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EDITORIAL
Este evento é marcado por uma celebração especial, pois há 35 anos a Associação
Comercial e Industrial de Limeira faz homenagem às empresas e empresários de
grande destaque da nossa comunidade. O
objetivo foi e sempre será o de reconhecer as iniciativas de sucesso, o trabalho de
quem consegue se superar perante os obstáculos, que se renova diariamente e pratica a qualidade e a competência necessárias para o seu sucesso, principalmente em
períodos de crise como vivemos hoje, mas
pelo trabalho, desempenho, dedicação e
inovação empregados, os condecorados da
35ª edição do Dia da Empresa Limeirense
merecem o nosso reconhecimento.
Destaco aos premiados que, a partir de
agora, passam a fazer parte de um seleto grupo de empresas e empresários que
também puderam ver o êxito de suas iniciativas reconhecidas por nossa cidade
nas edições deste evento já realizadas.
Nas categorias Indústria, Comércio,
Prestadores de Serviços, Instituição, Mulher e Jovem Empreendedor, Personalidade e Empresa Socialmente Responsável são apresentados aqueles que se

utilizaram de suas habilidades para boa
gestão no mercado. Parabéns a todos!
Ressalto também a nova identidade visual do nosso informativo, que continuará sendo distribuído semanalmente aos associados da ACIL e comunidade, porém
agora com nova roupagem. O Visão Empresarial Limeirense, que comemora sua
500ª edição, está muito mais moderno,
clean e ganhou um tamanho diferenciado
para que seu leitor possa conferir todo o
conteúdo preparado para informar o empresário e seus colaboradores sobre os assuntos de interesse profissional. Destaque
para a nova impressão, nosso Visão começa uma nova etapa, sendo um informativo
diferenciado na cidade de Limeira.
A todos os patrocinadores, quero aqui
manifestar, a gratidão pela enorme confiança, pois esse apoio segue sendo vital para
que, ano após ano, possamos engrandecer
ainda mais este evento, fato que, verdadeiramente, nos proporciona grande orgulho.
Além disso, o nosso obrigado a equipe de
colaboradores da ACIL, que se empenha e
não mede esforços para que esta festa seja
ainda mais especial para todos.

Valter Zutin Furlan
Presidente da ACIL
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O surgimento da tradicional cerimônia de homenagens
O Dia da Empresa Limeirense, desde sua primeira edição, acumula momentos que
ficaram eternizados na trajetória de muitos empresários
que foram homenageados ao
longo do tempo. A festa que
tem grande destaque no campo empresarial tornou-se tradição no município e motiva
inúmeras empresas ao crescimento e aprimoramento.
Nos anos que antecederam
o primeiro Dia da Empresa
Limeirense, havia duas festas
que celebravam as empresas
de destaque na cidade. Os industriais confraternizavam em
maio, no Dia da Indústria, em
que eram homenageadas as
empresas com data de fundação mais antiga, sendo levada
em consideração, boa desenvoltura nas maneiras de gestão.
Os comerciantes iniciaram
sua confraternização com a
Festa Campestre, em 1971,
na Chácara Maria Helena,
com um churrasco e muita

música, sendo condecorados
alguns comerciantes de destaque na época.
Com o objetivo de promover uma festa de comemoração facultando a participação
de todas as empresas do quadro associativo da ACIL, sem
exceções, no dia 10 de julho
de 1981 acontecia primeira
edição do Dia da Empresa Limeirense, no Clube Gran São
João, com os principais objetivos da confraternização de
industriais, comerciantes e,
da mesma forma, prestadores de serviços, profissionais
autônomos, empresas agrícolas, instituições, enfim, todos
que juntos representam a luta
para projetar Limeira entre as
principais cidades do Estado
de São Paulo.
A solidez da Associação
contribuiu para que a festa
logo se tornasse a mais influente dentre as empresas
e se despontasse como uma
das melhores premiações no

município, com jantares de
confraternização que tem
contado com mais de oitocentos participantes.
Aos poucos o regulamento que definia os homenageados bem como as formas de
escolha foi se aperfeiçoando.
Élcio Brigatto, em sua época
como presidente da Entidade, pediu que os associados
escolhessem os destaques do
ano, o que conferiu ao prêmio ainda mais credibilidade, dando autonomia para
que os próprios líderes escolhessem os homenageados.
Algumas adequações foram feitas ao longo dos anos
para que a premiação englobasse todos os setores econômicos e de grande importância para a economia e
desenvolvimento de Limeira. Dessa forma, em 1984, foi
instituída a categoria de Prestação de Serviços, assim como a de Instituição e Personalidade, a partir de 1997.

