destaques do Dia da Empresa Limeirense
A ACIL dá início a mais
uma comemoração do Dia da
Empresa Limeirense, que em
2018 celebra 38 anos de homenagens àqueles que se destacaram entre os demais ao
promover a melhoria contínua em seus negócios, colaborando assim com o desenvolvimento socioeconômico
de Limeira e região.
O questionário deverá ser
preenchido com indicações
de empresas associadas à entidade nas categorias Comércio, Indústria, Prestação de
Serviços, Personalidade, Empresa Socialmente Responsável, Instituição, Mulher e Jo-

vem Empreendedores.
A votação pode ser feita
por toda a população até o dia
31 de março, no site da ACIL
(www.acillimeira.com.br).
Após o encerramento da votação, a comissão organizadora
composta por diretores, conselheiros, e principalmente, integrantes das diversas entidades
representativas dos segmentos
em questão, irão se reunir para
apurar os votos e revelar os destaques da edição deste ano.
“A comissão seguirá a risca o regulamento interno da
ACIL. O estatuto possui várias regras, sendo a principal
para receber a homenagem,

ser uma empresa associada à
entidade, estar operando interruptamente na praça de Limeira há mais de três anos,
não ter recebido o prêmio no
interstício de 5 anos, além de
ter ações voltadas para o benefício da comunidade, tradição, serviços relevantes, bons
exemplos a serem seguidos,
entre outras características
positivas”, explica o diretor
social da Associação, Tony
dos Santos.
A festa de premiação será realizada em um jantar, no
dia 17 de agosto, no salão social do Nosso Clube, onde todos os indicados receberão a

merecida homenagem oferecida pela ACIL em reconhecimento do trabalho realizado

ao longo do ano.
Vote e faça parte dessa
grande homenagem!

Central de Recuperação de Crédito: Uma forte ferramenta
contra inadimplência
A ACIL procura sempre
trazer novidades em serviços
e ferramentas que auxiliam os
seus associados nos desafios
do dia a dia de seus empreendimentos. Uma das ferramentas que tem conquistado
grande simpatia da classe empresarial é a Central Recuperadora de Crédito (CRC), que
é uma maneira de assessorar
o associado, no recebimento
de dívidas de seus clientes.
Com a adesão a este novo
serviço, o empresário autoriza
a CRC a fazer o contato com
o seu cliente em atraso e toda
negociação necessária para o
recebimento da dívida. “Com
esse benefício, o associado
pode contar com um departamento que tem como único objetivo realizar a cobrança e a negociação de dívidas
consideradas perdidas”, conta

a coordenadora do SCPC da
ACIL, Adriana Marrafon.
Segundo dados do Banco
Central, 70% da inadimplência no Brasil é correspondente a pessoas novatas, ou seja,
que tem seu nome negativado pela primeira vez. Isto é
algo que a maioria dos empresários já vem sentindo há
algum tempo. As vendas são
concluídas, porém o pagamento não é feito, o que gera
um grande transtorno tanto
para o devedor quanto para
o credor.
Apesar do aumento parecer
pequeno, segundo os dados, espera-se uma retomada maior da
recuperação de crédito por parte
da população, e isto é uma consequência do baixo (porém estável) crescimento da economia
e renda, juros menores e inflação controlada. “Estamos sem-

pre em busca de soluções que
auxiliem nossos associados na
gestão de seus negócios, e a
CRC, que já conta com mais de
100 empresas participantes, tem
se mostrado uma grande ferramenta no combate da inadimplência na cidade, pois é um
serviço de qualidade que passa credibilidade para seus usuários”, acrescenta Adriana.
Para utilizar a Central de Recuperadora de Crédito, o associado deve solicitar o contrato
de adesão do serviço, que pode ser retirado na ACIL ou requerido através de suas consultoras. O documento deverá ser
lido atentamente, preenchido,
carimbado e entregue na entidade. Mais informações sobre
a CRC podem ser obtidas pelos telefones (19) 3404-4929
e 3404-4928, e pelo e-mail
heloisa@acillimeira.com.br.

“Nosso associado também pode realizar uma visita ao posto
de atendimento aqui na ACIL e

tirar todas as suas dúvidas com
nossa equipe”, convida a coordenadora do SCPC.

Quem utiliza recomenda!
“Ficamos sabendo do serviço pelo site da ACIL e pelo jornal Visão. Com um mês e meio de uso já recuperamos cerca de 12 débitos de clientes inadimplentes. Estamos gostando bastante da experiência, o atendimento é de
qualidade e a responsável (Heloisa) é bem atenciosa. Já recomendei o serviço para outra farmácia, que já iniciou o
contato com a ACIL.”
Luciana Cosenza, central de convênios Drogalim
“Procuramos a ACIL por ser uma empresa bem reconhecida e resolvemos fazer o teste sobre o serviço da CRC. Estamos com esta parceria desde 2015, sempre há um retorno
quando se tem a necessidade de um relatório ou informações, e o atendimento é sempre de qualidade. Em torno de
50 pessoas foram resgatadas através deste serviço, que é
excelente!”
Marcela Ribeiro, coordenadora da C-ORTO
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O crescimento do mercado vegetariano e vegano
A procura por produtos naturais e vegetarianos/veganos tem
aumentado a cada ano. Segundo
dados disponíveis no site da Sociedade Vegetariana Brasileira
(www.svb.org.br), a busca pelo
termo “vegano” no Google cresceu cerca de 1000%, entre 2012 a
2016. Mas o que realmente compõe este mercado?
Existem inúmeros produtos na
parte alimentícia que não utilizam
nenhum tipo de carne ou qualquer derivado animal. Na Luma
Produtos Naturais, por exemplo,
existem mais de 700 itens de origem vegetal à disposição do consumidor. “Temos mais de 15 tipos
de leguminosas e grãos, farinhas
integrais, 18 tipos de sabores de
salgados prontos, sorvetes com
massa de coco ou a base de chás
funcionais, cappuccino com leite vegetal, hambúrgueres congelados, embutidos e carnes vegetais, entre diversos outros”, conta
a proprietária Luma Hansen.

