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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Consumidores recebem prêmios da 
campanha Compras Premiadas de Natal

O sorteio dos prêmios aconteceu na manhã do dia 05 de janeiro na sede da ACIL, onde foram 
anunciados os quatro consumidores que ganharam vale-compras de R$ 2.500 cada, além da ga-
nhadora do grande prêmio: um Uno Mobi Zero Km.
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CRC da ACIL recupera mais de R$ 343 mil 
em dívidas em 2018

Somente entre os meses de 
outubro e dezembro do ano 
passado, durante a campanha 
Limpe seu Nome, 2.403 li-
meirenses tiveram seu nome 
retirado do banco de dados 
do SCPC, com boa parte des-
tas renegociações feitas atra-
vés da CRC.
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EDITORIAL VITRINE

Promessas do Presidente precisam se reverter em ações
A Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial é a única reunião anual que 

reúne líderes da sociedade global. Participam chefes e membros de mais de 100 
governos, executivos das 1.000 principais empresas globais, líderes de organi-
zações internacionais e organizações não-governamentais. 

Não havia plateia mais seleta para se fazer um discurso voltado em favor do 
desenvolvimento. Foi nesse evento e com clima de desconfiança e curiosida-
de que o Presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro discursou por cerca de 
seis minutos. Dentre os pontos principais, prometeu que o Brasil, até o final de 
seu mandato, será “um dos 50 melhores países do mundo para se investir em 
negócios”. Mesmo que de forma genérica deu a receita. “Vamos diminuir a 
carga tributária, simplificar as normas, facilitando a vida de quem deseja pro-
duzir, empreender, investir e gerar empregos”, disse. Outros itens destacados 
foram: o trabalho focado na estabilidade econômica, o respeito aos contratos, 
privatizações e o equilíbrio das contas públicas. Já em resposta ao mediador, 
comentou da necessidade de diminuir o tamanho do Estado, fazer as reformas 
Previdenciária e Tributária e ainda o investimento em educação que prepare a 
juventude para os desafios da quarta revolução industrial.

Essa retórica soa como música para qualquer empreendedor que sabe o quan-
to custa o governo brasileiro para a sociedade. No Brasil o setor privado está 
entupido de burocracia e os recursos são solapados pela alta carga tributária e 
a insegurança jurídica. Mas não são só os empreendedores que sentem esse pe-
so. Os profissionais do setor privado sabem como é pagar impostos de primeiro 
mundo e ter serviços de terceiro mundo, já há muito tempo.

Agora entram para o grupo dos sofredores o próprio poder público. Paralelo 
ao discurso do nosso presidente estava Reinaldo Caiado, governador do Estado 
de Goiás, que decretou o estado de calamidade financeira em seu Estado. Es-
se simplesmente é o sétimo governador que segue o mesmo modelo. Os outros 
Estados foram: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso, 
Rio Grande do Norte e Roraima. Vejam que alguns Estados são um dos mais 
ricos do Brasil. Resultado! Os servidores públicos também passaram a engros-
sar as fileiras de incertezas e risco. 

O que aconteceu? O modelo brasileiro de governo simplesmente fa-
liu. Senão vejamos. O estado de calamidade financeira deve ser decretado 
quando existe algum fato inesperado, como seca prolongada, forte geada, 
enchente vultuosa, tsunami ou circunstância que implique em grande im-
pacto na economia daquela região em um determinado momento. Mas o 
que ocorreu, em todos os casos, foi a tragédia já anunciada há pelo menos 
duas décadas. O modelo de custeio, pagamento de privilégios, a lei de li-
citação, o estatuto de servidores públicos, aposentadorias especiais, o en-
gessamento do orçamento público, entre outros mecanismos criados pelos 
governos anteriores acabaram com a riqueza dos Estados da Federação, se-
ja por falta de visão de gestão e/ou por incentivar a corrupção. Muitos mu-
nicípios já entram na fila e também se encontram com grandes dificuldades 
financeiras, além da própria federação brasileira.

Chegou o momento em que o País tem que enfrentar as suas mazelas sob o 
risco de voltar a empobrecer. O cenário apresentado pelos especialistas econô-
micos em Davos sobre as perspectivas da economia mundial não foi nada pro-
missor. Estados Unidos, Europa e China devem diminuir seus crescimentos e 
isso não é bom para o Brasil. Não haverá crescimento sustentável sem reformas 
profundas e sem o enfrentamento de setores que se beneficiam da economia, 
sejam eles público ou privado. Esperamos agora pelas ações do senhor Presi-
dente que para cumprir o seu discurso vai depender dos poderes legislativo e 
judiciário, dois protagonistas que contribuíram substancialmente para que o 
Brasil esteja na situação em que se encontra. 

