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PÁG 13

Celso José Palermo é a
personalidade da semana

Concurso de Natal
Inscrições até 5 de dezembro

Participe!

São quatro categorias com prêmios em dinheiro
para os melhores enfeites

ACIL/ARQUIVO
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Marcelo Voigt Bianchi
Conselheiro da ACIL

Brasil está entre os países comBrasil está entre os países comBrasil está entre os países comBrasil está entre os países comBrasil está entre os países com
maior custo de celular por minutomaior custo de celular por minutomaior custo de celular por minutomaior custo de celular por minutomaior custo de celular por minuto

O Brasil é um dos países com maior custo por minuto de ligações de
celulares, disse levantamento da União Internacional de Telecomunicações
(UIT), cuja metodologia foi questionada pelo sindicato que reúne as operado-
ras do país, o Sinditelebrasil.

O levantamento da UIT, que analisa 166 países, afirma que o custo do minu-
to para ligações de celular em horário de pico e dentro da rede da mesma
operadora no Brasil é de 0,53 dólar por minuto, acima da maior parte dos
países analisados, com exceção de França e Grécia (0,54 dólar), Irlanda (0,60
dólar) e Suíça (0,65 dólar). Os números são de 2013.

Outras operadorasOutras operadorasOutras operadorasOutras operadorasOutras operadoras
Fora da rede, ou seja, nas ligações para outras operadoras, os preços

adotados no Brasil são mais altos, ficando em 0,55 dólar. O país, nesse caso,
fica atrás apenas de Irlanda (0,60 dólar) e Suíça (0,65 dólar).

Segundo o Sinditelebrasil, no entanto, a pesquisa está distorcida, por con-
siderar apenas o preço-teto do minuto da telefonia móvel homologado pela
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). De acordo com o sindicato, o
preço médio por minuto do celular no Brasil é de cerca de 0,07 dólar.

O diretor-executivo do Sinditelebrasil, Eduardo Levy, explicou que as em-
presas informam preços-teto para a Anatel homologar, que não podem ser ul-
trapassados. “Para não ter risco de ficar acima do valor da Anatel, as operado-
ras colocam (os preços-teto) bem altos e praticam promoções”, disse.

Levy citou relatório da Anatel segundo o qual o valor médio do minuto homologa-
do no terceiro trimestre de 2013 variava entre 1,20 e 1,40 reais, sem tributos, e que,
na prática, com descontos e promoções, o preço médio era de 0,15 real por minuto.

Em comunicado, o sindicato informou que o preço médio do minuto do celular no
Brasil representa 13 por cento do preço apontado pela UIT, órgão ligado às Nações
Unidas. As informações do sindicato são baseadas em estudo da consultoria Teleco.

Fonte: DComércio

Aproxima-se o final do ano, época de fazermos
um balanço do que conseguimos em 2014 e proje-
tarmos metas para o ano novo. Se não foi um ano

como gostaríamos que tivesse sido, em razão da crise econômica que assola
praticamente o mundo todo e afeta diretamente o Brasil, se politicamente sentimo-
nos mal representados, se os escândalos que pipocam nas estatais e nos gover-
nos quase que como um todo nos enchem de tristeza, não é hora de esmorecer
e sim de buscarmos forças e sabedoria para um período que, com certeza,
exigirá muito sacrifício da população e da classe empresarial em especial.

Serão vitoriosos, mais uma vez, aqueles que saírem na frente, buscando os
nichos pouco explorados, adequando sua administração às novas tecnologias
e atualizando seus conhecimentos e interesses. Inúmeras empresas deixaram
de existir por não ter se modernizado enquanto a concorrência o fez e angariou
seus clientes. Atualmente produtos e serviços de diversas empresas tem ca-
racterísticas e preços bastante semelhantes, vendem mais aquelas que aten-
dem  melhor e cativam o consumidor oferecendo algo mais.

É desejo de todos que o Brasil melhore, seja bem administrado, tenha a
inflação controlada, exporte mais e importe menos, produza aqui as mercado-
rias de mais tecnologia e que possa haver o crédito da população em boas
intenções governamentais, sejam elas pela não criação de novos impostos e
taxas e, tal qual uma empresa, os governos invistam os recursos em melhorias
para os cidadãos, batendo nas teclas da saúde, educação, transportes, mora-
dia e alimentação, e coloque um fim na corrupção que leva de roldão grande
parte da arrecadação.

É bem verdade que para haver o corrupto tem de existir o corruptor. Que
as leis, que já existem, sejam aplicadas e os culpa-
dos punidos, para o bem da Pátria. E que todos
deixem de praticar atos de “levar vantagem” como
furar fila, estacionar em vagas reservadas, sentar
no ônibus em bancos destinados a idosos, gestan-
tes ou portadores de necessidades especiais e ou-
tras coisas, enfim, o Brasil só será uma Nação de
fato, se todos se portarem como Cidadãos.

Renato Hachich Maluf
Conselheiro 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.

Pão de forma (17%)
Valor médio: R$ 5,00
Imposto: R$ 0,84

Gelatina (37,19%)
Valor médio: R$ 1,90

Imposto: R$ 0,71
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DIVULGAÇÃOInicialmente focada em
moda social evangélica, os pro-
prietários Marcia Vitalina de
Souza e Elson Aparecido de
Souza fundaram a Dimitri em
junho de 2006. O tempo fez com
que o casal ampliasse o foco
para moda social em geral,
disponibilizando também trajes
de festa tanto masculinos como
femininos e infantis.

Buscando atender a todos
os públicos, a Dimitri também
oferece suporte para forman-
dos, noivos, madrinhas e padri-
nhos, além de profissionais que
utilizam moda social e casual.
Por isso, é possível encontrar
ternos, camisas, gravatas e sa-
patos masculinos em couro

Com produtos exclusiva-
mente desenvolvidos pelos
proprietários Mauricio Pego-
raro e Newton Polido, a Sette
Camisaria, foi inaugurada
em outubro deste ano com
o objetivo de trabalhar sem-
pre buscando perfeição em
todos os aspectos.

A camisaria se tornou uma
marca própria, específica,
vendida somente na própria
loja e oferece opções em
camisas masculinas e femi-
ninas, polos e camisetas
básicas com detalhes indivi-

Dimitri reinaugura loja em Limeira
(modelos exclusivos). No setor
feminino, os clientes acham
vestidos sociais e de festa,
conjuntos,saias jeans, cami-
sas, blusas, bolsas e atualmen-
te lingerie, novo produto ofere-
cido pela Dimitri. Para o públi-
co infantil, a loja trabalha com
ternos, camisas, gravatas, sa-
patos e meias.

A Dimitri está também na
cidade de Araras, essa nova
fase está cheia de planeja-
mentos, a loja ampliou seu
espaço físico além de abrir
novas vagas de trabalho, tam-
bém oferece para seus clien-
tes um espaço exclusivo para
trajes de festa com rampa de
acesso e provadores exclusi-

vos para cadeirantes.
A reinauguração da loja

aconteceu no dia 22 de novem-
bro. A Dimitri está localizada
na Praça Luciano Esteves,
121, Centro (ao lado da igreja
Matriz). Entre contato pelo te-
lefone 3497-1943 ou pelo e-
mail dimitri.1@terra.com.br. O
horário de funcionamento é de
segunda a sexta-feira, das 9h
às 18h, e aos sábados, das 9h
às 14h. Curta também a pági-
na da loja no Facebook: Dimitri
Limeira e fique por dentro de
todas as novidades. “Convida-
mos a todos os limeirenses a
visitarem nossa loja, será um
prazer recebe-lôs”, ressaltam
os sócios.

A Dimitri está localizada na Praça Luciano Esteves, 121, Centro
(ao lado da igreja Matriz)

Sette Camisaria: diferencial para produtos exclusivos
duais. É um diferencial para
quem procura moda mascu-
lina e feminina, calças e gra-
vatas.

