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O que é Indústria 4.0?

DIVULGAÇÃO

Também conhecida como a
Quarta Revolução Industrial, a
Indústria 4.0 nada mais é que
uma mudança de mercado e
negócios, na qual o aprimoramento e a adaptação tecnológica se fazem mais presentes
como nunca visto. Diversos
países estão se adaptando, e o
Brasil já iniciou seu caminho
nesta nova realidade.
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Garanta seu ingresso para a palestra de
abertura da FENACIL com Arnaldo Jabor
No dia 05 de junho a Feira
de Empreendedorismo e Negócios da ACIL (FENACIL),
irá ter como abertura a palestra
“Perspectivas do Brasil”, apresentada pelo jornalista e cineasta Arnaldo Jabor. O evento
também contará com estandes
de diversos empreendedores limeirenses, workshops, rodadas
de negócios, fast consulting e
diversas outras atrações.
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ACIL sedia palestra e recebe Sebrae Móvel em Maio da Empregabilidade
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Quais as vantagens de um provedor de internet e telefonia locais?
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VITRINE

EDITORIAL
Em 25 de maio comemora-se no Brasil o dia Nacional da Indústria. Data essa escolhida em homenagem ao patrono da indústria nacional, Roberto Simonsen, que faleceu
em 25 de maio de 1948. Roberto Simonsen foi um engenheiro, industrial, administrador, professor, historiador, político, presidente da Confederação Nacional da Indústria
(CNI) e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP). Proporcionando e impulsionando o segundo setor da economia, a indústria acaba abrangendo vários
tipos de produção. Atualmente com a industrialização, vai se atingindo um ponto em
que é impossível imaginar o mundo sem a indústria.
Entre os vários benefícios trazidos por ela existem a produção de larga escala e a diminuição dos esforços realizados por trabalhadores. Com isto, a quantidade e velocidade de manufatura crescem a cada dia, e assim, a fabricação que antes era artesanal,
personalizada e em baixa quantidade, passou a ser padronizada e produzida em grandes quantidades. Isto permitiu a comercialização de produtos não só na cidade onde era
produzido, mas para outras cidades e países. Atualmente há uma quantidade enorme de
indústrias e elas são divididas em categorias, sendo as principais:
Bens de produção e de base - São indústrias que transformam a matéria-prima
bruta em material para outras indústrias como, por exemplo, as siderúrgicas que transformam o minério de ferro em aço, que por sua vez é utilizado em diversas indústrias.
Bens de capital ou bens intermediários - São indústrias que produzem máquinas,
ferramentas e instrumentos para outras indústrias.
Bens de consumo - São aquelas que produzem produtos para o consumo final da população no caso de: Bens de Consumo Duráveis (Indústrias de móveis, eletrodomésticos, automóveis, informática e outras), e Bens de Consumo Não-duráveis (Indústrias de
alimentos, bebidas, vestuário etc.). Que o dia 25 de maio seja dedicado em homenagem
e reconhecimento a todos trabalhadores e empresários inseridos na atividade industrial.
Também estamos próximos da 1ª FENACIL – Feira de Empreendedorismo e Negócios da ACIL, idealizada pelo nosso Núcleo de Jovens Empreendedores. A feira será realizada no Shopping Nações, e a abertura do evento acontece no dia 05 de Junho
às 19h30, com palestra ministrada pelo renomado Arnaldo Jabor abordando o tema
“Perspectivas do Brasil”, expondo a atual situação econômica e política de nosso país,
tema de grande interesse de todos nós. Os convites poderão ser adquiridos no balcão da
ACIL com preços promocionais para associados. Nos dias 06 e 07 de Junho das 14h às
22h a FENACIL estará aberta ao público com entrada gratuita. Será um grande evento
de projeção para os expositores e os visitantes terão oportunidade de conhecer e negociarem os serviços de diversos setores que se realizam em Limeira. Sucesso a todos!

Francisco de Salis Gachet
Diretor da ACIL

VAI COMPRAR?
Acompanhe semanalmente a carga tributária embutida nos
produtos consumidos pelos brasileiros. Os valores de referência
são baseados na média das cargas dos produtos nacionais.