Foram excluídas do Simples Nacional 521.018 empresas em virtude da não regu-
larização dos débitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

Em setembro de 2018, foram notificadas 732.664 empresas optantes pelo Simples 
Nacional que possuíam débitos previdenciários e não previdenciários com a Secreta-
ria da Receita Federal do Brasil (RFB) e com a Procuradoria-Geral da Fazenda Na-
cional (PGFN).

As empresas que não regularizaram foram as excluídas a partir deste mês.

Condições para reenquadramento
A empresa excluída pode solicitar nova opção no Portal do Simples Nacional até 

31 de janeiro de 2019, desde que regularize seus débitos antes desse prazo.
A regularização pode ser efetuada com pagamento à vista ou por meio de parcela-

mento. As instruções referentes ao parcelamento estão disponíveis no menu Simples 
– Serviços do Portal do Simples Nacional.

Fonte: DComércio

Mais de 520 mil empresas foram excluídas do Simples Nacional
DIVULGAÇÃO

Marcelo Voigt Bianchi 
Diretor da ACIL
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Muitas pessoas já precisam 
lidar com os desafios do dia 
a dia pela manhã, logo quan-
do ligam o smartphone. Es-
ta rotina com horários cada 
vez mais controlados e pou-
cos períodos de descanso, po-
de desencadear ondas de es-
tresse que acabam por afetar 
e até mesmo prejudicar a saú-
de deste indivíduo.

Para estes momentos, é pos-
sível contar com espaços co-
mo o Sundara Spa Urbano, 
que é um centro de tratamen-
to focado na saúde, bem-estar, 
beleza e relaxamento. São di-
versos serviços incorporados 
em um só local como mas-

Saúde e bem-estar com o Sundara Spa Urbano
sagens e banhos aromáticos; 
estética corporal e facial; so-
brancelha; osteopatia; pilates; 
RPG; psicologia adulto, infan-
til e para casais; nutrição; acu-
pultura etc.

Este é o primeiro spa urba-
no de Limeira, oferecendo o 
que há de melhor, antenado 
com todas as tendências dos 
grandes centros. Uma pes-
soa pode aproveitar todos os 
serviços de relaxamento pro-
porcionados ou presentear al-
guém querido, e o principal 
foco do espaço e de seus 14 
profissionais é o de tratar as 
necessidades do ser humano 
de uma maneira personaliza-

da, além de fazer um trabalho 
multidisciplinar para alcançar 
os objetivos almejados.

Toda a experiência ofere-
cida pelo centro é de manei-
ra completa, desde as essên-
cias utilizadas nas salas e que 
fazem parte do processo de 
relaxamento, até as terapias 
psicológicas. Todos os pro-
cessos são pensados para sa-
nar as necessidades pessoais 
de cada um, sendo atualiza-
dos constantemente com no-
vidades e inovações.

O Sundara Spa Urbano es-
tá na Rua Piauí, 134, na Vi-
la Cláudia. Para agendar um 
horário de visita basta ligar 

DIVULGAÇÃO

O Sundara é o primeiro spa urbano de Limeira
e entrega o que é tendência nos grandes centros

no número (19) 3702-5634 
ou 98754-5634. O espaço 
atende de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 19h, e para 

conhecer um pouco mais so-
bre os trabalhos basta aces-
sar o site www.sundaras-
paurbano.com.br.

Com as mudanças climáticas 
e calor extremo, muitas pessoas 
estão adquirindo para suas em-
presas e residências aparelhos 
de ar-condicionado. Mas qual a 
melhor escolha para cada local?

Segundo Andreo Pizani, 
que é sócio proprietário da 
Refriar, é preciso estar aten-
to a algumas questões como 

Sombra e brisa fresca: como escolher o melhor ar-condicionado
garantia e reposição de peças, 
além do tipo de aparelho a ser 
instalado. “Atualmente, exis-
tem no mercado vários mode-
los de equipamentos, como o 
portátil, janela e split. Cada 
um deles requer um tipo de 
instalação e tem característi-
cas específicas para se adap-
tar ao ambiente em que será 

instalado”, conta. Também 
deve ser levado em conside-
ração o tamanho do ambien-
te que será refrigerado e o nú-
mero de pessoas que estarão 
no local. 