Além da alta exclusividade
dos produtos, a Sette conta
com um atendimento e am-
biente personalizado para
quem procura produtos dife-
renciados. “Queremos que
nossos clientes criem em-
patia com a marca, e princi-
palmente com o produto, e
esperamos que a Sette seja
a primeira loja a ser lembra-
da quando precisarem de

itens para usos pessoal ou
para presentear alguém”, al-
mejam os sócios.

A Sette fica na Rua Alferes
Franco, 70, Centro. Entre em
contato pelo telefone 3441-
6254. O horário de funciona-
mento é de segunda a sex-
ta-feira, das 9h às 18h, e aos
sábados, das 9h às 12h.
Acesse as novidades pelo
Facebook/Sette Camisaria.

Confira peças únicas e
garanta a melhor qualidade
dos produtos oferecidos
pela loja.

DIVULGAÇÃO

A  Alicc – Associação Limeirense de Combate ao Câncer realiza no dia 4 de dezembro, quinta-feira, às 14h, o IV Chá de Artesanato.
O evento acontecerá no salão social da Igreja Santa Rita de Cássia e será em prol de todos os projetos realizados pela entidade. Entre os prêmios estão os

artesanatos confeccionados pelas voluntárias: com guardanapos, toalhas de mesa, banho, lavabo, infantil, além de produtos natalinos.
O valor é R$ 30 por pessoa e inclui seis cartelas de binguinhos e um bingão, em que será sorteado um carrinho de bebê, um berço e um violão autografado por famosos.
Sônia Grotta, coordenadora da equipe de artesanato convida todos a participarem. “Pedimos a colaboração da população limeirense no último evento do ano, que

tanto ajuda nossos pacientes”.  Ela ainda ressalta que além do Chá, a Alicc conta com um bazar permanente dentro da entidade. “Ele funciona das 8h às 17h com a
venda de toalhas, enfeites e outros produtos, também natalinos”. Mais informações e venda de cartelas com as voluntárias ou na própria sede, que localiza-se na Rua
Major Machado de Campos, 74 – Jd. Piratininga, com telefone 3404-3232.

Alicc promove IV Chá de Artesanato

Ambiente personalizado para quem procura
produtos de qualidade
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Em reunião com conselheiros e fundadores do IDELI
(Instituto de Desenvolvimento de Limeira), que aconteceu
no mês de novembro na sede da ACIL, um dos partici-
pantes ativos do Instituto, Manuel W. Tolentino Toledo foi
homenageado pelos trabalhos realizados desde 1999.

Na foto, Dionísio Gava Junior, presidente do Ideli, Manu-
el W. Tolentino Toledo e José Mário Bozza Gazzetta, vice-
presidente do Ideli.

Homenagem

Com o objetivo de incenti-
var as crianças a prática do ci-
clismo, o Limeira Bike Clube
e a Escola de Trânsito da Se-
cretaria de Mobilidade Urbana

Vem aí o “Tem criança no pedal”

Brincadeiras e dicas de trânsito para as crianças e adolescentes

de Limeira realizam no dia 7
de dezembro, domingo, a se-
gunda edição do “Tem criança
no pedal”, no Parque Cidade.

O evento terá início às 9h

e seguirá até às 11h30, e ins-
truirá crianças e adolescentes
com dicas de trânsito e uso
de equipamentos de seguran-
ça no ciclismo e da bicicleta
como lazer. Haverá também
brincadeiras, guloseimas, cir-
cuito montado para os partici-
pantes andarem com seguran-
ça e o sorteio de 6 bicicletas
e brindes.

Os interessados já podem
fazer a inscrição antecipadamen-
te na Leal Bike, que fica na Rua
Evaristo Olivatto Filho, 1113 – Jd.
Morro Branco; na Sport Bike, na
Av. Maria Thereza S. Barros, 441
– Jd. Aquárius e no site:
www.limeirabikeclube.com.br/
tem-crianca-no-pedal-2014.

Apoio: SESC/SENAT, Porto
Seguros e Sucos Pessatti.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O novo Zoológico Munici-
pal de Limeira foi inaugura-
do no dia 19 de novembro,
com a presença do prefeito
Paulo Hadich e demais au-
toridades do município. O
evento contou com a partici-
pação de crianças, alunos da
EMEIEF Deputado Laércio
Corte, que soltaram balões
biodegradáveis com semen-
tes de árvores nativas, como
ipês-roxos, rosas, amarelos,
entre outros. A ocasião ain-
da contou com uma benção
feita pelo frei franciscano,
Flaerdi Valvasori.

“Com alegria que inaugu-
ramos mais que um zooló-
gico, mas sim um local de
lazer e educação ambiental,
onde se encontra a convivên-
cia fraterna e solidária entre
seres humanos e animais”,
destacou Hadich.

O novo zoológico, anexo
ao Horto Florestal da cidade,
conta com uma área de 40
mil m² e uma nova concep-

Novo Zoológico é inaugurado em Limeira

O novo zoológico, anexo ao Horto Florestal, conta
com uma área de 40 mil m²

ção com a substituição de
grades por vidros em alguns
dos recintos, como é o caso
local destinado aos felinos e
a jiboia. O objetivo é ampliar
a noção de espaço dos ani-
mais e facilitar a visão dos vi-
sitantes. As entradas são gra-
tuitas e o horário de funcio-
namento é das 10h às 15h.

O local tem capacidade
para receber visitas de 900
pessoas por vez e estará aber-
to ao público nas quintas, sex-
tas, sábados e domingos. Nas
terças e quartas-feiras o zoo-
lógico funcionará apenas para
visitas de grupos previamente
agendadas e monitoradas. Os
agendamentos podem ser fei-
tos apenas nas segundas-fei-
ras, pelo telefone 3442 2775.

Além disso, o zoo conta
ainda com espécies em
extinção como mico-leão-
dourado, lobo-guará, onça-
pintada, onça-parda, anta,
mutum-do-sudeste, micos de
cara dourada, jacuguaçu, pa-

pagaio-chaua, entre outros.
O plantel do zoo, como é

denominado o coletivo dos
animais selecionados, con-
ta com cerca de 200 ani-
mais, entre aves, répteis,
mamíferos e felinos, que es-
tiveram em período de adap-
tação por aproximadamente
três meses. Até a inaugura-
ção, os animais foram ob-
servados e monitorados pe-
los veterinários do Zoológico.
“Toda rotina de tratamento e
comportamento é acompa-
nhado minuciosamente pela
equipe”, salienta o veteriná-
rio, Danielo Mazon.

A capacidade total do zoo é
de 350 animais. “Temos con-
dições de ampliar, mas pre-
tendemos fazer isso de forma
gradativa, sempre visando os
programas nacionais e inter-
nacionais de conservação
das espécies”, explica direto-
ra de Proteção e Bem-Estar
Animal da Secretaria de De-
senvolvimento Rural e Meio

Ambiente, Giuliana C. M.
Mercuri Quitério Buzolin.

“Reafirmamos um com-
promisso com Limeira e
acreditamos que estamos
oferecendo à cidade um lo-
cal para que se aprenda so-
bre conservação da fauna sil-
vestre, além de ser um lugar
para que se aprenda muito
sobre conscientização de
todo meio ambiente” comen-
tou Giuliana.

A infraestrutura do zoológi-
co ainda apresenta quatro

salas de educação ambiental
para as visitas de estudantes.
Entre eles, a zooteca, espa-
ço interativo com o intuito de
reforçar a necessidade da
preservação do meio ambi-
ente e ensinar sobre a fauna
e a flora, além dos recursos
naturais do Brasil. A equipe já
conta com uma profissional
que acompanhará as visitas
monitoradas de escolas e de-
mais grupos organizados. O
estacionamento tem aproxi-
madamente 200 vagas.

WAGNER MORENTE
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Quem ainda não provou,
com certeza deve provar os de-
liciosos sorvetes Sander. Um
marca genuinamente limeiren-
se que iniciou suas atividades
em 1996 a partir da percepção
de Hélio Sander e José Apa-
recido Sander, que decidiram
começar a fabricar sorvete de
palito para o pai, José Arqui-
medes Sander, que já fazia a
revenda na rua, com o tradici-
onal carrinho de sorvetes.
“Meu pai sempre foi muito
carismático, uma pessoa sim-
ples, mas que tem a facilida-
de de conquistar as pessoas”,
conta José Aparecido.