DIVULGAÇÃO

Ração para pets (41,26%)
Valor: R$ 50,00
Imposto: R$ 20,63

VOCÊ SABE PARA ONDE VAI TODO O DINHEIRO DOS TRIBUTOS?

UNIÃO

26%

4,5%

ESTADO
MUNICÍPIO
69,5%

PENSE NISSO!

Fonte: Ministério da Fazenda – Receita Federal

Posicionamento referente sobre a flexibilização do horário do comércio - ACIL
A Associação Comercial e Industrial de Limeira (ACIL) vem por meio deste comunicado, expor algumas considerações relacionadas ao projeto de lei que flexibiliza o horário comercial e estabelece a opção pela abertura do comércio no período noturno e aos finais de semana em Limeira.
Limeira passou a ser considerada oficialmente como cidade de interesse turístico, este novo
status possibilita que vários recursos destinados a cidades turísticas possam ser captados pelo
município, uma vez que são de uso exclusivo para aquelas cidades classificadas como “polo
turístico”. Esta nova classificação trará ao município um novo público consumidor, então precisamos nos adequar para atendermos da melhor forma possível este público que começará a
visitar a cidade aos finais de semana.
Esta nova demanda com certeza elevará o potencial de venda de nosso comércio com reflexos diretos no aumento de arrecadação de nosso município.
Com esta flexibilidade do horário comercial também poderemos competir com outras cidades da região, que atualmente atendem este público abrindo aos finais de semana, e absorveremos parte das compras realizadas por limeirenses que atualmente realizam suas compras nestes
horários, fora de nosso município.
A flexibilização de horário comercial não obriga todo o comércio a estender seu horário de
funcionamento. Nos casos em que o comerciante optar por aderir este novo horário, são garantidos aos trabalhadores o cumprimento integral de toda a legislação trabalhista bem como a observância de todos os pontos negociados que fazem parte da convenção coletiva da categoria,
ou seja, a carga horária semanal é uma garantia legal do trabalhador, que não pode ser alterada,
bem como o limite máximo de horas extras diárias permitidas pela legislação.
Com estas limitações trabalhistas legais garantidas, caso o comerciante opte por ampliar seu
horário de funcionamento, muito provavelmente terá que fazê-lo com a contratação de novos
funcionários, assim entendemos que esta medida também beneficiará os trabalhadores com geração de novos postos de trabalho, que em função da situação econômica atual, pode ser uma
grande oportunidade de aumento no nível de emprego em Limeira.
Em resumo, entendemos que a possibilidade da ampliação do horário comercial é benéfica
a todos os envolvidos, aos comerciantes que potencializarão o aumento em suas vendas, aos
comerciários em função de novas vagas de trabalho que serão geradas e ao Município que contará com aumento da arrecadação em função do aumento das vendas, o que possibilitará um
melhor atendimento à nova demanda de turistas de negócios que visitarão a cidade de Limeira.
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Grupo Engep comemora 35 anos
Completando 35 anos, sempre expandindo fronteiras, o

Grupo ENGEP é referência e
marca sua presença nos diverDIVULGAÇÃO

O Grupo ENGEP é referência em todos os setores em que empreende

sos setores em que empreende.
Fundado em 02 de maio
de 1983, o Grupo atua nos
segmentos de construção
civil contando com usina
própria de asfalto e concreto, às margens da Rodovia Anhanguera, na cidade de Limeira, mineração,
geração de energia, meio
ambiente através de aterros sanitários e usina de
reciclagem de resíduos da
construção civil e implantação de loteamentos.
Referência no setor habitacional, destaca-se na execu-

ção de obras de infraestrutura
e administração de loteamentos, com mais de 17 mil lotes
urbanizados, em toda região
de Limeira.
Inaugurado em 2013, o Espaço Cultural ENGEP, foi
idealizado a partir da necessidade do Grupo em manter
um local destinado a realização de exposições e eventos,
contribuindo assim, para o
desenvolvimento sociocultural do município de Limeira.
Esse espaço proporciona ao
público a vivência neste setor, através de exposições de