Todo o processo deve ser 
acompanhado por um profis-
sional especializado, para que 
se evitem transtornos duran-
te a instalação e no decorrer 
do uso. “Curiosos e amado-
res podem até aparecer com 
serviços mais baratos, porém 
com o tempo a economia aca-
ba se tornando um prejuízo 
com gastos desnecessários de 
energia, baixo nível de fun-
cionamento e redução da vida 
útil da máquina”, acrescenta 
Pizani. É para evitar proble-
mas que a manutenção pre-
ventiva deve ser realizada ao 
menos uma vez ao ano, no ca-
so de residências e locais de 
pouco uso do aparelho. 

Algumas medidas podem 
ser tomadas para estender 

Janela: possui fácil instalação e manutenção, além de 
preço acessível. Ele é composto por uma única unidade 
instalada em uma cavidade na parede. Sua desvantagem 
está na alteração da estrutura do imóvel, o que pode ser 
inviável para alguns.

Portátil: sua principal vantagem é poder ser levado pa-
ra qualquer ambiente, necessitando apenas de uma janela 
para vasão do ar quente. Sua desvantagem está no espaço 
ocupado, além do alto ruído.

Split: é formado por duas unidades, a evaporadora 
e a condensadora, e não exige a quebra da parede para 
sua instalação. Nesse tipo de ar-condicionado existem 
diversos modelos que se adaptam à necessidade de ca-
da pessoa. Sua instalação e manutenção é feita apenas 
por profissionais.

a vida útil e garantir o bom 
funcionamento do ar-condi-
cionado. “Uma delas é man-
ter o aparelho na temperatura 
ideal. Segundo especialis-
tas, a diferença entre a tem-
peratura exterior e a interior 

não pode passar de 12°C. A 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) é 
ainda mais específica: pa-
ra ela a temperatura ideal é 
23ºC.”, finaliza o sócio pro-
prietário da Refriar.

Confira as diferenças entre os
tipos de ar-condicionado:

DIVULGAÇÃO

Existem diversos tipos e modelos de ar-condicionado, e todo o processo de 
instalação e manutenção deve ser feito por um profissional qualificado
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Muitas empresas estão cons-
cientes de sua responsabilidade so-
cial diante da comunidade a qual 
pertencem, como é o caso da Rea-
len Folheados. Ao observarem que 
uma praça pública, que fica próxi-
mo a fábrica era constantemente 
utilizada para consumo de drogas 
e outras ações ilícitas, os diretores 
do empreendimento resolveram 
revitalizar o local.

A iniciativa começou em março 
de 2018, com a solicitação de auto-
rização à prefeitura de Limeira pa-
ra que a Realen pudesse recuperar 
a área, com utilização de recursos 

A Limerpak foi fundada em 
2001, como forma de homenage-

No Brasil, há inúmeras legisla-
ções com o intuito de preservar a 
segurança e a saúde dos emprega-
dos contratados por empresas. Tu-
do que está contido na área de Se-
gurança do Trabalho tem caráter 
preventivo, pois evitam acidentes e 
posteriormente autuações pelos ór-
gãos competentes, ações trabalhis-
tas e até mesmo regressivas. 

Segundo o engenheiro Ambien-
tal e de Segurança do Trabalho, Ro-
drigo Machado, estas legislações 
brasileiras estão presentes desde 
a Constituição da República Fe-
derativa do Brasil de 1988. “Elas 
passam por leis complementares, 

Realen Folheados revitaliza praça pública em Limeira
privados. O espaço fica no bairro 
Residencial Vale das Flores, que 
é vizinho ao Parque das Nações, 
e foi inaugurado em dezembro do 
mesmo ano, com a presença do 
prefeito da cidade e autoridades.

“Para nós e toda a equipe envol-
vida, a satisfação pela conclusão 
desse projeto foi dar vida a um lo-
cal que estava esquecido e sem va-
lor. É muito gratificante ver a po-
pulação desfrutando de algo que 
é de todos, ver famílias reunidas 
com crianças se divertindo e pes-
soas de todas as idades praticando 
atividades físicas”, contam os dire-

tores Wilson Antiqueira Dantas e 
José Araújo de Oliveira.

Para isso, foi realizada a insta-
lação de aparelhos de ginástica la-
boral, brinquedos infantis e lixei-
ras, além de toda a manutenção 
em seu paisagismo, pintura dos 
bancos e piso e construção de um 
bebedouro. A prefeitura auxiliou 
na instalação de bancos, dispo-
nibilizou um ponto de água e fez 
melhorias na iluminação do local 
e reparos no calçamento.

