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EDITORIAL
É com grande alegria que realizamos 2ª edição da FENACIL, a Feira de Empreendedo-

rismo e Negócios da ACIL. 
Há dois anos, nosso Núcleo de Jovens Empreendedores recebeu a missão de promover um even-

to que evidenciasse o empreendedorismo de nossa cidade e ao mesmo tempo fosse um local no qual 
as pessoas adquirissem mais conhecimento, onde os empresários realizassem novos negócios, no-
vas parcerias, além de aumentar sua rede de contatos. Assim foi desenvolvida a FENACIL, e esta-
mos muito orgulhosos de toda a dedicação e empenho para que esse projeto fosse executado.

Gostaria de agradecer aos patrocinadores e apoiadores da FENACIL 2019, que viabi-
lizaram a estrutura do evento e sua produção. É um orgulho poder realizar uma feira des-
se porte, de maneira gratuita, para todos aqueles que buscam por novas oportunidades de 
crescimento e desenvolvimento.

Com a FENACIL damos mais um passo importante na história de trabalho e luta da 
ACIL, que em mais de oito décadas de atuação nunca perdeu sua essência e princípios em 
prol do progresso socioeconômico de nossa cidade. 

Houve mudanças de mercado, novas tendências e conceitos, e mesmo assim, por todos 
esses anos, os diretores, conselheiros e colaboradores que passaram pela entidade traba-
lharam arduamente para que a Associação continuasse sendo uma peça fundamental na 
representação e fortalecimento da classe empresarial limeirense.

Junto com o poder público, com quem sempre tivemos um ótimo relacionamento, e ao 
lado de outras entidades de classe, demos e recebemos apoio em ações pertinentes ao de-
senvolvimento de Limeira, e na FENACIL não poderia ser diferente. 

Desejo a todos uma excelente feira. Teremos mais de 30 palestrantes nessa edição, mais 
de 70 expositores, atrações especiais em uma programação de ponta, com painéis e roda-
das de negócios. Serão três dias de imersão no que há de mais atual no mercado, e espero 
que todos tenham uma experiência enriquecedora.

José Mário Bozza Gazzetta
Presidente da ACIL
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Empreendedorismo e inovação são destaques na FENACIL 2019!
FOTOS: ACIL/ARQUIVO

Teve início um dos prin-
cipais eventos empresariais 
do interior de São Paulo, a 
Feira de Empreendedoris-
mo e Negócios da ACIL 
(FENACIL). 

Nos dias 22, 23 e 24 de 
maio, das 14h às 22h, o Sho-
pping Nações Limeira será o 
destino de milhares de pesso-
as interessadas na prospecção 
de novos negócios, contatos, 
conhecimento e experiências 
que poderão fazer a diferença 
para o sucesso de suas carrei-
ras profi ssionais.

Com uma programação 
de ponta e totalmente GRA-

A FEIRA
Com entrada gratuita, a se-
gunda edição da FENACIL 
acontece no Shopping Na-
ções Limeira nos dias 22, 23 
e 24 de maio, das 14h às 22h. 

PROGRAMAÇÃO
Serão mais de 20 palestras, 
pai néis, rodadas de negócios, 
entre outras atrações especiais.

APLICATIVO
Novidade este ano, o apli-
cativo é gratuito e está dis-
ponível nas versões An-
droid e iOS.

GAME
Os visitantes da feira poderão 
participar de um game intera-
tivo no aplicativo FENACIL, 
que premiará os participantes 
que acumularem mais pontos 
ao fi nal do evento.

PÚBLICO
São esperados 4.500 visitan-
tes para os três dias de evento.

ORGANIZAÇÃO
Mais de 400 pessoas en-
volvidas diretamente na or-
ganização do evento.