ACIL/ARQUIVO

O Dia da Empresa Limeirense, um evento de grande destaque no campo
empresarial, motiva inúmeras empresas ao crescimento e aprimoramento

Em 2000, foi instaurada a
categoria de Cidadania Empresarial, que mais tarde, em
2004, passou a se chamar
Empresa Socialmente Responsável. Além destas, foram
criadas em 2005 as categorias
de Mulher e Jovem Empreendedor que passaram a condecorar mais duas classes empresariais de Limeira.
Vale ressaltar que desde

1987 o evento é realizado no
Nosso Clube, uma parceria
de quase 30 anos de sucesso.
Ao todo, mais de 700 empresas já receberam o prêmio
de destaque do ano e o número só tende a crescer visto
que a homenagem segue com
a força e convicção de sempre, premiando e enaltecendo
aqueles que contribuem para
uma Limeira melhor.
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A Hidrotec Hidráulica Industrial foi fundada em 17 de
Junho de 1998, por Jaques Bartolomei Filho, André Nadotti e
Ronaldo Pilon Vendemiatti.
Antes de fundarem o empreendimento, os sócios eram
funcionários da CMH, uma
empresa do mesmo ramo
que encerrou suas atividades e trouxe a oportunidade
de crescimento para os sócios
que compartilhavam anos de
experiência motivados pelo ex patrão Gilberto Peixoto
dos Santos (in-memorian).
A partir disso, a Hidrotec
surgiu com o objetivo de disponibilizar para as indústrias
de Limeira e região, produtos do seguimento de hidráulica industrial para linhas de
água, ar comprimido, gases,
produtos químicos, petroquímicos e vapor.
No início de suas operações, as instalações eram me-

nores, com uma área alugada
de 250 m², mas trabalhavam
para a expansão dos negócios
e, ao longo dos anos, se notabilizou devido à transparência comercial que estabelece
com seus clientes.
Por isso, apostaram em
parcerias com seus fornecedores, e assim se tornaram
distribuidores das principais
marcas do mercado de hidráulica industrial, focando
sempre a formação de estoque. Ao longo dos 17 anos,
a Hidrotec Hidráulica Industrial estabeleceu acordos
com fabricantes de referência nacional, além de manter
atenção na escolha dos produtos que comercializam.
Hoje, com um estoque de
itens para pronta entrega que
ocupa um espaço de mais de
3.000 m² de área construída em
prédios próprios, equipados
com pontes rolantes e empilha-

deiras para movimentação, frota própria de cinco caminhões
para entrega e com uma equipe de 23 colaboradores, que remete o grande crescimento da
empresa e de seus diferenciais
em logística.
Através do “Programa de
Qualidade Total”, a empresa

busca um ambiente que proporciona a seus clientes, externos e internos, plena satisfação.
Por serem o motivo de sua existência, procura sempre superar
suas expectativas, prestando o
atendimento pré e pós-venda
oferecendo produtos com qualidade comprovada e cumprindo

os prazos estipulados.
A Hidrotec Hidráulica Industrial fica localizada na Av.
Ambrósio Fumagali, 1534, no
Parque Egisto Ragazzo. O telefone para contato é o (19) 34525313, com atendimento emergencial em qualquer dia e horário
para clientes cadastrados.
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ACIL/RAFAELA SILVA

Fundado em novembro
de 1957, o casal Sr. Peregrino José Donato e Dona
Luiza Trajano Donato adquiriram uma pequena loja em Franca, interior de
São Paulo conhecida como “A Cristaleira”, que
anos mais tarde passaria a
se chamar Magazine Luiza. O nome surgiu após um
concurso cultural realizado
na cidade, onde os próprios
clientes puderam nomear a
grande rede brasileira.
Hoje, com mais de 740
lojas, nove centros de distribuição e três escritórios
espalhados por 16 estados brasileiros, a companhia também está presente em Limeira, desde 1988,
em um espaço de 1800 m²
bem no centro da cidade,
contando com a ajuda de
52 funcionários. Destaque
também para a segunda lo-

ja inaugurada na cidade em
setembro de 2013 no Shopping Nações Limeira.
Os principais produtos comercializados pela empresa
estão nos setores de móveis,
eletrodomésticos, presentes,
brinquedos, hobby e lazer,
além de produtos de informática e telefonia.
O Magazine Luiza também traz em seu site (www.
magazineluiza.com.br) um
mix mais amplo do que nas
lojas físicas, contando com
cerca de 44 mil modelos
de produtos. Desde 2014, a
empresa passou a oferecer
para seus clientes produtos
de beleza, a partir da aquisição da empresa Campos
Floridos, detentora do site
Época Cosméticos.
Crescer de forma sustentável, mantendo o espírito inovador, respeitando as
pessoas e buscando o de-

senvolvimento do país, fez
o Magazine Luiza se tornar uma referência nacional e internacional em gestão empresarial. Por isso,
a empresa investe nos programas de menores aprendizes e de PCD – pessoas
com deficiência, promoven-

do a oportunidade e garantia
de crescimento para todos.
Treinamentos presenciais e
on-line são outros recursos
explorados pela empresa,
que mantém a “missão de
fazer as pessoas felizes”.
O Magazine Luiza tem
a loja 1 localizada na Rua