O maior objetivo foi de poder dis-
ponibilizar para os moradores pró-
ximos à praça um espaço agradável 

e acolhedor, onde pudessem se reu-
nir e se divertir em família ou com 
amigos. “Estamos muito felizes por 

A praça revitalizada pela Realen Folheados foi inaugurada em 
dezembro de 2018, e está à disposição para todos da comunidade

ter dado a sociedade algo que possa 
agregar valor as suas vidas”, finali-
zam os diretores da Realen.

DIVULGAÇÃO

Única empresa brasileira produtora de datadores inkjets é limeirense

A Limerpak é a primeira empresa brasileira a oferecer datadores inkjet 
100% nacionais com muita qualidade, além de excelente custo e benefício

DIVULGAÇÃO

ar e enaltecer o nome da cidade em 
que está localizada a sua sede. Atu-

almente é a única em todo território 
nacional com a tecnologia neces-
sária para a produção de datadores 
por jato de tinta (tecnologia conhe-
cida também como inkjet).

Seu Datador Inkjet ocupa lugar 
de destaque entre sua gama de pro-
dutos, pois ela é a única fabricante de 
máquinas que se destinam a impri-
mir informações nas embalagens de 
produtos alimentícios, cosméticos, 
fármacos, entre outros, 100% nacio-
nal. “Quando iniciamos a fabricação, 
pensávamos em clientes de pequeno 
e médio porte. Nem imaginávamos 
que o sucesso seria tão grande que 
pudéssemos atingir grandes merca-
dos. Isso vem ocorrendo diariamen-

te e é fantástico”, comemora o CEO 
Edivander Gonçalves. 

Graças à sua qualidade e custo be-
nefício, o equipamento atende qual-
quer profissional que trabalhe com 
produtos que contenham informa-
ções como lote ou data de validade.

O empresário destaca o cres-
cimento contínuo que a fabrican-
te vem obtendo ao longo dos anos, 
(2018 atingiu 62%), e que pretende 
manter isto com muita inovação e 
investimento constante em capital 
humano e tecnologia. Em sua fun-
dação a Limerpak possuía apenas 
seus três sócios como funcionários, 
e hoje emprega diretamente 44 li-
meirenses, além de terceirizar 60% 

de sua produção com outras empre-
sas da cidade.

A fábrica atende todo o território 
brasileiro, preparando-se para até 
maio de 2019 expandir suas ativi-
dades para dois países do Mercosul, 
Paraguai e Argentina, além da Es-
panha. “As negociações com a Eu-
ropa já estão em andamento e deve-
rá sair antes mesmo do Mercosul”, 
finaliza o CEO.

Para saber mais sobre a Li-
merpak, basta cessar o site www.
limerpak.com ou o Facebook e 
Instagram como @limerpak. A 
empresa também está presente no 
Linkedin através do link www.
linkedin.com/company/limerpak.

A importância do atendimento das normas de Segurança do Trabalho
ordinárias, decretos e portarias. 
Lembrando que na lacuna de al-
gumas portarias, para determina-
dos temas, utilizamos normas es-
trangeiras”, explica Machado, que 
também é diretor da RM Seguran-
ça do Trabalho.

Ele destaca que não ficam fo-
ra deste tema as ISO’s (internatio-
nal Organization for Standardiza-
tion), nas quais grandes empresas 
são certificadas. “Cada tipo de em-
presa possui um CNAE (Classifica-
ção Nacional de Atividades Econô-
micas) diferente e de acordo com o 
tipo de atividade da empresa, have-
rá um foco em determinadas Nor-

mas Regulamentadoras”, aponta 
o engenheiro. Diante da existência 
dessa imensidão de artigos, itens e 
alíneas, vem a grande importância 
de uma empresa especializada na 
análise da aplicação desses requisi-
tos legais.

A contratação de um profissio-
nal ou empresa deste ramo torna-se 
a opção mais eficaz para levanta-
mento, avaliação, aplicação e cum-
primento desses itens. “Isto evita 
autuações pelos órgãos fiscalizado-
res competentes, diminui os passi-
vos trabalhistas e o mais importante, 
preserva a saúde e a integridade fí-
sica dos colaboradores diretos e in-

diretos dentro de uma organização”, 
cita o diretor da RM Segurança do 
Trabalho. Por fim, Machado ressalta 
que prevenir acidentes é o principal 

objetivo das Normas regulamenta-
dores e que, além disso, há o retorno 
financeiro ao evitar indenizações e 
até mesmo a interdição da empresa.