Tradição e sabor são a chave do sucesso do Recanto Árabe
A comida árabe é característica da Síria e Líbano, porém
ganhou popularidade no Brasil
com a vinda dos imigrantes de
ambos os países para o território
brasileiro. Devido ao seu sabor
diferenciado, temperos e especiarias especiais, esta provavelmente é uma das culinárias mais
aprecidadas no País.
Na década de 70 surgia em
Limeira uma pequena lanchonete chamada Cantinho Sírio,
fundada por Malack Maluf
Elias. Nela eram servidos os
mais deliciosos pratos, preparados carinhosamente por sua
fundadora, que seguia as re-

ceitas passadas por seus pais
nativos destes países.
Em 1984, a filha Fádua Maluf Elias Scalet deu continuidade ao legado de sua mãe.
A lanchonete passou a ser um
restaurante e se chamar Recanto Árabe, tornando-se um ícone
na gastronomia típica. “Cresci
vendo os amigos e primos de
meus avós visitando-os e sendo recepcionados sempre com
a mesa farta, uma das características deste povo. Quantas lembranças guardo daquele
tempo...”, conta a proprietária.
Hoje o cardápio serve os
mais variados tipos de pratos

como charuto de folha de uva,
arroz marroquino, kafta, kibe
montado, entre outros. Com
17 profissionais altamente
capacitados, o diferencial da
empresa está na inovação em
satisfazer os paladares mais
exigentes, porém sem nunca perder o toque tradicional.
E tudo isto sem abandonar
a principal característica da
culinária árabe: ser artesanal.
Servindo almoços e jantares deliciosos, o Recanto Árabe fica localizado na Rua Carlos Gomes, 1082, no Centro.
Os telefones para contato são
(19) 3441-5896 e 3452-5802.

obras de arte, fotografias e
vídeos, mantendo viva a memória da cidade para as futuras gerações. Além disso, o
Grupo também participa, por
meio de parcerias com entidades assistenciais, sociais e
religiosas, na realização de
projetos nestas áreas.
O compromisso do Grupo
ENGEP é a excelência nos
diversos setores da sociedade, participando efetivamente de ações e tendo como meta para os próximos anos, a
constante inovação nos processos em que executa.

DIVULGAÇÃO

O kibe montado é um dos pratos mais apreciados pelo consumidor no
Recanto Árabe, tendo o seu preparo feito de forma totalmente artesanal

Além disso, o cardápio completo do restaurante pode ser
conferido no site www.recantoarabe.com.br. Os clientes tam-

bém podem acompanhar as
novidades pelo Facebook e
Instagram através do endereço
@recantoarabe.

Limeira recebe Circuito Logístico do Interior no dia 24
No próximo dia 24 de maio, Limeira irá sediar o maior evento de logística
do interior, o “Circuito Logístico”, realizado pela DRS Marketing e Eventos
com apoio da Revista Painel Logístico.
O evento é gratuito e traz os principais cases de sucesso de grandes players
como: Magazine Luiza, Riachuelo, Bosch e AGV Logística.
O Circuito Logístico do Interior tem o oferecimento das empresas: Marcamp Equipamentos; Baterias Moura; JLW Carregadores; TVH do Brasil e

Superflex Pneus, e acontece no Centro de Eventos Zarzuela, das 8h às 16h.
Além de muito conteúdo logístico, o evento também contará com muitas
atrações, como showroom de soluções logísticas, circuito experience, coffee
break com negócios, almoço com network, e muito mais.
As inscrições podem ser feitas pelo e-mail: atendimento@logisticaws.com.br.
O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Limeira, CIESP
Limeira, ACIL e SETCESP.
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A Quarta Revolução Industrial ou Indústria 4.0
DIVULGAÇÃO

A Indústria 4.0 nada mais é do que a união deste setor com os avanços tecnológicos como a Big Data, digitalização, inteligência artificial, robótica, entre outros

A indústria é um dos segmentos que mais está em mudanças, sempre agregando novas tecnologias para seus
processos de fabricação, a fim
de aperfeiçoar o tempo e aumentar a sua produção. Com o
seu surgimento através da Primeira Revolução Industrial,
entre o final do século XVIII
e o início do século XIX, em
2018 ela dá inicio a uma nova
era: a da Indústria 4.0.