Luciano Esteves, 245, bem
no centro da cidade e atende pelo telefone (19) 34458300. A loja 2 faz parte do
mix de lojas do Shopping
Nações Limeira, situado na
Rodovia Deputado Laércio
Corte, 4500. O telefone para contato é (19) 3446-4550.
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Com uma pesquisa de mercado, os proprietários Lilian
Cintra e Rogério Delmondi encontraram em Limeira
um grande nicho no segmento de acabamentos, levando
em consideração as extensas
obras em andamento na época,
além de perceberem que grande parte da população procuravam os produtos na região.
As experiências de Lilian
na área administrativa atrelada aos 20 anos de experiência no setor de materiais de
construção de Rogério, em
2003, decidiram inaugurar a
Toda Casa Acabamentos,
que tinha como objetivo oferecer aos clientes produtos
de qualidade e condições diferenciadas que não eram encontradas na cidade.
Atualmente, a Toda Casa
Acabamentos oferece toda linha de revestimentos e pisos,
sendo cimentício, porcelana-

to, madeira, vinílico, mosaicos, pastilhas, louças e metais,
banheiras e spa’s, atendendo
a cidade de Limeira e a micro
região: Artur Nogueira, Cordeiropólis, Engenheiro Coelho e Iracemápolis.
O atendimento realizado
pela Toda Casa Acabamentos é personalizado, trabalhando com projetos em 3D,
medição da obra e entrega
programada de acordo com
as necessidades dos clientes e
sem custo adicional.
Focados sempre no excelente atendimento e qualidade dos produtos que comercializam, os sócios também
se preocupam com as questões sociais e do meio ambiente e desenvolvem, em
parceria com os empreiteiros
e pedreiros, o recolhimento de embalagens recicláveis
que seriam destinadas a aterros sanitários da cidade. Com

o valor da venda dos materiais às empresas especializadas em reciclagem, somado
com um percentual do faturamento da empresa, Lilian
e Rogério destinam as doações para ações sociais. O
reconhecimento do projeto
“Amigos da Natureza” chegou a Federação do Comércio do Estado de São Paulo, e
em 2014 recebeu certificação

e foi aprovado para participar
do 4º Prêmio de Sustentabilidade criado pela entidade.
Para 2016, a Toda Casa
Acabamentos já investe em
uma loja exclusiva, que tem
parceria com a Cerâmica Portinari. Atualmente, a empresa
procura atualizar e oferecer o
que existe de melhor e mais
moderno, entre ferramentas
de trabalho e produtos para

seus 25 funcionários e clientes, respectivamente.
A Toda Casa Acabamentos reside em uma área de
2.300 m² na Rua Marcos Baccan, 40, Vila Cláudia. No site oficial, www.todacasanet.
com.br é possível encontrar
todos os produtos, fornecedores e depoimento dos clientes
que reconhecem o trabalho
realizado há 12 anos.
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Almir Antonio Ciarrocchi
iniciou seu negócio próprio
em 1963, nos fundos de sua
residência, onde fabricava
portas e portões de aço. Logo
abriu uma serralheria que se
transformou em uma empresa
fabricante de portas e portões
em série, tendo como principais clientes as lojas de materiais de construção.
A vasta experiência em
Metalurgia, adquirida ao
longo de 30 anos de trabalho, trouxe a oportunidade
de investir em cortes a laser e aprimorar os trabalhos
realizados. Acreditando no
potencial e encarando mais
esse desafio, Almir adquire
sua primeira máquina laser
e aluga uma área de 700 m²
dando assim início às atividades da CCS Tecnologia e
Serviços, em 1995.

A CCS é uma empresa especializada em produção de
peças metálicas, sistemas e
subsistemas montados. Além
disso, cria soluções completas para os clientes atendidos nas áreas de Corte a Laser, Corte por Puncionadeira,
Corte Plasma, Dobra CNC,
Conformação de tubos, Usinagem, Calandra CNC, Pintura Líquida e Eletrostática
a Pó, isoladamente ou dentro de um processo que exige
montagem final.
Com 300 mil m², seu parque industrial, extremamente
moderno, agrega os mais recentes projetos de ergonomia
e aproveitamento de espaço,
proporcionando um ambiente
de trabalho e um clima extremamente confortável, harmonioso, produtivo e motivador.
Sempre preocupada com

treinamentos e benefícios para seus funcionários, a CCS
realiza o “Projeto de Preparação para Soldadores”, que
visa suprir a necessidade da
empresa quanto à demanda
de mão de obra especializada, buscando formar profissionais qualificados conforme a necessidade da empresa
e de seus clientes.
A qualidade final dos pro-

dutos é fonte de tecnologia
aplicada em cada fase do processo produtivo. As máquinas laser de última geração
cortam com precisão e alta
produtividade chapas de aço
carbono, aço inox, alumínio,
entre outros materiais.
A CCS oferece ainda células de produção exclusivas dedicadas ao atendimento
de clientes específicos, sem-

pre visando agregar valor aos
produtos fornecidos, oferecendo dessa forma, solução
completa aos seus clientes.
Atualmente, está sediada
em uma área de 49 mil m²,
com colaboração de 546 funcionários na Rodovia SP 330,
Via Anhanguera, km 145, em
Limeira/SP e de 117 funcionários em sua filial na cidade
de Palmeira, no Paraná.
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A KR Bijouterias nasceu
a partir da necessidade dos
sócios Reginaldo C. A Dantas e Edson Dias da Silva, de
criarem o próprio empreendimento. Com muita determinação, poucos recursos e com
a busca constante por conhecimento, eles começaram como a maioria do ramo, utilizando o latão como matéria
prima, desenvolvendo peças,
acessórios e montando brincos de forma quase artesanal.
Mas, desde o início dos negócios, a KR Bijouterias visava se tornar referência em