O principal objetivo do técnico da área de Segurança no Trabalho é a prevenção, 
tanto de acidentes como outros problemas que afetem a empresa

DIVULGAÇÃO
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Itens para decoração e inú-
meras opções de presentes fo-
ram os destaques nas vitrines 
do comércio de Limeira no 
mês de dezembro, época em 
que já é esperado crescimen-
to nas vendas e movimenta-
ção intensa dos consumidores 
para as festividades do Natal 
e Ano Novo.

De acordo com uma pes-
quisa realizada pelo dep. de 
Comunicação da ACIL com 
alguns lojistas de diversos 
segmentos do comércio limei-
rense, houve um equilíbrio 
nas vendas de dezembro de 
2018 comparado ao ano ante-
rior. Mesmo mantendo o em-
pate no faturamento, grande 
parte dos empresários anali-
sou o resultado como positivo.

Na Armação Surf Shop, 
a gerente Jéssica Zuntini da 
Silva afirmou que o maior 
movimento aconteceu na se-
mana que antecedeu o dia 
25 de dezembro. “As ven-

Durante o mês de dezembro, a Praça Toledo Barros recebeu uma linda e iluminada decora-
ção natalina que atraiu milhares de famílias para prestigiar a programação e as atrações espe-
ciais preparadas. A ação foi uma iniciativa da ACIL em parceria com a Prefeitura de Limeira, 
que a cada ano trabalham juntas para encantar os limeirenses e visitantes que prestigiam a ci-
dade durante o último mês do ano.

Entre as ações promovidas, a Secretaria de Cultura organizou uma programação especial 
com várias atrações durante o mês de dezembro, e criou o encantador cenário do Presépio na 
Gruta da Paz, assim transformada em “Gruta de Belém”, bem como a decoração do Coreto.

Além disso, para compor o cenário natalino de 2018, todas as árvores da Praça foram ilu-
minadas com mais de 3 mil metros de led. Outra novidade foi a Casinha do Papai Noel que 
desta vez ficou ao lado da Árvore de Natal, deixando o Bom Velhinho ainda mais próximo 
dos visitantes, especialmente das crianças.

Sempre acompanhado de suas Noeletes, o Bom Velhinho esteve presente na Praça de 07 a 24 de 
dezembro para receber as crianças que desejavam tirar fotos e fazer o pedido do presente tão espe-
rado para o Natal. Ao todo mais de 9 mil crianças passaram pela Casinha do Papai Noel, o que 
evidencia o sucesso da decoração natalina em Limeira, que encantou a todos que a prestigiaram.

Desde 2017 a Prefeitura de 
Limeira realiza juntamente 
com a Secretaria Municipal 
de Segurança Pública, a Ope-
ração Natal Seguro. A inicia-
tiva tem por objetivo a pre-
venção de ações criminosas 
no Centro e em corredores 

Vendas de dezembro de 2018 se igualam às de 2017 para 
comerciantes de Limeira

das foram boas, empatamos 
com 2017. O comportamento 
do consumidor mudou mui-
to, ele não compra mais por 
impulso e geralmente realiza 
pesquisas de preços e produ-
tos, então temos que trabalhar 
mais o cliente, fazer um aten-
dimento muito mais persona-
lizado, com argumentos que 
o convençam que está reali-
zando um bom investimento. 
É dessa forma que consegui-
mos concretizar as vendas”.

Quem também se mostrou sa-
tisfeito com o resultado de 2018 
foi o proprietário da Denys Con-
fecções. “Novembro já foi um 
mês atípico e muito bom na 
loja, com alta de 12% nas ven-
das. Sinceramente, acredita-
va que as vendas não seriam 
boas, pois até o Natal, não ha-
víamos atingido os mesmos 
números de 2017. Porém, na 
semana que antecedeu o Ano 
Novo, arrebentamos de ven-
der e conseguimos ter uma 

recuperação, o que na minha 
análise foi muito bom”, disse 
Denis Queiroz.

De portas abertas há ape-
nas oito meses, a loja de 
calçados Map Shoes anali-
sou seu primeiro Natal co-
mo acima das expectativas. 
“Estouramos nas vendas em 
2018, superamos as expec-
tativas que tínhamos e foi 
incrível”, destacou o geren-
te Sandro Cesário do Monte 
que mantém otimismo para 
este ano, com planos de in-
vestimento e ampliação no 
atendimento da loja.

Porém a estabilidade cons-
tada no comércio de Limeira 
durante o período de dezem-
bro, não foi a mesma quando 
analisado o número de con-
sultas realizados pelos Ser-
viço Central de Proteção ao 
Crédito da ACIL.