Esta nada mais é que uma
nomeação para a Quarta Revolução Industrial, na qual a tecnologia é o seu principal fator.
“Ela já é uma realidade e abrange várias tecnologias e soluções
que se integram na organização da empresa, desde o chão
de fábrica até o administrativo,
e também na cadeia de fornecimento. Podemos citar como
exemplos: Big Data, digitalização, inteligência artificial, ro-

bótica etc.”, conta Jairo Ribeiro
Filho, diretor titular do CIESP/
FIESP Limeira.
Vários setores já utilizam
destas tecnologias em suas produções, como o automobilístico, o farmacêutico e o têxtil. “A
Indústria 4.0 vai ganhar cada
vez mais espaço e aqueles que
pretendem manter-se no mercado, precisam entrar nessa corrida e implantar novas tecnologias e sistemas de produção
enxuta, ou seja, é fundamental
aderir a ela. Podemos esperar
maior qualidade, produtividade
e novas oportunidades, porém
também há a necessidade de
investimentos em tecnologia”,
acrescenta o diretor titular.
Para não ficarem “atrasados”,
o representante da CIESP ressalta que o empreendedor brasileiro deve começar a aperfeiçoar a sua equipe de colaboradores
e até a si mesmo. “É importante
salientar que não podemos ficar
para trás, os empresários preci-

sam se preparar, ter coragem e
visão do futuro. Temos que investir em tecnologia de ponta e
contar com profissionais qualificados e habilitados, principalmente que dominam sistemas e
computadores, com grande conhecimento em programação”.
Ele completa que a transformação será grande, várias profissões irão sumir e outras surgir
com novas oportunidades.
Outro ponto importante que
surge com a chegada desta nova
Revolução Industrial, será a criação de novos modelos de negócios. Com um mercado cada vez
mais concorrente e com clientes
exigentes, muitas empresas já
procuram agregar no produto as
necessidades e preferências de
cada consumidor. Mesmo que
este seja um processo maior na
manufatura, fábricas que estão
liderando o mercado tendem a
levar esta personalização individual em consideração.
De acordo com Ribeiro, a

Alemanha já saiu à frente no
que diz respeito a esta nova Revolução, mas a tendência é que
ela ganhe força cada vez mais
pelo mundo. “O Brasil demorou para assimilar a discussão
da Indústria 4.0, que data de
2011 nos países desenvolvidos,
e foi prejudicado pelo momento de crise econômica pelo qual
passou, o que desviou a atenção
para questões de curto prazo e
conjunturais. Mas ainda há tempo para as empresas brasileiras
se inserirem na Quarta Revolução Industrial”, finaliza.
Agora para o empreendedor
brasileiro é apenas uma questão
de tempo para que sua inserção neste mercado se torne uma
necessidade. Para isso, ele pode contar com diversas entidades de aperfeiçoamento e representatividade de classe, como a
ACIL e o CIESP, que desejam
que este Dia da Indústria possa marcar o início do apogeu do
mercado brasileiro.
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Café do Empreendedor divulga últimos estandes e programação da FENACIL
ACIL/LEONARDO BARDINI

Os participantes do evento puderam conferir algumas dicas para melhor
aproveitamento da feira, além de adquirir um dos últimos estandes

Na manhã do último dia 11, o
Núcleo de Jovens Empreendedores
(NJE) promoveu o Café do Empreendedor. Além de desfrutar de um
delicioso café da manhã, os presentes tiveram a oportunidade de adquirir um dos últimos estandes da
Feira de Empreendedorismo e Negócios da ACIL (FENACIL).
A feira irá acontecer nos dias 06
e 07 de junho, no Centro de Eventos do Shopping Nações, com entrada gratuita, e contará com palestras e workshops sobre marketing
digital, planejamento estratégico,

blockchain, mercado financeiro,
franquias, start-up, rodada de negócios multissetoriais e “Fast Consulting” para que os visitantes possam buscar orientações e soluções
para a gestão empresarial de forma
personalizada, além de mais de 60
estandes com expositores da indústria, comércio e serviços.
O espaço estará divido em
“arenas”, sendo que cada uma irá
apresentar diferentes atrações. Na
“Arena Palestra” estão confirmados: Pedro Assis da Resultados
Digitais, Rodolpho Reis do Lei-