Assim a Sander Sorvetes
começou a ganhar espaço no
mercado fornecendo sorvetes
para vários vendedores de rua,
que antigamente faziam a festa
da criançada ao chegarem com
diversos sabores da sobremesa.
“Começamos com uma preten-

Los Sanderitos é a novidade da Sander Sorvetes
são pequena, mas logo a fabri-
cação foi crescendo, pois havia
muitas pessoas interessadas
em revender os sorvetes”.

A qualidade e preços com-
petitivos, além do crescimento
da empresa, foram um dos fa-
tores que contribuíram para que
a família Sander começasse a
trabalhar com pontos de ven-
das. “Nos dedicamos alguns
anos para nos firmarmos no
mercado de Limeira, porém
conseguimos ganhar espaço
com nosso produto”.

Hoje os sorvetes Sander
podem ser encontrados em
150 pontos comerciais de Li-
meira, além de outros espa-
lhados na região, como por
exemplo, Piracicaba, Arthur
Nogueira, Engenheiro Coelho,
entre outras, e podem ser
comparados a grandes mar-
cas tradicionais apreciadas
pelos consumidores, que po-

dem se del ic iar  com o
Exagelato, Mr. Goûter, Skmo,
Trix, Konis, Açaí no Palito,
Sundae, Twist Recheado,
Napolitano, além de potes de

1,7 litros de diversos sabores.
Mas a grande novidade do

momento são os Los San-
deritos, picolés diferenciados
no tamanho e no sabor, feitos

com frutas naturais e ingredi-
entes especiais que estão con-
quistando os amantes do sor-
vete. Essa nova linha é uma
releitura dos famosos Pa-
leteros, e pode ser encontrada
em praticamente todos nos
sabores: leite condensado com
dorella (creme de avelã), mo-
rango com leite condensado,
açaí com leite condensado,
chocolate belga, maracujá,
além de manga, frutas verme-
lhas e kiwi, esses podem ser
encontrados exclusivamente
na Sorveteria Sander, localiza-
da na Rua Dário Roland, 692,
no Santina I.

Para se tornar um reven-
dedor da Sander Sorvetes e
aproveitar do sucesso, quali-
dade e preços excelentes, é só
entrar em contato com José
Aparecido pelo telefone (19)
98852-2597 ou pelo e-mail:
contato@sorvetessander.com.br.

DIVULGAÇÃO

Os novos picolés são diferenciados no sabor e tamanho,
feitos com frutas naturais e ingredientes especiais
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Os últimos meses têm sido
difíceis quando o assunto é água,
chuva, racionamento, enfim,
como dizem os populares “São
Pedro não ajudou” e a chuva foi
escassa. Mesmo com algumas
pancadas de chuva decorrentes,
inclusive na última semana, o
volume de água não tem sido

Conscientização
Reduzir o consumo de água é essencial
para manter o reabastecimento em Limeira

No banheiro
• Tome banhos rápidos. Além disso, ensaboe-se com
a torneira fechada e somente a abra novamente para
se enxaguar. Evite ficar com o chuveiro aberto o tem-
po todo, pois a cada minuto cerca de 3 a 9 litros de
água são desperdiçados;
• Não use o vaso sanitário como li-
xeira ou cinzeiro. Aperte a válvula so-
mente uma vez, pois a cada 6 se-
gundos é gasto uma média de 10 a

14 litros de água pela descarga;
• Ao fazer a barba ou escovar os dentes, feche a tornei-
ra, que pode consumir até 2,4 litros de água por minuto.

Na cozinha
• Ao lavar a louça mantenha a torneira
fechada e a abra somente quando for
enxaguar os utensílios;
• Limpe bem os pratos e não jogue co-
mida dentro da pia;
· Só utilize a máquina de lavar louça
quando estiver completa.

Dicas para reduzir o consumo de água

suficiente para manter o nível dos
principais mananciais e reserva-
tórios que abastecem as cidades
do estado de São Paulo, onde
houve racionamento em grande
parte dos municípios.

O problema fez com que enti-
dades, órgãos públicos e de inici-
ativa privada se unissem para

mobilizar a população a intensifi-
car a economia de água, evitando
o desperdício e contribuindo para
que não houvesse racionamento
em decorrência da falta de água.

Em Limeira, por exemplo, a
Prefeitura Municipal lançou a
campanha “Aqui Tem Consciên-
cia” com o envolvimento de en-

tidades que realizam atendi-
mento ao público e recebem
grande quantidade de pessoas
para distribuição de adesivos e
cartazes para conscientizar so-
bre a necessidade de economi-
zar água. A ACIL apoia a inicia-
tiva que alerta a população so-
bre a importância de cada um

fazer a sua parte para que as-
sim, a cidade continue com
água limpa e de excelente qua-
lidade em suas torneiras. Então,
basta começar em casa aplican-
do pequenas medidas, porém
essenciais, para juntos conser-
varmos o que é de grande valia
para a população: a água.

Na lavanderia
• Reúna a maior quantidade de roupas para
utilizar a lavadora na sua capacidade máxi-
ma e tente ligá-la uma ou duas vezes por
semana;
• Reaproveite a água da máquina para lavar
o chão da cozinha, área de serviço e quintal.

Área externa
• Utilize a vassoura para limpar a calçada e retirar o lixo;
• Limpe o carro a seco, ou reutilize a água da máquina de
lavar. O uso do balde também é uma boa alternativa para
minimizar o gasto de água.

Consertos e vazamentos
• Feche bem a torneira, pois se ela esti-
ver pingando o desperdício é de 46 litros
por dia;
• Verifique se há vazamentos nas torneiras,
válvulas de descarga, registros e outros
equipamentos e, caso encontre alguma ir-
regularidade, conserte.
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Na segunda-feira, 24, acon-
teceu mais um Encontro com
Empresários na ACIL. A nona
edição do evento, que tem
atraído vários empreendedo-
res de Limeira, e até da re-
gião, teve como tema a “Qua-
lificação empresarial para
melhoria de competitividade”
e contou com a presença de
Luciana Cristina Azedo Oli-
veira, administradora de em-
presas, com pós graduação
em Marketing, vasta experiên-
cia nas diversas áreas admi-
nistrativas que compõem uma
grande empresa, além de ser
responsável pela gestão do
Núcleo Operacional do Pro-
jeto Extensão Industrial Ex-
portadora - PEIEX, na região
administrativa de Campinas
desde 2013.

O Projeto da Apex Brasil, re-
alizado no Estado de São Pau-
lo pela Fundação Carlos Al-
berto Vanzolini, foi apresenta-
do por Luciana que falou so-
bre qualificação empresarial
para melhorar a competiti-
vidade das empresas por meio
do projeto. “É uma consultoria
gratuita para as empresas, em
que é feita uma avaliação do
empreendimento para, dessa
forma, propormos melhorias e
ajuda na implantação destas”,
fala a palestrante.

Encontro com
Empresários

Qualificação para melhoria da competitividade
é abordada na última edição do ano

Apesar da Apex ser uma
agência de promoção à ex-
portação o projeto também
atinge empresários que dese-
jam aprimorar as práticas de
gestão do seu negócio, “é
muito importante divulgar isso
para que todos possam ter
acesso ao programa, pois é
um trabalho qualificado com
profissionais capacitados,
além disso, entendemos que
melhorando esse ponto o
desejo de assumir o desafio
de exportar acaba aconte-
cendo naturalmente”, explica.

Para o empresário e con-
selheiro da ACIL, José Geral-
do Vieira Cardoso, o tema
abordado foi muito importante
para a classe. “Minha empre-
sa possui 44 anos de ativida-
de e desde 1975 somos expor-
tadores, mas a Abertura Co-
mercial do Governo Collor pre-
judicou muito as pequenas
empresas”, conta Cardoso,
que acredita que esse progra-
ma realmente possa trazer
melhorias, “quem sabe agora
possa surgir uma nova luz com
essas palestras e visitas que
o grupo possa vir a fazer nas
empresas aqui de Limeira e as-
sim, nos proporcionar outro
caminho”, completa.