Do dia 1º até o dia 25 de 
dezembro foram realizadas 
7.127 consultas integradas, 

13% a menos do que o mesmo 
período em 2017, em que fo-
ram registradas 8.220 consul-
tas. Já com relação aos che-
ques (6.739), houve também 
um recuo de 12% se compa-
rado ao ano anterior (7.641).

Mas, é sempre importante 
ressaltar que esses dados não 
englobam as vendas realiza-
das à vista, em dinheiro ou 
através dos cartões de crédi-
to e débito. “Há alguns anos 
temos acompanhado a mu-
dança do comportamento do 

consumidor na hora de pagar 
suas compras. A praticidade e 
segurança proporcionada pe-
la utilização dos cartões de 
crédito e débito fez com que 
milhares de brasileiros dei-
xassem de comprar pelo cre-
diário. Então é comum haver 
uma diferença na análise rea-
lizada junto às vendas concre-
tizadas pelos lojistas com re-
lação ao número de consultas 
no banco de dados”, conside-
ra a coordenadora do SCPC 
da ACIL, Adriana Gouvêa.

Maioria dos entrevistados analisou como positivo 
o resultado nas vendas de Natal e Ano Novo
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Mais de 9 mil crianças passaram pela Casinha do Papai Noel 
em dezembro

Todas as árvores da Praça foram iluminadas com mais de 3 mil metros de led

ACIL/RAFAELASILVA

Operação Natal Seguro reduz 85% das ocorrências em 2018
comerciais, no período próxi-
mo ao Natal.

Entre os dias 15 e 27 de de-
zembro, em 2017 foram re-
gistradas 53 ocorrências nas 
áreas policiadas, já em 2018 
este número caiu para 38. 
“Houve a diminuição de 85% 

das ocorrências, devido ao 
policiamento preventivo. Es-
te ano nós também levamos 
às ruas os guardas municipais 
que atuam na área adminis-
trativa”, explica o secretário 
de segurança Francisco Alves 
da Silva.

No período em questão, fo-
ram registrados 10 furtos e 5 
roubos a transeunte, 10 furtos 
e 4 roubos a estabelecimentos 
e 9 furtos a veículos. Os casos 
foram registrados no Centro, 
nos bairros Vista Alegre e La-
goa Nova.

Ele conta que além da in-
tegração com a Polícia Mili-
tar, houve também uma parce-
ria com os vigilantes noturnos 
destes locais, que passaram in-
formações sobre as zonas em 
que atuavam e circularam com 
o giroflex das motos ligados.
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Na busca por proporcionar o 
melhor para seus filhos, muitos 

O reforço escolar como base para a educação

O melhor é que o reforço escolar seja implementado como base 
ao ensino do aluno, para elevar o seu desenvolvimento

pais e responsáveis acabam não 
tendo muito tempo para acom-

panhar a rotina escolar de seus 
tutelados e é neste momento que 
as aulas de reforço podem fa-
zer toda a diferença. “O acom-
panhamento do reforço auxilia, 
principalmente, as crianças a 
criarem o hábito de estudar. As-
sim como os adultos, elas tam-
bém devem ter seus horários e 
nestas aulas ela desenvolve este 
senso de organização e respon-
sabilidade”, conta Lilian Barbo-
sa Piccinini, que é sócia proprie-
tária da Escola Elevare.

Portanto o reforço escolar não é 
apenas para jovens e crianças que 
estejam passando por problemas 
de ensino, mas para o bom desen-
volvimento de qualquer um. “Aqui 
há o acompanhamento contínuo, 

com a estipulação de horários pa-
ra as atividades e descansos. Is-
so trabalha a responsabilidade e 
disciplina deles, desenvolvendo 
a autonomia para que possam 
criar sua rotina de estudos fora 
daqui”, completa Eliane Alves 
de Oliveira Fedato, que também 
é sócia proprietária da escola. 
Com as aulas particulares, cada 
aluno recebe o acompanhamen-
to individualizado para suprir 
suas necessidades e desenvol-
ver habilidades.

A maioria dos pais procuram 
as aulas de reforço no momen-
to em que o aluno já está com 
problemas, e isto deve ser evi-
tado. “Neste caso, o recomen-
dado é que busque este acom-

panhamento logo nos primeiros 
bimestres, quando pequenos si-
nais já são evidentes como o de-
sinteresse pelas aulas ou a não 
realização das atividades de ca-
sa”, acrescentam as proprietá-
rias da Elevare. Uma das prin-
cipais dificuldades dos alunos 
pode estar associada à lingua-
gem e interpretação de informa-
ções, o que afeta seu desempe-
nho em outras matérias. 