turinha e Augusto Cruz da Suzano Papel e Celulose. Na “Arena
Workshops” estão confirmados:
Alessandra Torres da Vision X,
Aline Basso da LinkedMom, Neto Contriagini da Artefacto e Raul
Groppo Observatório Social.
O presidente da ACIL, José
Mario Bozza Gazzetta fez a abertura do encontro, e exaltou a importância de um evento deste porte para a classe empresarial de
Limeira. “Esta é a primeira feira
que a ACIL está trazendo, e com
muitas inovações. Este café da
manhã foi uma grande oportunidade para aqueles que desejam ter
sua empresa exposta em um evento de grande porte”, acrescentou.
No Café do Empreendedor também foram dadas algumas dicas de
publicidade e divulgação da feira
para os empresários que já haviam
adquirido um dos estandes, apresentadas pelo Leandro Moreira,
da Market-in. Também foi passada uma pequena orientação sobre
vendas e preparação de equipe para a feira, ministrada pelo consultor de vendas Luis Pimentel.

Ainda há tempo para aqueles
que desejam expor sua empresa
na Feira de Empreendedorismo
e Negócios da ACIL. Para saber
da disponibilidade de estandes,
preços e demais informações
basta acessar o site www.fena-

cil.com.br, ou entrar em contato
pelo telefone (19) 3404-4900 ou
e-mail: fenacil@fenacil.com.br.
Acompanhe também a feira
pelas redes sociais Facebook:
@fenacil.limeira e Instagram:
@fenacil.

Arnaldo Jabor
No dia 05 de junho será realizada a abertura da FENACIL, às
19h30 no Shopping Nações, com a
palestra “Perspectivas do Brasil”, ministrada pelo jornalista e cineasta Arnaldo Jabor. Ele é comentarista político do
Jornal da Globo e da Rádio CBN, e virá para
Limeira trazendo a discussão sobre o cenário político no brasileiro, a crise de identidade do país, as
expectativas sobre o futuro entre diversos temas.
Os ingressos podem ser adquiridos na ACIL, com
um preço especial para associados. Não-sócios podem retirar seus ingressos em
um dos pontos de distribuição, que estão espalhados pela cidade: Livraria
IV Centenário, Óticas e Relojoaria
Milly e Padarias Nova Paulista.
Garanta já o seu!

Para nunca ficar desconectado: as vantagens de um provedor de internet local
Nos últimos anos houve uma
explosão no que diz respeito às expansões tecnológicas, principalmente na área de comunicação. A
chegada da internet possibilitou
uma interação mais fácil e rápida entre pessoas a longa distância,
além de abrir um leque de opções
para a criação de novos produtos e
até mesmo serviços.
Empreendedores buscam mais
alternativas em telefonia e internet,
e a crescente procura por serviços e
pacotes de empresas locais têm aumentado este nicho de mercado. “A
grande vantagem é de se ter o suporte necessário, em tempo hábil,
em caso de queda de link ou proble-

mas com equipamentos. Não há necessidade de deslocamento de uma
equipe de outra cidade para atender
uma solicitação”, explica Herton
Giesbrecht, gerente comercial da
Network Telecomunicações.
Além do suporte técnico e atendimentos rápidos, empresas que
oferecem este tipo de serviços não
sofrem com a superlotação de seus
serviços, podendo manter a qualidade do que é oferecido, além de
planos diferenciados. “Atualmente
o empreendedor tem a necessidade
de receber e transmitir seus dados
com confiabilidade e rapidez, para
poderem atender com assertividade e gerarem mais oportunidades

de negócios. Com nossa tecnologia e nosso time de profissionais,
conseguimos atender à essas demandas”, conta o gerente.
A nova tecnologia neste segmento é a fibra ótica, considerada a
mais moderna em questão de transmissão de dados. “Ela possibilita
maior confiabilidade e estabilidade de sinal por não sofrer interferências eletromagnéticas. Através
da fibra ótica, conseguimos atingir
velocidades de transmissão próxima à velocidade da luz, pois nela o sinal é transmitido através de
reflexões de raios laser, permitindo o tráfego de dados em velocidade e capacidade muito superio-

DIVULGAÇÃO

Hoje em uma empresa, a comunicação precisa ser mais ágil,
e as novas tecnologias como a fibra ótica possibilitam isso

res ao cabo metálico ou coaxial”,
acrescenta Giesbrecht. Como não
há dependência de equipamentos

ou obstáculo entre a fibra ótica e a
central, a qualidade da banda larga é mantida de uma ponta a outra.
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Da repetição de indébito à luz do parágrafo único do
art. 42 do Código de Defesa do Consumidor