Limeira e região. Para isso,
decidiram investir em matérias primas inovadoras, trabalhando com peças de aço
inoxidável – antialérgico. Foram pioneiros nesta empreitada, tendo que desenvolver suas próprias ferramentas e suas
formas de montagens, soldas,
castroagens, polimentos dentre outros grandes desafios.
Hoje, a KR Bijouterias
tem Know-Hall, em produção
com aço inoxidável e de peças
em latão. Todos os processos
foram aperfeiçoados e os investimentos na empresa trou-

xeram mais equipamentos de
alta tecnologia, tanto na confecção das peças, quanto na
administração da empresa.
Por conta do crescimento, ótimo trabalho e peças
com design inovador, houve a necessidade de montar
outras duas empresas complementares, uma responsável pelos banhos e a outra
para realizar a microcravação, também administrada
pelos sócios Edson e Reginaldo, respectivamente.
A KR Bijouterias é referência em território nacional

por ter excelentes produtos
e matéria prima de qualidade. Além disso, a empresa investe continuamente em treinamentos in loco e cursos de
acordo com a área de atuação de seus 45 funcionários,
que também recebem os benefícios de plano de carreira,
obtendo grandes chances de
crescimento na área.
Com responsabilidade social, a KR Bijouterias contribui com ações e prestação
de serviços junto a CARA –
Casa de Apoio dos Romeiros
de Limeira, além da Creche

do Idoso, que também recebe
apoio e incentivo da empresa.
Os planos para expansão
e reconhecimento no mercado de joias traz para a
empresa, o objetivo de criar
o Grupo KR, com loja no
principal ponto comercial
de joias em Limeira.
Atualmente a empresa está
localizada na Rua Vital Brasil Rodrigues Aguiar, 674, no
Parque Nações. Para saber
mais sobre os produtos e serviços oferecidos pela KR Bijouterias é só acessar o site
www.krbijouterias.com.br.
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A Limer-Cart Ind. e
Com. de Embalagens iniciou suas atividades com
corte de cartolina para os
segmentos têxtil e alimentício. Aumentando seu portfolio de produtos, a empresa

passou a distribuir filmes de
celofane produzidos pela Votocel, empresa do Grupo Votorantim, auxiliando no crescimento e reconhecimento
da empresa no mercado.
Na história dos 24 anos de

atuação, os sócios Elio Rebechi e Marilena Teixeira Rebechi, viram a necessidade de
expansão a partir da distribuição do celofane e transferiram as instalações para uma
área de 600 m², com um estoque de matéria prima, máquinas para corte de bobinas
e resmas. Ainda como consequência desse crescimenDIVULGAÇÃO

to, passou realizar a entrega
para os clientes, aprimorando o atendimento.
A Limer-Cart, já se destacando pela distribuição de
matérias primas, passou a
oferecer os filmes de polipropileno biorientado (BOPP),
expandindo o rol de clientes
atendidos, como convertedores de embalagens, empresas
alimentícias, fabricantes de
pet food, de cd’s e dvd’s, fabricantes de cigarros, rótulos
e fitas adesivas.
Visando a continuidade da
excelência em atendimento e
distribuição rápida dos produtos, foi preciso uma nova
unidade, esta que tinha 1.400
m² e emendou a necessidade
de consolidar a frota própria,
passando a atender todos os
estados brasileiros.
Ainda em expansão, a Limer-Cart adquiriu uma área
de 23.300 m², onde passou a
contar com uma área construída de 8.800 m². Em 2010,
inaugurou uma filial na cidade de Canoas (RS), que jun-

tamente com a Matriz de Limeira , somam um estoque de
1.500 toneladas de filmes de
BOPP E BOPET, frota própria e modernos equipamentos para cortes de bobinas.
Para expansões, a empresa estuda a viabilidade de
abertura de mais uma filial.
Desta vez, no Nordeste do
Brasil, aumentando a carteira de clientes.
Hoje, a Limer-Cart desenvolve um moderno sistema de gestão empresarial
que mantém a empresa na liderança do segmento de distribuição de filmes flexíveis.
Neste ano, passou a oferecer
a metalização de filmes flexíveis, através de máquinas de
alta tecnologia.
Atuando em sua Matriz, no
quilômetro 103,3 da Rodovia
Limeira - Mogi Mirim, e em
sua Filial em Canoas, a empresa trabalha com o maior
estoque do mercado brasileiro, oferecendo os mais variados tipos e espessuras de filmes de BOPP e BOPET.
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urgência e emergência prestada
por médicos e enfermeiros através de veículos UTI Móvel, com
equipe especializada.
Ao constatar a grande eficá-

cia do serviço, em contato com
outros médicos que integravam o grupo responsável pelo
atendimento da UTI do Hospital Unimed Limeira, iniciaram
os atendimentos pré-hospitalares na cidade, inaugurando a
Helpmed Limeira.  Com o passar dos anos o projeto ganhou
DIVULGAÇÃO

vida própria e a partir de 2000
passou a ser conhecido em Limeira e região por Helpmóvel.
A empresa presta serviço
na área médica, oferecendo
atendimento médico pré-hospitalar aos seus associados e
também atua em parceria com
planos de saúde da cidade.
Desde então, a Helpmóvel
passou por um crescimento expressivo, e em 2003 abriu uma
base operacioanal em Americana e em 2011, outra base operacional em Piracicaba. Hoje,
a sede, em Limeira, conta com
80 funcionários e agrega ao todo um grupo de mais de 40 médicos associados, 150 colaboradores e atende a mais de 250 mil
associados. Em 18 anos de existência, a Helpmóvel já realizou
mais de 700 mil atendimentos.
Desde sua fundação, a empresa investe e oferece inúmeros programas de treinamentos
especializados, com reciclagem
constante de procedimentos médicos, incentivando financeiramente estudos nas áreas afins da