Por fim, elas reforçam que 
cada aluno possui seu tempo 
de aprendizagem e de desen-
volvimento. Portanto é preciso 
respeitar este limite e não so-
brecarregá-lo em um curto pe-
ríodo de tempo, como no final 
do ano letivo.

DIVULGAÇÃO

Daniel Gullo de Castro Mello
Coordenador de Assuntos Jurídicos

No ano de 2018, o Poder Legislativo da nossa cidade trabalhou com afinco visan-
do a propositura de Leis que atendessem os anseios da população de Limeira, traba-
lho sempre em conjunto com o Poder Executivo. 

Uma Lei que merece a nossa atenção diz respeito ao então Projeto de Lei núme-
ro 257/2017, que dera ensejo à Lei Ordinária número 6113, de 01 de novembro de 
2018, de autoria do Vereador Wagner Barbosa. 

Referida Lei, também denominada “Nova Lei do Comércio” merece, conforme 
acima mencionado, a nossa atenção e o nosso respeito, e vejamos abaixo as razões 
que nos amparam a defendê-la: 

A Constituição Federal da República, em seu artigo 30, inciso I, dispõe que cabe 
ao Município, “legislar sobre assuntos de interesse local”, e neste particular, havia 
uma necessidade de adequação no horário do comércio local, haja vista que a última 
propositura no horário do comércio do Município de Limeira havia sido apresentada 
há mais de 40 (quarenta) anos. 

Por esta nova Lei, conforme estabelecido no “caput” do seu artigo 1º, o “horário 
de funcionamento dos estabelecimentos comerciais do Município de Limeira pode-
rá ser exercido de segunda a sábado, das 6h às 22h, e aos domingos, das 8h às 22h, 
desde que obedecidos” os ditames previstos nos incisos I e III do mesmo dispositi-
vo legal. 

Verifica-se, pois, uma considerável majoração no horário de trabalho do comércio 
local, isso considerando a legislação anterior, sendo importante frisar que esta ma-
joração de horário deve atender “in totum” “os preceitos da legislação federal que 
regulam o contrato e as condições de trabalho dos empregados comerciários, em es-
pecial a Lei nº 12.790/2013 ou outra que vier a substituí-la” (conforme redação dada 

ao inciso I do artigo 1º acima transcrito). 
Se de um lado, portanto, temos a majoração do horário de trabalho diário no co-

mércio de Limeira, de outro, como não poderia ser diferente, temos a necessidade 
do estrito e fiel cumprimento à Legislação Brasileira, no que diz respeito aos limites 
da jornada de trabalho. 

Estes limites legais, fidelizados pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) – 
Decreto Lei número 5.452/2943 – sobretudo no capítulo concernente a jornada de 
trabalho (artigos 58 ao 65) encontram-se devidamente respeitados pela “Nova Lei 
do Comércio”. 

Uma jornada de trabalho mais extensa, respeitados os limites legais, ensejará o 
recebimento de horas extras por parte dos empregados e também a contratação de 
novos trabalhadores por parte dos empregadores, isso visando suprir a atender uma 
demanda atualmente maior, representada pelo período mais longo em que os comér-
cios permanecerão abertos.

Permanecendo o comércio mais tempo aberto, além de novas oportunidades de 
emprego por parte dos trabalhadores, criar-se-á um pronto e imediato aquecimento 
na economia local, com o aumento nas compras por parte dos cidadãos, e, por con-
seguinte, um aumento na receita nas vendas por parte do comércio, e, finalmente, um 
aumento na arrecadação de impostos para o nosso Município. 

Ou seja, todos ganham com a “Nova Lei do Comércio”. 

JURÍDICO A “Nova Lei do Comércio”

A Unimed Limeira dará início à construção do novo Hospital em 2019. O complexo contará com um investimento 
de R$ 90 milhões para uma estrutura de 12 andares em mais de 17 mil m² composta pela mais alta tecnologia hospi-
talar de toda região.

O novo Hospital será anexo ao prédio atual ampliando a capacidade de atendimento humanizado e comodidade es-
pecíficas aos clientes Unimed, com capacidade futura para a implantação de um heliporto.