REDES SOCIAIS
Acompanhe a FENACIL 
nas redes sociais:

Faça suas publicações 
nas redes com a 
tag #FENACIL2019

@fenacil.limeira

@fenacil

TUITA, a FENACIL traz pa-
ra a Arena Conhecimento - 
Atlas especialistas dos mais 
diversos assuntos para falar 
de temas importantes e atu-
ais que estão na pauta das 
grandes empresas. Além 
disso, na Arena Negócios - 
Ubirajara serão realizadas 
todas as rodadas de  negó-
cios e também algumas ro-
das de conversa sobre os 
mais diversos assuntos do 
meio corporativo.

Durante o período em 
que estiver na Feira, os vi-
sitantes poderão conhecer 
os mais de 70 expositores 

presentes no evento, além 
de participarem das atra-
ções especiais que cada em-
presa preparou. Destaque 
também para a Arena De-
gustação - Printfood, onde 
teremos empresas do ramo 
de alimentação oferecen-
do gratuitamente o que há 
de melhor no segmento em 
nossa cidade. 

Outro espaço que deve 
ser visitado é a Arena Star-
tup – Woclo. No local esta-
rão presentes empresas re-
cém-formadas que trazem 
ideias inovadoras e mode-
los de negócios que podem 
se desenvolver em uma em-
presa de sucesso.

Neste ano, outra novi-
dade deve receber a aten-
ção dos visitantes, é o apli-
cativo FENACIL, que está 
disponível nas versões An-
droid e iOS para que o vi-
sitante possa acompanhar 
em tempo real toda a pro-
gramação, notícias e novi-
dades que forem anuncia-
das durante os três dias de 
evento, além da relação dos 

expositores, mapa da feira 
e muito mais.

No aplicativo há possibi-
lidade de realizar postagens 
de fotos e conteúdos na ti-
meline, fazer comentários, 
interagir com outros parti-
cipantes, avaliar os pales-
trantes, conhecer mais sobre 
os expositores, entre outras 
possibilidades.

Ao utilizar o app, os visi-
tantes participam de um ga-
me interativo. Cada intera-
ção gera pontos, que serão 
contabilizados ao fi nal do 
evento para premiar aqueles 
que fi carem nas primeiras 
colocações do ranking geral. 

A FENACIL 2019 com 
certeza irá proporcionar uma 
experiência única para ca-
da visitante. É esse o desejo 
da ACIL e do NJE, que or-
ganizaram e planejaram ca-
da detalhe para que Feira se 
torne um marco no desen-
volvimento do empreende-
dorismo limeirense, se con-
solidando cada vez mais no 
calendário de eventos da ci-
dade e de toda a região.

Neste ano, a FENACIL espera a visita de cerca de 4.500 pessoas A FENACIL é ideal para prospecção de novos negócios e contatos

Integrantes do Núcleo de Jovens Empr eendedores da ACIL
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A origem e a força da ACIL 
vêm de sua principal missão: 
proteger e representar os inte-
resses dos setores que repre-
senta. Com 85 anos de his-
tória, a Associação oferece 
diversos serviços e produtos 
que auxiliam a classe empre-
sarial limeirense a crescer e se 
desenvolver, além de promo-
ver ações e projetos que pre-
param o empresário, assim co-
mo seus colaboradores, para 
enfrentar os desafios do dia a 
dia a frente dos negócios. 

Entre a gama de serviços 
disponibilizados pela ACIL, 
se destaca o Serviço Central 
de Proteção ao Crédito da 
Boa Vista SCPC, que possui 
um extenso conjunto de solu-
ções para concessão de crédi-
to, baseado em um banco de 
dados que é atualizado diaria-
mente, com informações so-
bre o comportamento do con-
sumidor. E para contribuir 
no combate à inadimplência, 
o empresário também conta 
com a Central de Recupera-
ção de Crédito, que auxilia 
na negociação e recebimen-
to de dívidas em atraso, com 
efetividade e retorno compro-
vado, tendo a participação de 
cerca de 200 empresas. 

E para garantir mais auten-
ticidade, segurança e facilida-
de em transações online e de 
órgãos governamentais, o em-
preendedor encontra no Cer-
tificado Digital uma excelen-
te ferramenta. A ACIL é uma 
Autoridade de Registro Cer-
tisign, o que garante mais agi-
lidade no atendimento, além de 
ofertar descontos especiais pa-
ra associados.