empresa, além de utilizar protocolos médicos baseados em similares internacionais. São desenvolvidos também workshops
de temas motivacionais.
A responsabilidade social também é promovida pela Helpmóvel, que há 15 anos é patrocinador e colaborador do Núcleo de
Valorização Humana Nova Vida,
bem como colabora com a Casa
da Criança e ajuda com apoio aos
diversos eventos sociais das cidades em que possui atividade.  
O relacionamento interpessoal é prioridade na instituição, se tornando uma grande família, que busca sempre
cumprir o principal objetivo:
salvar vidas.
Em Limeira, a Helpmóvel fica localizada na Avenida Piracicaba, 15, na Vila São
João e atende pelo telefone
(19) 3404-6404. Em sua página oficial na internet: www.
helpmovel.com.br, é possível
conhecer um pouco mais sobre a empresa, serviços e planos oferecidos.
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“Livro de Ouro” apresenta os 120 anos da fundação da Dierberger
João Dierberger, imigrante
alemão, chegou ao Brasil em
1890, depois de anos de trabalho em vários países europeus, onde exerceu atividades
de jardineiro. Em terras brasileiras, depois de uma rápida
passagem por Minas Gerais,
veio a São Paulo a convite
de Veridiana Prado, destacada personagem da sociedade paulista que o incentivou
nas atividades de sua profissão. Dedicou-se ao trabalho
de formação e manutenção de
jardins e, em seguida, ao cultivo de plantas ornamentais e
à produção de flores.
O livro surgiu do ense-

ACIL/LUIZ SANCHES

jo da comemoração dos 120
anos da fundação da primeira firma Dierberger, instalada por João Dierberger na capital paulista em 1893, onde
os descendentes do fundador
apresentam o “Livro de Ouro”, escrito pelo filho João
Dierberger Jr.
A cidade de São Paulo vivia
no final do século XIX e início
do XX, um período de intenso
desenvolvimento e modernização motivado pela expansão
cafeeira no Estado. Novas diretrizes eram estabelecidas para
área urbana, com destaque para o paisagismo e a construção
de parques, praças e jardins.
ACIL/LUIZ SANCHES

O livro abrange fotos dos empreendimentos urbanos e rurais,
o paisagismo em praças e jardins públicos

A obra contém um minucioso relato histórico das firmas Dierberger até 1968

Por isso, fundação de lojas
para vendas de flores e arranjos florais e o estabelecimento de propriedades dedicadas ao cultivo e produção de
plantas ornamentais por João
Dierberger na capital paulista
tiveram rápida expansão em
todo território brasileiro.
Na década de 1920, se lançaram a novos empreendimentos como a fruticultura,
onde a família adquiriu terras em Limeira e implantaram o cultivo de laranja na
fazenda Citra.
Essa propriedade se tornou
pioneira na produção e exportação de laranjas, atividades
que reuniram vários empreendedores na região.
Segundo a presidente da
Associação das Fazendas Históricas Paulistas, Maria José

Ferreira de Araújo Ribeiro, a
continuidade das propostas
empresariais de João Dierberger, formuladas há 120 anos,
tem na atuação de seus descendentes a plena realização
nos dias atuais. “Cabe a seu
neto, o engenheiro agrônomo João Ernesto Dierberger,
o relevante papel de depositário e continuador de uma obra
cujo desenvolvimento, seu pai
João Dierberger Jr., relata com
muita expressividade em seu
‘Livro de Ouro’”, comenta.
A obra fornece valioso material para a elaboração de estudos sobre a história da agricultura, em especial o enfoque
da fruticultura paulista e o desenvolvimento da agroindústria no Estado de São Paulo e
no Brasil. Além disso, apresenta o rico acervo imagético

reunido e preservado pela Família Dierberger.
A presidente também ressalta a importância da divulgação
da obra. Para ela, a reunião de
todas as fontes documentais
constantes na edição, permite
visões e informações de importantes períodos de nossa história e contribui para assegurar a
posição de João Dierberger Jr.
a seus sucessores no sentido de
perpetuar por meio de relatos
“a lembrança dos que, no decorrer dos tempos, deram o seu
melhor para o engrandecimento da obra comum”.
O legado deixado por João
Dierberger, ao falecer em 1931,
e apresentado nas 126 páginas bilíngues da obra, se expandiu por
inúmeros setores, nos quais seus
descentes tiveram sempre atuação dinâmica e empreendedora.
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A Neopav Engenharia Pavimentação e Infra Estrutura surgiu a partir da vasta experiência de seus proprietários,
que atuando no ramo da cons-
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trução civil pesada, ao longo
de décadas, realizam obras de
grande porte para o setor público e privado, como construção
de rodovias, implantação de lo-

teamentos residenciais e industriais, pavimentação de ruas,
além do fornecimento de massa asfáltica, locação de máquinas e equipamentos.
Em sua trajetória, a empresa desenvolve o trabalho
com determinação, a fim de
cumprir com rigor o cronoDIVULGAÇÃO