Regra o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor: “Na cobrança de débitos,
o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”; expondo ainda o parágrafo único do mencionado artigo: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição
do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
Tal ordenamento jurídico mostra-se aparente claro, porém é usualmente distorcido,
sendo indevidamente arguido em ações judiciais envolvendo relações consumeristas.
Afinal, o que é uma cobrança indevida? Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, qualquer cobrança indevida gera o direito à repetição em dobro?
A resposta é não. Observa-se que não basta apenas a ocorrência da cobrança
indevida por parte do fornecedor para que venha a existir o direito à repetição
do indébito, sendo necessário também o pagamento indevido pelo consumidor,
podendo-se assim elencar dois requisitos cumulativos, quais sejam, a existência
de cobrança indevida e o pagamento em excesso pelo consumidor do valor in-

INTERATIVIDADE
Um amigo, muito culto e
versado em Matemática, pediu-me que lhe justificasse
minha afirmativa de que vivemos num universo paradoxal.
Onde, o Inefável permanece
além da razão. Pois, preocupara-se ao ler tal assertiva na
crônica “Ser e Não Ser — Essa Deveria Ser a Questão (ed.
nº 561, de “Visão Empresarial
Limeirense” – circulação: de
16 a 22 de janeiro de 2017)”.
Porque, conforme entendia,
um universal “Império do Paradoxo” implicaria na perda

devidamente cobrado.
Ademais, nem sempre a cobrança indevida e o pagamento em excesso pelo consumidor do valor indevidamente cobrado gerarão o direito de ser indenizado em dobro, sendo necessário ainda, conforme disposição legal, a verificação, da ocorrência
ou não, da circunstância chamada “engano justificável”.
Para aferição do “engano justificável” é preciso analisar se houve ou não culpa
por parte do fornecedor, ou seja, necessário apurar-se se houve negligência, imprudência ou imperícia de sua parte, assim como se houve a má-fé do mesmo.
Desse modo, não basta apenas o pagamento em excesso aliado à cobrança indevida para que seja dado ao consumidor o direito da devolução em dobro, sendo necessário ainda observar-se a ocorrência, ou não, da hipótese de engano justificável,
mediante a comprovação da existência de má-fé na cobrança indevida.
Dr. Noedy de Castro Mello
Coordenador de Assuntos Jurídicos

Nosso paradoxal universo

de todo juízo lógico. Segundo
ele (que se desligara das religiões), tal afirmativa poderia ensejar a ideia errônea de que até
Deus não seria racional, mas
“Um Ser” contraditório.
Ao conversarmos restritamente em sua área, avaliei que,
para Pitágoras, “a Unidade (o
Um) seria o criador de tudo”.
Pitagóricos desconheciam o zero e divinizavam o Um: “Aquele que contém tudo e do qual tudo resulta”. Pois, o zero visto
como quantificação da inexistência (introduzido na Europa

na Idade Média, por Fibonacci,
com algarismos arábicos) foi,
logo de início, considerado um
paradoxo. Citei a frase de Galileu Galilei (1564-1642): “A
Matemática é o alfabeto, com o
qual Deus escreve o universo”.
E aludi à afirmativa de François-Xavier Chaboche de que a
maior dúvida da Física moderna permanece num indecifrável
paradoxo: Como o “Todo” pode provir do “Nada”? Mas, se
o “Nada” se acha representado
pelo “zero” e (segundo Plotino)
o número Um contém toda a re-

alidade, eis que o um (o ser) e
o zero (o não ser) “convivem”
harmônica e paradoxalmente.
Formam o sistema binário. Que
faz funcionar os computadores.
Sem tal paradoxo não haveria
inteligência artificial.
Ajustei meus conceitos com
os de meu amigo, ao vermos
que (além do zero e do um) outro sinal matemático misterioso é o de infinito. Como explicar as coexistências: I. Do
infinito imenso com o infinitamente pequeno (no espaço)?
II. Do passado imemorial e in-

findo, com o futuro sempre
vindouro (no tempo)? III. E
da essência com a existência
(simultâneas, na forma). Daí
a paradoxal questão do “ser
e não ser”. Do ficto e o fato. E do númeno e o número.
Pois, para o anticristão “profeta da razão e da criatividade”, Bertrand Russel: “Quem
deseja tornar-se filósofo deve
aprender a não se deixar assustar pelos absurdos”.