O Cartão de Benefícios 
ACIL+ é mais uma vantagem 

ACIL: comprometimento com o desenvolvimento 

de interesse comum da clas-
se que defende. Com serviços, 
ações e ferramentas exclusi-
vas, pretende a cada dia auxi-
liar mais e mais o empresário 
de Limeira em seu progresso 
no mercado. Para tanto, ain-
da conta com serviços impor-
tantes, como o Centro de Có-
pias, Jornal e Revista Visão 

Empresarial, Banco de Cur-
rículos, Projeto Empreender 
e Consultoria Jurídica. Para 
mais informações basta acessar 
o site www.acillimeira.com.
br ou ligar no (19) 3404-4900. 
Fique antenado nas novidades 
através da página oficial nas 
redes sociais Facebook e Insta-
gram como @acillimeira.

A diretoria da ACIL mantém o compromisso de defender e prover 
serviços que auxiliem o empresário na gestão de seus negócios

Em 2018, a ACIL completou 85 anos de história de luta e
trabalho em prol do desenvolvimento de Limeira

O Conselho da Mulher Empreendedora é um braço da ACIL 
no empreendedorismo feminino limeirense

FOTOS: ACIL/ARQUIVO

à disposição do empresário, que 
pode disponibilizar para seu 
colaborador um combo de be-
nefícios exclusivos através dos 
Convênios, além da possibi-
lidade de utilização do cartão 
com habilitação de créditos, co-
mo Vale-Alimentação, Refei-
ção e Combustível.

Outra ferramenta que traz óti-
mos resultados é a Campanha 
Compras Premiadas. Com o 
intuito de fomentar o consumo 
em Limeira, a promoção sor-
teia prêmios para os consumi-
dores que realizarem suas com-
pras nas lojas participantes. Em 
2019 serão entregues 500 va-
les-compra no valor de R$ 100 
cada, além do sorteio de um 
Fiat Mobi Zero Km no Natal.

Ao lado da ACIL, o empre-
endedor também encontra o Si-
coob Acicred, uma cooperativa 
de crédito exclusiva para os as-
sociados da entidade. Ela ofe-
rece serviços bancários como 
conta corrente, poupança, crédi-
to, investimentos, cartões, con-
sórcios, seguros, cobrança ban-
cária, pagamentos eletrônicos, 
entre outros serviços com taxas 
e tarifas reduzidas e justas.

Destaque também para o de-
partamento de Desenvolvimen-
to Empresarial, que promo-
ve cursos, palestras, workshops 
e vários tipos de eventos com o 
objetivo de aprimorar o conheci-

mento de empresários e colabo-
radores. Além disso, empresas e 
seminaristas podem realizar a lo-
cação de salas para realizar reu-
niões, entrevistas e capacitações, 
contando com uma infraestrutu-
ra completa para que seu evento 
seja um sucesso.

A entidade também possui 
o Conselho da Mulher Em-
preendedora, que é formado 
por um grupo de mulheres em-
presárias que mantém a mis-
são de fomentar o empreende-
dorismo feminino limeirense, 
promovendo ações, projetos e 
eventos para a capacitação de 
seus representados. O Café da 
Manhã do Conhecimento e o 
projeto Falando ao Coração, 
por exemplo, são realizados 
pelo CME há anos.

E entre todas estas ações de-
senvolvidas, o Dia da Empre-
sa Limeirense não poderia ficar 
de fora. A premiação é realiza-
da pela ACIL desde 1981. Nela, 
são homenageados os destaques 
empresariais, entidades e perso-
nalidades que contribuíram sig-
nificativamente com a cidade. 
Os indicados são avaliados pe-
la sua responsabilidade social, 
tecnologia empregada, práticas 
sustentáveis e inovações.

A ACIL realiza com muito 
orgulho seu papel como repre-
sentante empresarial, defen-
dendo e desenvolvendo ações 
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