grama de suas obras inovadoras, trabalhando com grande
variedade de equipamentos
modernos de alta tecnologia,
altos investimentos em sistemas de gestão, englobando
controle de qualidade, cumprimento dos prazos e diminuição de custos.
Ao oferecer uma sólida estrutura administrativa e uma
equipe qualificada de engenheiros, a Neopav busca pela
excelência com o intuito de satisfazer o cliente a partir de cada obra realizada com respeito, economia e com garantia de
um ótimo serviço prestado.
A empresa consolidou seu
nome no mercado ao logo dos
anos, ocupando um lugar de
ponta entre as maiores empresas de construção civil da região, instalada em uma área
de 45.314,00 m² no bairro dos
Pires em Limeira, onde assina
obras marcantes e faz valer o alto
padrão de qualidade oferecido.
Destaca-se pelo apoio e incentivo a seus 191 funcionários, investindo em benefí-

cios para seus colaboradores
que são estendidos à família, e também na capacitação através de um programa
de cursos específicos a cada
setor, com treinamentos para as funções, de Segurança
no Trabalho – SIPAT e treinamentos de acordo com a obra
em que os colaboradores serão alocados.
O investimento oferecido
faz parte da visão de crescimento da Neopav, que acredita em melhores condições
de ações, de conhecimento sobre os serviços oferecidos pela
empresa e pelos seus setores e
muitas vezes para auxiliar na
capacitação de outras pessoas.
A Neopav está localizada na
Via Martim Lutero, nos Bairros dos Pires. O escritório da
empresa fica na Rua Santa
Cruz, 787, no Centro Comercial Antônio Cruanes Filho e
atende pelo telefone (19) 21142900. Para conhecer um pouco mais sobre a empresa basta acessar sua página oficial na
internet: www.neopav.com.br.
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Uma empresa limeirense que
tem como missão criar e viabilizar empreendimentos imobiliários que possibilitem o crescimento urbano e industrial.
Os empreendedores Catoia
e Cardoso eram concorrentes,
proprietários da Catoia Engenharia Agrimensura e da RC
Engenharia respectivamente, vi
nham expandindo suas empresas e após o processo de abertura e de integração comercial
brasileira, perceberam a crescente demanda do mercado
e a disponibilidade de novos
equipamentos e novas tecnologias, as quais possibilitariam
a ampliação do mercado e um
melhor atendimento aos seus
clientes. Em janeiro de 1998,
decidiram unir as empresas e
fundaram a Neoplan Agrimensura, que atualmente conta com
uma equipe de colaboradores

altamente qualificados, arquiteto, engenheiros civis, engenheiro agrimensor, engenheiro
ambiental, tecnólogo de saneamento ambiental, técnicos em
geomática e topógrafos, dentre
eles seus sócios, Antonio Aparecido Catoia, diretor comercial com mais de 30 anos de experiência, Aparecido Donizete
Cardoso, diretor administrativo com mais de 37 anos de experiência e Hélio Fernando Citelli Filho, com mais de 20 anos
de experiência, o qual iniciou
na Neoplan como colaborador
e hoje faz parte da sociedade e
atua como diretor geral.
A Neoplan Agrimensura oferece serviços de engenharia de
agrimensura, georreferenciamen
to, demarcação de obra civil,
acesso a rodovias, projetos de urbanismo, assessoria e consultoria
para empreendimentos imobiliá-

rios, atendendo proprietários de
áreas rurais, industriais, construção civil e principalmente
empreendedores imobiliários.
Objetivando a saúde financeira da empresa, treina e capacita seus colaboradores, prioriza
a satisfação do cliente e preza
pelo atendimento e qualidade
dos serviços prestados.

Com trabalhos em Minas Gerais e em todo o Estado de São
Paulo, a empresa tem forte atuação em nossa cidade e na região
de Campinas, São José do Rio
Preto e Sorocaba. Além disso,
com o corpo técnico composto
por profissionais capacitados,
tem total condição de atender
qualquer região do País.

Estabelecida em uma área de
500 m², a Neoplan Agrimensura construiu sua sede na Av.
Comendador Agostinho Prada,
2374, no alto da Capela. Para
obter mais informações sobre
a empresa, produtos e serviços é possível acessar a página
oficial da empresa na internet
www.neoplangeo.com.br.
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MEMÓRIAS...
Desde sua primeira edição, em 1981, o Dia da Empresa Limeirense
marca a trajetória das empresas e empresários condecorados neste
grande evento da ACIL. Confira alguns dos momentos especiais
desses 35 anos de história.
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Fundada em 2001 pelo
empresário Cassio Roque, a
Associação Limeirense de
Basquete é um sinônimo de
projeto esportivo e social
de sucesso ao administrar
com excelência e desenvolver a modalidade com compromisso para a disputa das
maiores competições esportivas do país. Vivendo uma
evolução contínua de sua
estrutura, a ALB iniciou
seus trabalhos com simplicidade e a cada temporada
tem orgulho de exibir suas
conquistas que aumentam e
diversificam cada vez mais.
Resultados que creditam à
ALB o posto de referência
entre as equipes brasileiras
de basquete.
Os títulos do Campeonato
Paulista de 2008 e 2010 refletem o trabalho árduo de