Paulo Cesar Cavazin
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Deputado Miguel Lombardi usa força política para melhorias na saúde
O deputado federal Miguel
Lombardi tomou posse em 2015,
com votos de 174 municípios paulistas, mas contou com o maior número de eleitores em Limeira. A
cidade já estava há 20 anos sem
eleger um candidato local para o
cargo na Câmara dos Deputados.
Nos últimos anos de mandato, o
deputado não mediu esforços para
entregar ao município mais de R$
25 milhões em verba para a área
da saúde. Em junho deste ano, por
exemplo, a Santa Casa de Limeira irá inaugurar um novo centro de
tratamento de câncer. Um investimento de mais de R$ 10 milhões
que trará mais benefícios e conforto para a comunidade.
A atuação como representante de
Limeira tem trazido muitos benefícios para a cidade, de uma forma
que há anos não se via. “Ele ajudou
diretamente a Santa Casa com mais
verba destinada para o desenvolvimento, principalmente nas áreas de

oncologia, ginecologia, neonatal,
centro cirúrgico, entre outros setores que foram reformados e receberam diversos equipamentos novos
que auxiliam e agilizam o diagnóstico e tratamento destes pacientes.
Nós precisávamos de um líder, de
um representante que olhasse pela cidade e pelo cidadão, e Miguel
tem feito isso”, destaca José Roberto Peccinin, provedor da Santa
Casa de Limeira.
Lombardi também disponibilizou verba para a construção de
mais quatro novas Unidades Básicas de Saúde (UBS), que atenderão
as regiões do Parque Residencial
Belinha Ometto, Campo Belo, Rubi e Santa Eulália. Além disso, estão garantidas as reformas de outras
10 UBSs, que irão incluir a melhoria da parte hidráulica, telhados, rede elétrica, pintura externa e interna, troca de pisos, ampliações etc.
Com a chegada das eleições, todos devem estar atentos para a es-

O deputado foi escolhido “Melhor Deputado do Brasil” em 2017,
e é o terceiro vice-presidente da Comissão de Seguridade Social e Família

colha de um candidato, principalmente na hora de checar se este é
uma pessoa atuante dentro da Câmara e seu histórico na vida pública. “É a primeira vez que Limeira tem um representante ativo. É
preciso ter cuidado, pois na época das eleições muitos candidatos
irão prometer coisas, e Miguel é
um deputado ficha limpa, que saiu
na mídia como sendo o melhor do
País”, finaliza Peccinin.
O deputado Miguel Lombardi
foi premiado em 2017 como o “Melhor Deputado do Brasil”, segundo
o órgão independente Ranking dos
Políticos, sendo o terceiro vice-presidente da Comissão de Seguridade Social e Família. E para falar sobre sua atuação nos últimos anos e
o que planeja para o próximo mandato caso seja reeleito, o deputado
concedeu uma entrevista ao Jornal
Visão Empresarial:
Jornal Visão - O que o deputado tem tentado fazer de diferente,
em relação a aqueles que já passaram pela Câmara?
Miguel Lombardi: Nós estamos sempre procurando trabalhar
na busca de recursos para a área social, e eu tenho sido o deputado que
mais procura verbas para esta área
no Brasil. Estou sempre presente
nas comissões e no plenário, grande número de projetos aprovados e
de alto alcance, fidelidade partidária... Tudo isso conta! Não atoa recebi o prêmio de melhor deputado
do Brasil, pois o órgão que realiza
a avaliação é apartidário, e trabalha
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Deputado Miguel visita obras do novo centro de tratamento de câncer de Limeira

baseado apenas de dados concretos.
J.V. - Como foi receber este
prêmio do Ranking dos Políticos
ano passado?
M.L.: Esse é meu primeiro
mandato, então para mim está sendo uma honra muito grande, conseguindo levantar as necessidades
e trazer um retorno maior ainda
para a nossa cidade. Isto me deixa
muito feliz. São diversos itens analisados e avaliados, isso tem peso e
torna este prêmio algo sério.
J.V. - Um dos destaques do
seu trabalho é o forte investimento na saúde. Qual o modelo
de atuação que está em desenvolvimento atualmente?
M.L.: A saúde pública está
sempre em primeiro lugar, é uma
área de importância para qualquer
cidade. Sou ligado à frente parlamentar em prol das Santas Casas, e
algo que defendemos é a atualiza-