O Encontro com Empresá-
rios foi uma novidade implan-

tada pela ACIL este ano com
o intuito de estreitar laços en-
tre a entidade e as classes as
quais representa, além de
promover a interação e troca
de contatos entre os partici-
pantes dos encontros. Além
disso, a Associação foi além,
transmitiu todas as palestras
em tempo real pela internet
dando a oportunidade para
centenas de internautas acom-
panharem e aperfeiçoarem
seus conhecimentos com os
palestrantes. “Todos foram
muito bons e importantes para
os associados e empresários
de Limeira e que aqui estive-
ram prestigiando o evento.
Houve muita troca de informa-
ções, conhecimento, palestras
educativas, todos aprende-
ram com o que foi apresenta-
do nessas nove edições”, afir-
ma o vice-presidente da ACIL,
José Mário Bozza Gazzetta.

Agora a expectativa é que
o sucesso do evento continue
em 2015 e que a participa-
ção dos empreendedores de
Limeira continue constante e
cresça a cada edição.

Vale ressaltar que quem
tiver interesse em assistir as
palestras realizadas no “En-
contro com Empresários”,
pode acessar a página da
Associação no You Tube:

ACIL Limeira, e conferir na
íntegra todo conhecimento

transmitido pelos palestran-
tes deste ano.

José Geraldo Vieira Cardoso, José Mário Bozza Gazzetta,
Luciana Oliveira, Hélio Chagas, Valmir Martins

ACIL/RAFAELA SILVA
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Guardião das mais ricas
memórias, Celso José Palermo
carrega o bom humor e a recor-
dação de todos que estiveram a
sua volta. Um exemplo de dedi-
cação à profissão e também de

Personalidade Celso José Palermo, uma vida de
dedicação à profissão e à família

grande cuidado
com a família, o
advogado é um
papel fundamen-
tal a cidade, seus
filhos e netos, jun-
to a outros li-
meirenses que ti-
veram a oportuni-
dade e reconhe-
cimento de cons-
truir uma história
de sucesso.

É com a frase
“torrinhense de
nascimento e li-
meirense de co-
ração” que Paler-
mo relembra co-
mo a cidade foi
fundamental para
a construção de
sua história, onde
constituiu família e
exerce sua profis-
são do coração.

Trajetória
Filho de Antonio Palermo e

de Olympia Mancini Palermo, o
advogado nasceu em 17 de
março de 1933 na cidade de

Torrinha, che-
gando a Limeira
com apenas um
ano de idade.

Sempre dedi-
cado e atento,
iniciou seus es-
tudos no ano de
1938, no “Jardim
de Infância” da
Professora Eu-
lália, marco ini-
cial de toda sua
trajetória acadê-
mica, exempli-
ficado pelo cari-
nho ao guardar
os boletins da-
quela época.
Durante o Cole-
gial, teve a hon-
ra de participar
da primeira tur-
ma da Escola

Aos 26 anos, Palermo concluiu os estudos
no Curso de Bacharelado em Ciências
Jurídicas pela Pontifícia Universidade

Católica de Campinas

“Castello Branco” e ainda repre-
sentar a instituição na Marato-
na Euclidiana em 1952, realiza-
da em São José do Rio Pardo.
“Desde essa época, a leitura é
o meu maior interesse. Realizei
um trabalho sobre Machado de
Assis, que recebeu Prêmio Es-
tadual com publicação na ínte-
gra pela Gazeta de Limeira”, con-
ta, orgulhoso.

Ainda apaixonado pela lite-
ratura, Palermo se tornou Ba-
charel em Ciências Jurídicas
pela Pontifícia Universidade
Católica de Campinas, por re-
conhecer a grande ligação da
literatura com a profissão e por
acreditar nos fundamentos e
discussões das teses aplica-
das na área. “Escolhi ser ad-
vogado pela área social da atu-
ação, como profissão liberal,
além de defender ideias, argu-
mentar e redigir. O direito é
apaixonante, principalmente
pelo “leque” de sua interven-
ção”, explica.

Concluiu os estudos em
1959 e foi um dos pioneiros ao
exercer a profissão em Limei-
ra. “Quando comecei a advogar
éramos em 11 colegas na cida-
de”, conta Palermo, explicando
o trabalho e esforço, ao lado
dos colegas de profissão, para
a construção do atual prédio do
Fórum Cível de Limeira.

Carreira Profissional
“Sou cada vez mais jovem”.

É dessa maneira que o advo-
gado inicia os relatos sobre
sua vida profissional, que há
55 anos faz parte das mais di-
versas e reconhecidas institui-
ções da cidade. Com muita
humildade e orgulho, o advo-
gado conta sobre a homena-
gem especial que recebeu da
OAB – São Paulo – em 2013
como “Decano da Advocacia
Paulista”, além de ter sido di-
retor da subseção local da
OAB no período de 1977 a
1979. Manteve também a liga-

Durante sua carreira profissional, participou do quadro de
colaboradores da ACIL na gestão de Célio Castelli

Em 2000, foi responsável pelo cerimonial da
aula inaugural do Curso de Direito do ISCA,

proferida pelo atual vice-presidente da
República, Michel Temmer

Ao lado de sua esposa, Maria Augusta, Palermo comemorou
seus 80 anos com toda a família e amigos

ção com a ACIL, iniciada na
década de 70, durante a ges-
tão do Presidente Célio Cas-
telli, onde participou como ju-
rídico e atuou na elaboração
de eventos marcantes para a
Associação. Na mesma opor-
tunidade, suas paixões pela
leitura e escrita trouxeram fru-
tos positivos, podendo partici-
par de publicações no Jornal
Oficial da Associação Comer-
cial de Limeira, conhecido
como “A Unidade”, além de
manter colunas na década de
60 na Gazeta de Limeira, em
decorrência da profissão. “Na
Gazeta, pude elaborar a colu-

na “Direito e Justiça”, e logo
na década de 80, trabalhei
com “Temas de Direito”, até
ser parte do Suplemento Lite-
rário do Jornal”.

O ano de 1961 trouxe uma nova
área de atuação responsável pelo
aumento do reconhecimento do
advogado na cidade. Nessa épo-
ca, Palermo, junto aos colegas
João de Souza Ferraz e Lázaro
Duarte, fundaram o Colégio Ban-
deirantes de Educação a partir da
ideia de criar o Curso de Contabi-
lidade, onde permaneceu até o en-
cerramento das atividades. Sua
contribuição com a educação não
se encerrou e em 1974 ingressou

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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Com orgulho, Palermo deixa exposta a homenagem especial da
OAB – São Paulo – como “Decano da Advocacia Paulista”

no Corpo Docente do ISCA Facul-
dades. São sentimentos de felici-
dade e realização que tomam con-
ta de Palermo ao narrar a trajetó-
ria dentro da Instituição. No início,
lecionava a disciplina de “Introdu-
ção à Ciência do Direito” nos Cur-
sos de Ciências Contábeis, Admi-
nistração e Economia.

Anos depois, a conquista do
curso de Direito foi fundamen-
tal para o então advogado e pro-
fessor. “Um desejo acalentado
há muito tempo”, relembra a
fala usada na aula inaugural do
curso. Após isso, passou a res-
ponder também pela área jurí-
dica da Associação Limeirense
de Educação – ALIE, desde
1990 e que permanece como
conselheiro até os dias atuais.
“Espero ter dado a minha cola-
boração em todos esses anos
de atuação”, relata.

Eterno Amor
“Esposa dedicada, mãe e avó

carinhosa, minha companheira
de todas as horas”. Emociona-
do, é dessa maneira que Palermo
expressa o mais bonito senti-
mento que tem por sua compa-
nheira, Maria Augusta Azevedo
Palermo, que há 52 anos acom-
panha o advogado em todas as
fases de sua vida.