construir o hábito e desenvolver a modalidade na cidade, assim como a formação
de atletas que começaram
em Limeira e representam a
nação em torneios pelo mundo. O fato de servir rotineiramente a Seleção Brasileira com seus jogadores traz à
ALB o privilégio de marcar
a história da modalidade ao
participar de conquistas como da recente medalha de
ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto.
Rompendo fronteiras, a
ALB leva o nome de Limeira para todo o país e,
desde 2014, tem estendido
essa bandeira para o continente com a disputa da Liga
Sul-Americana. Na última
temporada, com a inédita
da medalha de bronze do
NBB (Novo Basquete Bra-

sil), mais um passo foi dado
nesta caminhada de conquistas e realizações de objetivos
com a classificação da equipe para a Liga das Américas,
maior competição do continente americano.
Entretanto, a ALB não se
preocupa apenas com o desempenho mostrado dentro
das quadras, mas também
com a transformação da so-

ciedade local influenciando
crianças e jovens à prática
esportiva e atuando diretamente com projetos de credibilidade. Por mais de 7
anos, a ALB colaborou com
o repasse parcial da arrecadação da bilheteria para a
APAE Limeira e atualmente trabalha em conjunto com
os “Amigos Especiais de Limeira” na conscientização

da população em relação aos
portadores da Síndrome de
Down, além da realização do
projeto “Jogando Junto”, que
ensina basquete e cidadania
para mais de 200 crianças,
divididos em 4 polos da cidade. Por isso, a ALB entende e defende que o caminho
do sucesso da sua história é
ter o rendimento e o social
jogando no mesmo time.
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Em março de 1986, foi realizada a primeira romaria a pé
de Limeira a Aparecida, por um
grupo de jovens denominado de
JUPAM – Jovens Unidos Por
Um Amanhã Melhor, coordenado pelo fundador Valdevino
Vieira, na Comunidade Divino Espírito Santo, da Paróquia
de São José, diocese de Limeira
– SP. Nesse momento nasceu a
peregrinação “Romaria a Pé de
Limeira - Aparecida”.
Com o passar dos anos os

romeiros guardavam em suas
lembranças as palavras de São
Tiago, que dizia “A Fé sem
obras é uma fé morta”. Dessa
forma, passaram a alimentar
um só pensamento, que não
bastava só caminhar, era preciso fazer algo mais concreto
para a população da cidade.
Assim, em 2003, todos os
romeiros que participaram da
18ª Romaria a pé de Limeira a
Aparecida fundaram a instituição, a qual passou a denominar-

-se Associação Casa de Apoio
Romeiros de Nossa Senhora Aparecida - CARA, que a
princípio passou a fornecer cadeiras de banho, cadeiras de
rodas, cama hospitalares, muletas, andadores, bengalas e outros similares, tudo que pudesse ajudar as pessoas que tinham
dificuldades em caminhar e não
tinham condições financeiras
para comprar os equipamentos
necessários para ter uma qualidade de vida melhor.
Hoje a CARA, que já beneficiou mais de 15 mil pessoas, desenvolve projetos por

meio do Centro Dia do Idoso,
com atividades diárias para a
terceira idade que englobam
artesanato, atividades físicas
e de lazer, além de atendimento psicológico tanto para
os 30 idosos atendidos quanto
para seus familiares.
Tudo o que é oferecido pela
entidade é disponibilizado gratuitamente para a população, e
para tanto são organizados vários eventos durante todo o ano
para manter e aprimorar o projeto. São bingos, almoços, doações, contribuições mensais
através de sócios e festas, como

a do Milho e a da Mandioca,
que já fazem parte do calendário de festividades em Limeira.
A CARA fica localizada na
Rua Norberto Lourenço Caetano, 100, no Jardim Manoel Francisco e atende pelo
telefone (19) 3445-7325 e e-mail: casadeapoio@hotmail.
com. Para saber como contribuir mensalmente e conhecer
um pouco mais sobre os trabalhos da entidade em prol da
comunidade limeirense, visite o site www.cara.org.br ou
a página no Facebook: Romaria.romeiroslimeira.
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Fernando Stahl Monteiro
O limeirense Fernando Stahl Monteiro nasceu no dia 29 de abril de 1982, filho de Fernando Franceschi Monteiro e Sandra de Fátima Stahl Monteiro. É casado
com Julianna Rossetti Monteiro, sendo exemplo como filho, marido e profissional.
O jovem cursou todo o ensino fundamental na Organização Einstein de Ensino e o ensino médio no Colégio Acadêmico. Decidiu atuar na área de Engenharia de Controle e Automação adquirindo seu diploma superior na Unimep
em 2007 e concluindo sua pós-graduação em Administração de Empresas pela FGV em 2012.
Sua carreira profissional teve início na TRW onde atuou como estagiário
por dois anos. Logo após o período de experiência começou a trabalhar na Comast, empresa limeirense que atua no ramo de manutenção industrial. Mais
dois anos se passaram e em 2009 teve início mais uma etapa da carreira profissional de Fernando Monteiro, que a partir de então passou a englobar o
quadro de colaboradores da Pro-Metal, localizada em Sumaré, atuando na
área de manutenção, processos produtivos e compras até hoje. A empresa oferece as melhores soluções na fabricação de componentes metálicos, atendendo a vários segmentos no mercado automotivo, com autopeças e moto peças,
linha branca, nos eletrodomésticos e Indústria.
Com o aniversário de 30 anos da Pro-Metal, Fernando Monteiro pretende continuar trabalhando com o crescimento da empresa e surpreender ainda
mais seus clientes ao lado de todos os colaboradores.
Atualmente, o engenheiro atua como supervisor de manutenção e é responsável pelo setor de compras de produtos direcionados a manutenção e projetos
de melhorias contínuas.
Sempre em busca do aperfeiçoamento profissional, também é atuante no
Núcleo de Jovens da ACIL, do qual faz parte desde 2013, e da diretoria da
Associação Limeirense de Aeromodelismo, desde 2008, sendo o atual presidente da entidade.
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Maria Bernadete Gobetti Piccinin
Filha de João Gobetti e
Odete Barbosa de Oliveira
Gobetti, Maria Bernadete
Gobetti Piccinin nasceu em
Americana em 05 de maio