ção da tabela de repasses para estas entidades. A questão de gestão
deixou de ser o ponto principal e
estamos trabalhando para que projetos que estavam parados há anos
na Câmara se tornem realidade. E
tudo isso é fruto da interação e parceria com os órgãos municipais.
J.V. - Limeira recebeu recentemente o título oficial de Capital
Nacional da Joia e Folheados. O
que a cidade tem a ganhar com esse reconhecimento?
M.L.: Esta foi outra grande conquista. A cidade mereceu este título, pois praticamente detém 60% do
mercado nacional, além da questão
de esta microrregião empregar cerca de 40 mil trabalhadores. Com
a nomeação, começa-se a trabalhar a questão do turismo, da referência mercadológica e até dos ministérios, para possíveis incentivos
fiscais e de verba, o que com toda
certeza alavancará Limeira.

ACIL recebeu eventos do projeto Maio da Empregabilidade
A ACIL sediou dois eventos como participação do Mês da Empregabilidade, uma ação realizada pela Prefeitura de Limeira, junto com
a Secretaria de Desenvolvimento,
Turismo e Inovação, além de contar com o apoio de diversas entidades que assim como a Associação,
estão ligadas ao meio empresarial.
São palestras, workshops, exposições, oficinas, entre diversas outras atividades desenvolvidas durante o mês de maio, que tem por
objetivo incentivar o contato da população com o mercado de trabalho. A abertura foi realizada na escola Senai “Luis Varga”.
Empregabilidade do futuro
A Associação recebeu no dia
04 de maio a palestra “Empregabilidade do Futuro”, realizada pela
Base Consultoria. Participaram da
palestra estudantes das turmas ensino médio da escola Profº Ely de
Almeida Campos.
No evento a representante da em-
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No dia 04 aconteceu a palestra Empregabilidade do Futuro, em que alunos
do Ensino Médio receberam orientações sobre o mercado de trabalho

presa Marina De Cássia Carpi passou dicas para os jovens, em relação
ao mercado de trabalho. “É preciso
saber como se portar nas redes sociais, pois hoje elas são alguns dos
mecanismos que o contratante tem
para conhecer um pouco mais sobre
o candidato a vaga”, explicou.
Além das redes sociais convencionais, ela também apresentou
aos alunos o Linked-in, que é uma
rede especialmente profissional
que cria laços e oportunidades de

interação entre profissionais e empresas interessadas. Todo o evento
tem por objetivo preparar e informar o jovem sobre o funcionamento do mercado de trabalho.
Sebrae Móvel
A ACIL também recebeu nos
dias 09 e 10 de maio o Sebrae Móvel. Estacionado em frente a entidade, os empresários tiveram a
oportunidade de participar da ação,
tendo a sua disposição informa-

Nos dias 09 e 10 o Sebrae Móvel esteve presente na ACIL oferecendo
orientações e inscrições de cursos gratuitos para empresários limeirenses

ções sobre administração de empresas, planejamento, marketing,
finanças, orientação sobre abertura
e encerramento de empresas, além
da oportunidade de fazer a inscrição para diversos cursos oferecidos de forma gratuita.
Foram atendidos nos dois dias
cerca de 40 pessoas, um número bem expressivo que demonstra
o interesse e o engajamento da comunidade empresarial de Limeira,
além de seu interesse em se infor-

mar e aperfeiçoar cada vez mais.
Além do Sebrae Móvel o empresário conta com o Sebrae Aqui,
unidade presente em Limeira e que
atua dentro da Prefeitura, junto com
a Secretaria de Desenvolvimento,
Turismo e Inovação. Ele tem por
objetivo no atendimento das necessidades dos clientes que buscam informações e orientações para
gestão de seu negócio ou futuro empreendimento, através de serviços e
produtos criados pelo Sebrae.
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