Quatro anos de namoro e

Palermo e esposa reunidos com os amados filhos, genros, nora e netos

um de noivado foram suficien-
tes para que o casal marcasse
o ano de 1962 com muita felici-
dade e planos para o futuro re-
sumido em uma cerimônia de
casamento. “Toda a alegria e
entusiasmo pela vida que ela ti-
nha me chamaram a atenção.
Eu me encantei pela pessoa
que ela é”, conta, apaixonado.

Comprovando a imensidão do
sentimento e renovando os votos
feitos durante o casamento, em
2012 o casal completou 50 anos
de casados e comemorou com
uma bela festa e relembrou mo-
mentos vividos durante esses
anos. “As palavras de meus fi-
lhos durante a festa, sem dúvi-
da, me emocionaram muito”,
explica Palermo, que deixou
para os filhos a organização e
preparação de todos os detalhes.

Família
Na companhia da amada

Maria Augusta, o advogado
não esconde a felicidade ao
falar sobre a família que, jun-
to à esposa e os três filhos,
puderam construir e que hoje
conta com os amados genros,
nora e netos.

A chegada da primeira filha,
Luciana Helena, em 1964, ini-
ciou a construção de uma das
fases e conquistas mais impor-

tantes na vida do ad-
vogado: a família. Ca-
sada com Luiz Otá-
vio de Almeida Gui-
marães, proporciona-
ram ao advogado os
netos Luiz Henrique
e Luiz Felipe.

A chegada da se-
gunda filha, Adriana
Maria,  em 1965, fez
com que a felicidade de
Palermo e Maria Au-
gusta ainda tomasse
forma. Alguns anos de-
pois, Adriana casou-se
com Arilson José Ca-
margo Brisolla, e trou-
xeram para os avós os
netos Arilson Antonio e
Aline Cristina.

O caçula e espe-
rado “varão” da famí-
lia, Celso Antonio,
chegou em 1969 e

completou a felicidade do ca-
sal. Casado com Lilian, tam-
bém trouxeram para Palermo
os netos Francisco Antonio e
Fernando Antonio.

Para o avô, os netos são sím-
bolo de um grande amor. Tam-
bém faltaram palavras para ex-
plicar o sentimento que sentiu
pelos “pequenos”. “Eles são
minha verdadeira paixão, é uma
emoção sem fim”, conta.

Em outubro de 2014, Paler-
mo registrou em sua rica me-
mória uma ocasião muito espe-
rada para ele e para sua ama-
da, Maria Augusta. O seu neto
mais velho, Arilson Antonio, fi-
lho de Adriana e Arilson Brisolla,
uniu-se com Luciana Denardi e
presentearam os avós com a
honra de serem seus padrinhos
de casamento. “Para mim,
como avô, foi uma imensa feli-
cidade!”, relembra.

2014
Com uma autoestima e hu-

mor contagiante, Palermo não
perde a oportunidade de dançar
com a esposa todas as terças-
feiras. Além disso, o corintiano
de carteirinha procurou cativar
os filhos para que gostassem de
esporte como ele.

Leitura ainda é seu maior in-

Comprovando a imensidão do sentimento
e renovando os votos feitos  durante o

casamento, em 2012 o casal completou
50 anos de casados

teresse, entendendo que Macha-
do de Assis, como analista de
almas, e Euclides da Cunha, com
seu poder descritivo, são, ainda
hoje, dois autores de maior ex-
pressão na literatura nacional.

Católico praticante, é devo-
to de São Francisco de Assis.
Desde 2007 é o procurador jurí-
dico da Confraria de Nossa Se-
nhora da Boa Morte e Assunção,
que hoje se encontra em proces-
so de restauração. “Orgulho-me
imensamente dessa função,
pela contribuição religiosa e so-
cial”, conta.

“Não esperava chegar onde
estou hoje. Mas, Deus foi muito
bom por ter me dado essa opor-
tunidade”, agradece. Aos 81
anos de idade, continua exercen-
do a advocacia, em condições de
profissional liberal, juntamente
com seus filhos Adriana e Celso
Antonio, ambos advogados. Atu-
almente é jurídico do Sindicato
Patronal do Comércio de Limei-
ra (Sicomércio), desde 1972.

“Alimente seu sonho”, acon-
selha Palermo, que relembra
como utilizou a frase para se-
guir todas as fases de sua vida.

ACIL/LAIS CARVALHO
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PAULO CESAR CAVAZIN

Interatividade

Vejamos quem consegue
achar respostas para as se-
guintes perguntas: O que não
é sistema? Qual é a coisa que
não faz parte de um sistema?
Aponte-me algo que não es-
teja compondo um sistema...
Essas questões são difíceis
de responder. Porque a tudo
que se buscar, notoriamente,
haverá vinculação com siste-
mas. E não precisará que se-
jamos sábios ou cientistas
para deduzirmos que, na vida,
tudo se traduz como sistema.
E que nada é independente
dos sistemas.  Ou seja, tudo
se relaciona com “um conjun-
to de elementos interconec-
tados que se conforma num
todo organizado”. Pois, esse
é o significado da palavra “sis-
tema”, desde sua origem gre-
ga, onde “syn (junto)”+ “hís-
tanai (ao mesmo tempo) for-
mavam “synístanai” para de-
signar “reunião de partes dife-

O reconhecimento dos sistemas é a
chave da prosperidade

rentes”. Ou melhor, de compo-
nentes de conjuntos que se
ajustam, formam, combinam e
hamonizam para realizar uma
finalidade. Daí, a relevância de
saber como isso se opera.

Toda a amplitude do conhe-
cimento humano, portanto, se
acha fixada na essencial neces-
sidade de reconhecimento dos
sistemas. Pois, a gama de sis-
temas que nos envolve é tão
imensa, que se torna difícil de
ser discernida. Já que não é exa-
gerada a generalização: “tudo é
sistema”. Assim uma convenien-
te e ampla classificação de to-
dos os sistemas existentes (e
de possível existência) abrange-
ria tudo o que se insere no co-
nhecimento humano, no senti-
do prático, interativo, teórico e
ideal. Transcenderia a própria
Ciência, já que os sistemas sub-
sistem em áreas situadas além
do conhecimento científico.
Pois, existem sistemas religio-

sos, lúdicos, mitológicos, artís-
ticos, filosóficos, ideológicos,
etc. etc. etc... Assim, no senti-
do prático, teríamos de estudá-
los como uma “Teoria Geral” re-
lacionada com o todo existente
nas Ciências Formais (Matemá-
tica e Lógica), Naturais (Física,
Química, Biologia, etc.), Soci-
ais (Sociologia, Direito, Econo-
mia, Psicologia, etc.) e, além da
área científica, nas mais diver-
sificadas formas de intera-
tividade, não só humana, mas
de tudo que exista e que possa
persistir num formato de cone-
xão. Para avaliarmos a amplitu-
de de tudo isso, basta observar-
mos o imenso universo das pos-
sibilidades que hoje nos são
abertas pelos sistemas eletrô-
nicos computadorizados. As
quais, matemáticamente, estão
fundamentadas na simplicidade
matemática de um sistema bi-
nário, no qual apenas existem
o número um e o zero...

A Teoria Geral de Sistemas
(T.G.S.), publicada (entre 1950
e 1968) pelo biólogo austríaco,
Ludwig von Bertalanffy, teve o
objetivo de criar uma visão
empirica sobre sistemas, volta-
da a conhecimentos práticos. E
daí, estabelecer-se um modo
abrangente de estudar-se os
campos não físicos do conheci-
mento, especialmente as ciên-
cias sociais. Dai resultam os
saberes que compõem os mo-
dernos sistemas de qualidade
implantados numa multiplicida-
de de formas associativas e de
produção de bens e serviços.
Porque da T.G.S. adveio o modo
de avaliar-se as empresas e or-
ganizações como um todo vivo.
E não, unicamente, como uma
forma fixa de ajuntar diferentes
departamentos e setores. As
chamadas “egrégoras”, figuras
típicas do esoterismo (até mes-
mo, conhecidas como “anjos”
pelas religiões) passaram a ser

vistas (de uma maneira “qua-
se científica”) como eixos de
sistemas. Descobriu-se, as-
sim, a força axial (e o “on-line”)
das organizações, que não se
confinavam nos limites das ati-
vidades exercidas. mas que
se estendiam até diferentes
fornecedores, clientes, colabo-
radores e formas sociais. Dos
quais, no sistema produtivo, a
empresa ou instituição inse-
ria-se como um eixo consci-
ente e sistemático de fluxos
e refluxos voltado à produção.
E nesse estágio (de “um ser
vivo saudável”), para vencer a
entropia (que traz desperdício
e perdas desintegrativas), a
sinergia tornou-se o remédio,
pelo qual, a concentração for-
te e harmoniosa das partes
cria bons resultados.