de 1963 e aprendeu desde
cedo que o trabalho dignifica o homem.
Seus primeiros passos para
o sucesso profissional foram

dados aos 13 anos de idade
atuando como vendedora no
comércio americanense por
alguns anos.
Ainda morando em AmeACIL/LAÍS CARVALHO

ricana, Betti como é carinhosamente conhecida, começou
a trabalhar na linha de produção da Ajinomoto, onde ficou por 10 anos.
Com o passar dos anos e
seu amadurecimento como
mulher e profissional, Betti também atuou no departamento financeiro de uma rede
em Uberlândia. Mas, após seu
casamento com José Roberto
Piccinin em 1992, sua carreira profissional alçou mais um
vôo e ao lado do esposo administrou a Peccinin Portões
colaborando nas áreas financeiras, comercial, recursos
humanos, entre outras onde
era necessária sua participação. Foi nessa época que Betti passou a morar em Limeira,
cidade que aprendeu a amar e
ajudou a prosperar como tantos outros profissionais.
Atualmente está à frente
de um novo negócio familiar,
o Grupo Piccinin Participações, que atua na adminis-

tração de móveis e imóveis,
além de locação e compra de
bens de áreas industriais, com
a Igeatel. Betti também está
no ramo de alimentação, e
considera a comida, um sinônimo de afeto, família, prazer
e amor. A partir disso, nasceu
o Bistrô Terroá, reconhecido
pela qualidade e sofisticação
de seu cardápio e vinhos.
Bernadete Gobetti Piccinin é uma mulher que nunca duvidou de seus sonhos,
de atingir seus objetivos,
por essa razão, sempre esteve preparada para superar
os obstáculos, foi ousada e
persistiu mesmo com os desafios diários do mercado e
sempre com o apoio de seus
amigos, colaboradores, parceiros e especialmente de
sua família. Hoje, além de
um exemplo de mulher empreendedora, é modelo de
mãe a ser seguido, tendo como filhas Gabriella e Roberta Piccinin.
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Renato de Almeida
Natural de Limeira, Renato de Almeida tem 88 anos e
consolidou uma carreira promissora como desenhista técnico em apenas três empresas da cidade, Machinas São
Paulo, Máquinas Invicta, e
Rodas Fumagalli, onde trabalhou até se aposentar. Depois
disso, tornou-se proprietário
de “O Boticão”, uma loja inicialmente de presentes que se
tornou relojoaria e joalheria,
que foi vendida. Neste período tornou-se sócio da Viação
Meraumar S/A onde permaneceu por 27 anos na condição de Proprietário e Diretor
Gerente. Ainda como integrante da Viação Meraumar
passou a ser sócio da Farmácia de Manipulação e Homeopatia Botica Bella Terra, onde permanece até hoje.
Renato de Almeida teve
uma vencedora carreira esportiva, onde representou Limeira e os clubes da cidade
nas modalidades de atletismo

e futebol. No que se diz respeito a Clubes e Entidades, foi
fundador e membro de renomadas associações, como Instituto cultural Ítalo-Brasileiro,
Nosso Clube (sendo Presidente de Honra do Conselho Deliberativo), A.A. Internacional
de Limeira, Esporte Clube Estudantes, Loja Maçônica Fraternidade de Limeira e Lions
Clube de Limeira Centro.
A participação pública também teve importância na vida
do homenageado, que trabalhou ativamente em 11 edições da Feira Agro Científica
e Industrial de Limeira – FACIL, também foi gerente da
VI Festa da Laranja e membro
da comissão de obras do Estádio Major Levy Sobrinho, do
Instituto Superior de Ciências
Aplicadas (ISCA), do Nosso
Clube e do Nosso Lar, além
de participar das atividades da
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Limeira.
O ramo político também
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contou com Renato de Almeida, que sem nunca ter tido
remuneração dos cofres públicos, foi vereador por quatro
anos, onde foi eleito por unanimidade Presidente da Câmara Municipal e assumiu o cargo de Prefeito por seis meses,
além de atuar como Secretá-

rio Municipal em duas diferentes administrações da Prefeitura Municipal de Limeira.
Recebeu o Título de Gratidão
da Cidade de Limeira pela sua
atuação em prol da cidade.
Com grande reconhecimento de seu trabalho na cidade,
Renato construiu seu maior

patrimônio ao lado de sua esposa Maria Helena Castro de
Almeida, com quem teve os
filhos Raquel e Renato Castro
de Almeida, que casados, presentearam os pais com os netos Murilo e Lorine Almeida
de Freitas e Rebeca e Renato
Henrique de Almeida.
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