A empreendedora aponta que a
alimentação vegetariana é estigmatizada como algo relacionado
a “sacrifício”, como se o consumo
de algo que não seja de origem
animal seja difícil ou sem graça.
“Hoje a proteína texturizada de
soja (pts) ou proteína vegetal texturizada (pvt) aparece em vários
formatos para o consumo. Aqui
mesmo nós trabalhamos com pelo menos sete tipos, com os quais
fazemos strogonoff, bolonhesas,
‘carne’ moída, hambúrgueres,
‘carne’ de panela, recheios para
pastéis e tortas. Existe até mesmo
o que chamamos de ‘bacon vegetal’, em que a maioria das pessoas não consegue distinguir o sabor
deste com o original”, acrescenta.
Vegetariana a mais de 25 anos,
Luma desconhece algo que não
seja possível reproduzir utilizando produtos de origem vegetal.
E acrescenta que um dos maiores mitos sobre a alimentação vegetariana ou vegana é que esta
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tem menos proteínas, o que já foi
a muito desmentido. “A verdade
é que todos devem procurar ajuda nutricional para se ter uma alimentação saudável. Além disso,
esta pode se mostrar bem mais
barata do que uma dieta onívora”, diz a empreendedora.
Estilo de vida
Apesar de parecidos, existem
diferenças entre o vegetarianismo e o veganismo. Como explica
Larissa Maluf, voluntária na Associação Limeirense de Proteção
aos Animais (Alpa) e responsável pelo evento Limeira Veg, “o
vegetarianismo é o que diz respeito apenas a não alimentação
de produtos de origem animal.
Já o veganismo envolve além da
alimentação, o boicote à produtos testados em animais, vestuário que utilize lãs, couro ou seda
e também circos, rodeios, zoológicos, e qualquer outro tipo de
exploração animal.”

A diversidade de produtos sem qualquer origem animal é imensa,
e a cada ano este mercado cresce consideravelmente

Ela indica para as pessoas que
queiram conhecer mais sobre o tema os sites www.sejavegano.com.
br e www.vista-se.com.br. “Muitos poderão tentar desmotivar a
pessoa que queira virar adepta, falando sobre a alimentação e como
é difícil encontrar produtos que
não tenham em sua composição a

origem animal. Não é por que não
podemos fazer tudo, que não iremos fazer nada, certo? É natural
isto, pois saímos da nossa zona de
conforto, mas está cada vez mais
fácil encontrar produtos veganos
e Limeira é um exemplo de cidade que cresce a cada dia com estas
opções”, finaliza Larrisa.

lates e bombons”, conta Fabio
Saito, gerente de compras do
Covabra Supermercados.
Há também aquelas pessoas
que, seja por gosto pessoal ou
porque possuem alguma restrição alimentar, não consomem
os chocolates convencionais.
“Para estas pessoas nós temos
os ovos que são zero açúcar ou
lactose e também os que possuem 70% de concentração
de cacau”, explica o gerente.
Ele acrescenta que para quem
quer dar um “charme” a mais,
além dos ovos também é possível incrementar o presente com
bombons nacionais e importados encontrados no próprio su-

permercado, além de gifts de
chocolates que podem compor
uma linda sexta.
Em uma matéria apresentada no G1, uma feira promovida em São Paulo no dia 23 de
fevereiro para mostrar as novidades, a Associação Brasileira
da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab) novamente
aposta na tradição do brasileiro de dar ovos de presente e se
diz otimista este ano, com a retomada da economia. A ACIL
deseja a todos que esta Páscoa
aflore ainda mais o sentimento
de união e fraternidade entre as
pessoas, e é claro, muitos chocolates a todos.

Uma Páscoa doce como chocolate!
Além de ser uma data de especial importância para os cristãos, a Páscoa também é um
dos dias mais deliciosos pa-

ra o brasileiro. Após as comemorações do Carnaval, os
supermercados e lojas especializadas lotam suas prateleiras e
ACOL/LEONARDO BARDINI

A diversidade de ovos lota os corredores dos supermercados, que
oferecem uma grande variedade de opções para o consumidor

expositores com os mais variados tipos, tamanhos, marcas e
sabores de ovos de chocolate.
A grande variedade dá ao
consumidor opções para poder presentear aqueles que
ama com um saboroso chocolate. “Para as crianças este ano
temos personagens como Patrulha Canina, Minie, Transformers, Meu Malvado Favorito, Princesa Moana, e muitos
outros. Para os adultos a grande sensação é a caixa de Kit
Kat que acompanha um head
fone bluetooth, porém há também as latas de ovos com três
camadas de chocolates e varias opções de caixa de choco-
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