Bike

Francisco José Vieira Cardoso
Conselheiro Limeira Bike Clube

No final de cada passeio de
sábado, fazemos nossa bike-
terapia. Neste momento, pas-
samos alguns minutos refletin-
do sobre a trilha realizada, futu-
ras trilhas, façanhas de um ou
de outro e assuntos diversos.
Fazemos isso em um barzinho,
sorveteria ou em qualquer local
onde a turma possa se reunir.
É nesta hora que saem as di-
versas histórias do mundo da
bicicleta, e descobrimos o quão
importante ela passou a ser na
vida de cada um.

Algumas pessoas procu-
ram o ciclismo por recomen-
dação médica, por estarem de
regime, para melhorar o con-
dicionamento físico, aliviar a
tensão do dia-dia; mas sem-
pre buscando uma melhor qua-
lidade de vida. Muitos passa-
ram por diversos outros espor-

Fazer novas amizades
tes, como ginástica olímpica,
natação, balet, tênis, basquete
ou vôlei; e encontraram na bici-
cleta sua liberdade para fazer
exercício, conhecer novos cami-
nhos e fazer novas amizades.
E é essa magia intrigante e
transformadora que faz homens
e mulheres, em equilíbrio, rom-
perem morros, retas, descidas
e subidas intermináveis.

Não há tempo ruim para sair
e pegar a bike rumo a uma nova
trilha. É uma sensação de pra-
zer, um vício bom, e acelera o
coração sentir tudo o que se
sente ao subir na bicicleta: a tro-
ca de calor do quente ao frio ao
passar por uma região baixa em
um pedal noturno, ver uma bor-
boleta, um pássaro livre ou qual-
quer outro animal; assim como
uma legião de bicicletas com
seus donos enfileirados em uma

subida, um buscando o melhor
espaço para romper o desafio.
E não há espaço para derrota,
pois se não deu para subir pe-
dalando, empurrar faz o ciclista
vencer a mesma dificuldade de
quem lá chegou pedalando.

Existe sempre um medo de
vencer barreiras, de cair e se
machucar, de soltar o freio nas
descidas, de dar conta em um
passeio mais longo; mas a de-
dicação, o incentivo e a persis-
tência ajudam a superar os obs-
táculos. Muitas vezes esse
medo é vencido pelo biker sem
ele se dar conta, pois o ser hu-
mano naturalmente procura de-
safios e os supera.

Cada ciclista tem seu nível e
estilo: uns dominam a técnica de
subida,outros são velozes e for-
tes; mas na trilha todos estão ali
para vencer o mesmo caminho.

Mesmo o “cara da elite” cai,
empurra a bike e comete erro de
troca de marchas, o que importa
é respeitar e ser respeitado por
suas conquistas. O gesto de so-
lidariedade existe (já ouvi histó-
rias de bikers que em competi-
ções tiveram pneus furados e
outros competidores, ao passa-
rem, jogaram câmaras de ar e
bomba no chão para que o outro
pudesse voltar para a prova), e
nas trilhas a turma sempre aju-
da os colegas, colocando a mão
nas costa e levando o biker mor-
ro acima.

Esse mudo da bicicleta dos
diversos grupos de Limeira e re-
gião - Limeira Bike Clube, Cross
Bike, Brothers Bike Clube, Cane-

las de Aço, V.Q.Q, Canelinhas
de Sabiá, Magrelentos, Amigos
Bike Clube, Turma do Piru, Pe-
dal do Mato, entre outros - cos-
tumam usar sempre a expres-
são “tamo junto e misturado”,
pois demonstra o amor por per-
tencer a um grupo, e é nas tri-
lhas que nossos caminhos se
encontram e festejamos a
fraternidade. O que você está
esperando, escolha um grupo,
e venha pedalar conosco.
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A melhor data de vendas para
o comércio, o Natal, está che-
gando e a Associação Comer-
cial e Industrial de Limeira, jun-
tamente com o Sicomércio, já
está trabalhando para fomentar
as vendas nas lojas da cidade.

O direcionamento agora é
para a campanha “Comércio de
Limeira realizando seus so-
nhos” do Natal, que incentiva a
população a evitar as correrias
de última hora, antecipando as
compras para presentear toda
a família.

Seguindo os mesmos mol-
des das promoções realiza-
das durante o ano, os consu-
midores que comprarem nas
lojas participantes concorre-
rão no dia 9 de janeiro a um
Hyunday HB20 0km e uma

Os preparativos para a chegada do Papai Noel na Praça
Toledo Barros já estão a todo vapor. As entidades parceiras -
ACIL, Sicomércio e Prefeitura, por meio da Secretaria Munici-
pal de Cultura - estão dando início ao processo de montagem
da tradicional árvore, que estará completa e iluminada no dia 8
de dezembro, data que marca o início do Natal em Limeira.

Neste dia, a partir das 19h30, com saída da ACIL, Papai
Noel, Noeletes, Banda Arthur Giambelli, corais e Clube de Car-
ros Antigos seguirão em passeata pelas Ruas Santa Cruz, Barão
de Campinas e Senador Vergueiro, chegando até a Praça Toledo
Barros para o acender das 30 mil lâmpadas da árvore de Natal.

Além disso, Papai Noel estará atendendo as crianças den-
tro da Gruta, até o dia 23 de dezembro, das 19h às 22h . Nes-
se mesmo período, em todas as noites, acontecerá a apresen-
tação de corais, bandas e intervenções artísticas no Coreto,
animando ainda mais a população da cidade.

A Praça Toledo Barros também contará com as barracas da
Expoliart, que estará vendendo artesanatos, e com a Feirinha
Gastronômica de Natal, parceria do Projeto Empreender, que
comercializará doces e salgados com preços bastante acessíveis
e uma opção diferenciada de alimentação nas compras de Natal.

Promoção Campanha
de Natal sorteará
carro e moto 0km

Honda Pop100. Os dois ven-
dedores levarão como prêmio
vales-compra no valor de
R$500 cada.

Para conhecer as empresas
participantes da campanha “Co-
mércio de Limeira realizando
seus sonhos” do Natal, os inte-
ressados podem acessar a pá-
gina da ACIL na internet
(www.acillimeira.com.br) e con-
ferir a lista completa disponibili-
zada no site.

Aqueles que não aderiram,
ainda podem participar da últi-
ma promoção do ano. Basta
entrar em contato com Raíssa,
pelo telefone 3404-4906.

Não perca essa grande
chance, compre nas lojas parti-
cipantes da promoção e garan-
ta seu cupom!

Natal Chegada do Papai Noel
e acender das luzes acontece
dia 8 de dezembro

Papai Noel sairá da ACIL e
seguirá em passeata pelas ruas

centrais até a chegada na
Praça Toledo Barros

ACIL/ARQUIVO
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Informática

E mais uma vez o assunto
é Facebook. Não à toa. Mais
de 80% dos internautas brasi-
leiros estão conectados na fa-
mosa rede social. É preciso
aproveitar esse potencial para
engajar e atrair novos clientes.

Você sabe qual o perfil do
seu consumidor? E o perfil do
consumidor do seu concorren-
te? Você sabe se a página do
seu concorrente no Facebook
está mais engajada que a sua?

Pois bem, se você respon-
deu “não” para pelo menos
uma dessas perguntas, é si-
nal de que ainda não explorou
todo o potencial do Facebook
para o seu negócio.

De tantos recursos que já
citei em outros artigos,  hoje
vou apresentar mais um da
rede de MarkZuckerberg: o

Monitorando a concorrência pelo Facebook
“Páginas para Acompanhar”.

Mas antes, um alerta: o “Pá-
gina para Acompanhar” só está
disponível para páginas (fanpa-
ges). Se o seu negócio ainda tem
perfil (lembrando que perfil são
para pessoas e páginas são para
negócios) não será possível apro-
veitar este recurso.

Voltando ao assunto, quando
temos uma página no Facebook,
podemos obter várias informa-
ções sobre os fãs que curtiram a
marca. Informações como idade,
sexo, cidade, entre outras. Para
ter acesso, basta ser administra-
dor da página.

Dentre várias,  temos a opção
“Informações”, que traz um resu-
mo na opção “Visão geral”. São
dados sobre curtidas, alcance
das publicações, envolvimento e
a opção “Páginas para Acompa-

nhar”, que é nosso tema de hoje.
Basicamente, o “Páginas

para Acompanhar” permite que
você adicione páginas para
monitoramento e comparar algu-
mas métricas com as da sua
página. Portanto, se você adici-
onar páginas de seus concor-
rentes, poderá monitorar como
anda o engajamento deles na
rede social. Simples assim.

Não só concorrentes. Uma vez
que podemos adicionar qualquer
página, podemos adicionar tam-
bém páginas de marcas relaciona-
das ou interessantes ao negócio.

Com essa informação em
mãos, dá para saber, por exem-
plo, se a página do  concorrente
obteve mais curtidas que a sua.
Além disso, é possível saber
quantas publicações a concor-
rência fez, qual o envolvimento

dos fãs e o total de curtidas da
página. Tudo em um só lugar.

O caminho das pedras...
Para adicionar uma “página

para acompanhar”, acesse sua
página como administrador e
siga esta sequência de opções:
Informações >Visão Geral, op-
ção “Páginas para Acompanhar”
> Adicionar Páginas. Importan-
te! Há um limite de 100 páginas
para acompanhar. Acredito ser
mais que suficiente.

Após adicionar, as informa-
ções já serão apresentadas logo
abaixo. E mais: Ao clicar no link
que leva o nome da página moni-

torada, é possível ver quais
foram as principais publica-
ções do concorrente.

Para finalizar, gostaria de
dizer que diante de tantos re-
cursos disponíveis para pági-
nas no Facebook, esta é uma
das que recomendo e uso.

Afinal, nada melhor do que
poder analisar como está o
engajamento da sua página
perante as da concorrência.

Por hoje é só! Um grande
abraço.

Alessandro Vieira
Consultor de Marketing Digital.

Diretor e Cofundador do
Idoméstica.com

Cantata de Natal no Prada
Acontece nos dias 5 e 6 de dezembro, o tradi-

cional ‘Natal no Edifício Prada’, às 20h30. A orga-
nização do evento é da Secretaria de Cultura, com o apoio do Ceprosom,
Serviços Públicos, Comunicação Social e Obras e Urbanismo.

Vilma Daniel, produtora artística do evento no Paço Municipal, destacou
que nesta edição, intitulada “Natal de Todos Nós”, o repertório incluirá as
tradicionais músicas natalinas, cantadas em diversos idiomas, pelo Coral
Vidarte. Uma das novidades, será a participação de crianças do projeto
“Mãos que Falam”, da Escola Estadual Dom Idílio do Amaral, que usarão a
linguagem de sinais (libras). Haverá, ainda, a presença do grupo “Amigos
Especiais de Limeira” e de alunos com deficiência visual da escola João
Fischer. “Ao todo, serão 50 integrantes, entre 4 a 20 anos de idade”, afirmou.

Zezé di Camargo & Luciano no Gran
Fãs da dupla Zezé di Camargo & Luciano de Limeira e região já estão

ansiosos para o dia 5 de dezembro, quando acontecerá o show da nova
turnê “Flores em Vida”, no clube Gran São João em Limeira. Será um
repertório extenso composto por músicas que prometem fazer uma re-

trospectiva da carreira da dupla,
cantando grandes sucessos,
como “É o Amor”, “No Dia em
Que Sai de Casa”, “Pare”, entre
outras, até as músicas mais atu-
ais, “Tô solteiro/Tô na pista”,
“Mentes tão bem”, “Sonhos de
Amor” e “Flores em Vida”.

Esse show faz parte das co-
memorações dos 75 anos da
Rádio Estereosom e 35 anos da
Rádio Educadora, que com mui-

to orgulho trazem esse inesquecível show a Limeira.
Os ingressos já estão disponíveis nos pontos de venda oficiais. As me-

sas e camarotes para grupos fechados estão à venda na Rádio
Estereosom.  Já os ingressos para a área VIP Open Bar (cerveja, refrige-
rante e água) e para a pista (primeiro lote promocional) são encontrados
na Princesa Cosméticos, Quiosque Chopp Brahma Shopping Pátio e na
Secretaria do Gran São João. Também é possível comprar via internet
pelo site www.tkingressos.com.br.

O evento terá entrada permitida somente para maiores de 18 anos com
apresentação do RG Original.

Jantar Dançante
Acontecerá no dia 6 de dezembro, o 1º Jantar Dançante na Comunidade

Nossa Senhora das Dores Rural, a partir das 21h, no bairro Lagoa Nova Rural.
Compre seu convite antecipadamente na secretaria da Quase Paróquia São
Marcos, na rua César Fenga de Moraes, 94 – Jd. Aeroporto, por R$ 35. Mais
informações pelo telefone 3034-8001 e no Facebook/Paróquia São Marcos.

Cãolendário 2015
O GPAC – Grupo de Proteção aos Animais Carentes realiza no dia 7 de

dezembro o lançamento do Cãolendário “Adotar é o Bicho 2015”.
O evento acontece no Shopping Nações, das 14h às 20h. O cãolendário

conta a história de 13 animais resgatados e que tiveram um final feliz, com
muito amor e carinho.

No dia do lançamento acontecerá também o Bazar do Grupo Anauê e
protetores independentes; venda do Cãolendário e plaquinhas de identifi-
cação; exposição de fotos dos animais do cãolendário; cenário natalino e
fotografia profissional; sorteio de brindes e presença de algumas das es-
trelas do Cãolendário.

Também será permitida a entrada de animais, eles só não poderão su-
bir na praça de alimentação. Participe!
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A ACIL, em parceria com a Prefeitura de Limeira, por meio da
Secretaria Municipal de Cultura, resgata em 2014, o “Concurso de
Natal Faça Sua Cidade Brilhar”, que fez tanto sucesso durante
vários anos, por meio da decoração de empresas e moradias com
muitas luzes e enfeites, e tem como objetivo deixar a cidade ainda
mais iluminada e atraente para o Natal.

O projeto de decorar as fachadas das empresas encanta ainda
mais os consumidores. “Com o município bem enfeitado, atrai-
remos a população da região, que consequentemente acaba
comprando no comércio da cidade”, fala o presidente da ACIL,
Valter Furlan.

A organização, preocupada com a sustentabilidade, abre
oportunidade para que as pessoas possam fazer a decoração
sem lâmpadas. É possível usar festões, laços e outros adere-
ços para participar.

No concurso, os mais criativos serão premiados com valores
em dinheiro, totalizando R$ 15.000 em prêmios. As categorias
serão decoração de residências, indústria, comércio e a nova
modalidade: ação comunitária, que congrega a parte externa,
fachada e jardins de condomínios, comunidades, praças e lo-
cais públicos decorados por ONG´s, associações e entidades
sem fins lucrativos.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente até o dia 5 de
dezembro no site da Prefeitura: www.limeira.sp.gov.br/cultura ou
no balcão da ACIL, das 8h às 18h, onde as fichas devem ser preen-
chidas corretamente com todos os itens.

A seleção dos melhores trabalhos ocorrerá no período de 8
a 17 de dezembro, por uma comissão julgadora. A premiação
está marcada para o dia 19 de dezembro, no Coreto da Praça
Toledo Barros.

Concurso de Natal

Decorações sem
lâmpadas também
podem participar

Categorias e PrêmiosCategorias e PrêmiosCategorias e PrêmiosCategorias e PrêmiosCategorias e Prêmios

Residência - 1º lugar: R$2.000,00
        2º lugar: R$1.000,00
        3º lugar: R$700,00
        4º lugar: R$500,00
        5º lugar: R$300,00

Indústria -     1º lugar: R$2.000,00
       2º lugar: R$1.000,00
       3º lugar: R$500,00

Comércio -   1º lugar: R$2.000,00
      2º lugar: R$1.000,00
      3º lugar: R$500,00

Ação Comunitária - 1º lugar: R$2.000,00
                 2º lugar: R$1.000,00

                               3º lugar: R$500,00
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Às 8h45 do dia 25 de novem-
bro de 2014 havia 12.822.482
micro e pequenas empresas ati-
vas no Brasil. Quase um terço
delas atua no Estado de São
Paulo, a maioria no setor de co-
mércio (45,6%) ou serviços
(44.3%); 39% escolheu como re-
gime de tributação o Simples
Nacional. Agora, será possível
verificar essas e milhares de es-
tatísticas sobre a realidade e a
evolução das empresas de peque-
no porte usando o Empresômetro
MPE (empresometro.cnc.org.br).
Ainda em desenvolvimento, a pla-
taforma, encomendada pela Se-
cretaria da Micro e Pequena Em-
presa (SMPE/PR) e pela Confe-
deração Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC),
caminha para ser um censo das
MPEs brasileiras.

A Associação Co-
mercial e Industrial de
Limeira (ACIL) convida
seus associados, cola-
boradores e toda a po-
pulação para a Cele-
bração em comemora-
ção aos 81 anos de fun-
dação, que acontecerá
no dia 30 de novem-
bro, domingo, às 10h,
na Catedral Nossa Se-
nhora das Dores.

Pela part ic ipação
nessa cerimônia de fé
e fraternidade, desde
já agradecemos.

A Diretoria

Empresômetro
Plataforma digital traça o perfil das
micro e pequenas empresas

A nova ferramenta digital dá
acesso a um diversificado banco
de dados e números sobre o uni-
verso dessas empresas, antes
dispersos por uma infinidade de
fontes de consulta. O nascimen-
to e morte das micro e pequenas
empresas é capturado em tempo
real no site por um contador – são
abertas cerca de 4 mil por dia.
As estatísticas levantadas confir-
mam um dos aspectos mais de-
batidos (e lamentados) por espe-
cialistas e empreendedores, a
baixa capacidade de sobrevivên-
cia delas nos primeiros anos.

Por outro lado, registra a in-
tensa dinâmica deste setor, ex-
pressa no crescimento acelera-
do de formalização das pesso-
as que trabalham por conta pró-
pria desde a criação da figura
do microempreendedor individu-

al (MEI), criada em julho de
2009. As MEI já representam
37% das MPEs do país, em um
total de quase 4,5 milhões.

O acesso facilitado a esses
dados beneficia uma série de
atividades ligadas à vida empre-
sarial, como estudos setoriais,
a formulação de planos de negó-
cios e a cobertura da imprensa
especializada. A ferramenta per-
mite uma visão de conjunto de
um grupo vital para a construção
de riqueza no país. Responsá-
veis por 27% do PIB, as MPEs
lideram a geração de emprego e
renda na economia nacional.

As informações sobre os em-
preendimentos ativos podem ser
consultadas por vários caminhos
– por localização geográfica, ano
(desde 2007), atividade econômi-
ca, regime de tributação e tipo

societário. Desenvolvida pelo Ins-
tituto Brasileiro de Planejamento
e Tributação (IBPT), entidade pri-
vada independente especializada
em questões tributárias, o banco
de dados adota como referência
para microempresas a receita bru-
ta igual ou inferior a R$ 360 mil e
para as empresas de pequeno

porte, os valores entre R$ 360 mil
e R$ 3,6 milhões. As informações
são colhidas nos principais ban-
cos de dados empresariais do
país, como a Receita Federal,
agências reguladoras, cartórios,
IBGE, juntas comerciais, portais
de transparência e ministérios.

O Empresômetro MPE informa em tempo real a movimentação
geográfica e tributária dos pequenos empreendimentos no Brasil

Fonte: DComércio

DIVULGAÇÃO

Convite
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Na manhã do dia 25 de novembro, os alunos da escola Pro-
fessora Leontina Silva Busch foram até o Ginásio Vô Lucato
para uma clínica de basquete proporcionado pela Unimed Limei-
ra em parceria com a Winner, onde o atleta da equipe Bruno
Fiorotto Pivô realizou uma palestra para os alunos, contando
como foi seu começo, suas batalhas, suas conquistas que fize-
ram dele hoje um atleta de elite dentro do basquete.

Após esta palestra do Pivô, foi montado um circuito conten-
do, passes de bola, arremessos livres e interação com os joga-
res, com a intenção de passar para os alunos todas as habilida-
des que o basquete proporciona.

Um grupo de estudantes for-
mado pelos alunos de Recursos
Humanos da FAAL estão promo-
vendo uma campanha para aju-
dar o asilo João Kühl Filho. Além
de receber as doações na pró-
pria faculdade, os estudantes
estão percorrendo supermerca-
dos de Limeira para arrecadar
produtos de limpeza e higiene
pessoal.

A campanha, que teve início no
início deste mês, recebeu o nome
de “Ser Humano” e tem a propos-
ta de ser ampliada no próximo ano
para ajudar outras entidades da
cidade. Segundo a professora Isa-
bel Okamoto, atuar em ações
como esta é trabalhar para que os
alunos se tornem bons cidadãos.
“Estamos formando profissionais
de uma área que lida diariamente
com pessoas e o mínimo que se

Alunos da FAAL
fazem campanha para asilo
João Kühl Filho

Solidariedade

espera é que eles tenham a preo-
cupação com os seres humanos.
Os alunos entenderam essa pro-
posta e estão se dedicando para
que a campanha seja um suces-
so”, destacou a professora.

Quem tiver interesse em co-

laborar com a campanha pode
deixar sua doação diretamente
na FAAL que fica na Avenida
Engenheiro Antônio Eugênio
Lucatto, 2.515, na Vila Camargo.
Outras informações podem ser
obtidas pelos telefones 0800 77
000 47 ou 3444-3240.

Os estudantes estão percorrendo supermercados de Limeira
para arrecadar produtos de limpeza e higiene pessoal

Unimed Limeira e Winner/
Limeira realizam clínica
de basquete

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Limeira em fotos

Acompanhe os fatos e fotos que tanto marcaram nossa cidade. Momentos especiais que ficaram guardados por todos e marcaram história.

Inauguração da sede na Rua Santa Cruz, 647 em 1984

Pedro Kühl, Ezequiel Antonio, Eduardo Hanna, José Geraldello, Almir Ciarrochi, Milton Varga, Ricardo
Correa da Silva, Marco Zaccaria, Natalino Roncatto, Tony dos Santos, José Luiz Battistella, Badih
Bechara, João Mecatti, Jurandir Bella, Mário Bertolini, José Geraldo Cardoso, Reinaldo Chinelatto,

Narciso Mofatto e Virgílio Rossi

Fachada da 2ª FACIL em 1967

Narciso Mofatto, Osvaldo Feres, Jayme Rossi, Egisto Aldrigui, Odair Giusti,
Guilherme Afif Domingos, Élcio Brigatto, Jurandir Bella, José Carlos Schenk,

Mário Bertolini, Renê Assumpção, Pedro Kühl e Warley Grotta

Sede da entidade na rua Rua Santa Cruz, 185 – a ACIL ficou  instalada nesse
local, entre 1983 e 1984, enquanto era  construído o atual prédio

FOTOS: NELSON PETTO
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