 “Um hospital deste porte - com esta tecnificação, ampliará muita a qualidade tornando uma referência regional na 
área hospitalar. Agradeço por tudo que a Unimed nos tem feito nestes 36 anos de existência, bem como o investimento 
para restaurar o Palacete Tatuiby – possibilitando-nos implantarmos lá o nosso Centro de Memórias, e mais uma vez, 
confiando no potencial do nosso Município”, destacou o prefeito Mário Botion.

De acordo com o Diretor-Presidente da Unimed Limeira, Dr. Carlos Roberto Nogueira dos Santos, agora são duas 
sensações: “de alívio e de responsabilidade em entregar esta obra para a Cidade. É um sonho se realizando e uma pre-
ocupação boa por estarmos colhendo os frutos. Haverá melhorias para os nossos usuários, e em contrapartida, a popu-
lação poderá usufruir da responsabilidade socioambiental da Unimed com a restauração do Palacete Levy”, explica.

Também para o Diretor- Superintendente do Hospital Unimed Limeira, Dr. Danilo Gullo Ferreira, a aprovação foi 
a realização de um sonho. “Tivemos empenho de toda Diretoria e cooperados para gerar mais benefícios aos médicos 
e qualidade aos clientes da Unimed. Também geraremos mais empregos fomentando a economia da Cidade, ou seja, 
a construção deste hospital trará benefícios a todos - com um atendimento de primeira que poderá ser comparado aos 
grandes hospitais do Brasil e do exterior”, conclui.

Unimed Limeira inicia construção do novo Hospital

O complexo contará com uma estrutura de 
12 andares em mais de 17 mil m²

DIVULGAÇÃO
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Para o empreendedor bra-
sileiro, 2018 foi um ano atí-
pico. Com os altos e baixos 
do mercado entre outras in-
certezas, o consumidor es-
tava bem mais cauteloso na 
hora de realizar suas com-
pras, o que impacta signi-
ficativamente na economia 
local. Porém, houve aque-
les que optaram por iniciar 
o Novo Ano com otimismo, 
e isto inclui a quitação de 
dívidas através da Central 
de recuperação de Crédito 
da ACIL.

A campanha Limpe seu No-
me possibilitou entre outu-
bro e dezembro do ano pas-
sado, que 2.403 limeirenses 

Em 2018 a ACIL comple-
tou 85 anos de fundação. São 
mais de oito décadas de luta e 
representatividade em prol do 
empresário limeirense, que re-
tribuiu através do reconheci-
mento, credibilidade e confian-
ça depositados nos diretores, 
conselheiros e toda a equipe 
que compõe a Associação. E 
para comemorar toda esta traje-
tória, uma exposição itinerante 
com a história da entidade esta-
rá circulando por Limeira.

É preciso abraçar todas as 
oportunidades para que se 
possa alcançar o sucesso pro-
fissional, além de estar pre-
parado para o mercado de 
trabalho, aperfeiçoando-se e 
seguindo um planejamento 
de carreira.

Um curso técnico é um 
bom início e oferece um le-
que de possibilidades para 
atuação. “A formação técni-
ca dá ao aluno a visão sobre 
os processos de maneira com 
que ele possa não só executá-
-los, mas refletir sobre eles e 
possivelmente interferir, tra-
zendo melhorias e inova-
ção nas áreas produtivas”, 
explica Gabriel Cazzeri Fi-

Campanha Limpe seu Nome realiza mais de 2.400 renegociações de dívidas

tivessem seu nome retirado do 
SCPC, com boa parte destas 
renegociações de dívidas fei-
tas através da CRC. Hoje são 
160 empresas que utilizam do 
serviço para a recuperação de 
débitos que, muitas vezes, es-
tavam perdidos.

“Já estávamos abandonando 
a ideia de receber estas dívidas, 
e nos surpreendeu muito o nú-
mero de pessoas interessadas 
em negociar, graças a ACIL 
que trabalhou como interme-
diadora deste processo”, conta 
Elaine Bufoni Gabriel, geren-
te financeira da Clínica Arca-
ro. Hoje mais de 160 empre-
sas estão utilizando o serviço 
da Associação.

No último ano, a Cen-
tral de Recuperação devol-
veu para os participantes R$ 
343.216,98 (um crescimen-
to de 115,31% em relação a 
2017). “Dentro do que nós te-
mos para receber já é muito 
significativo, pois são clien-
tes que estão retornando para 
o mercado. É uma iniciativa 
boa e recomendo o serviço, 
pois é um adicional para a lo-
ja, principalmente para quem 
trabalha com crediário, pois 
dá uma credibilidade ao negó-
cio”, explica Isabel Rossatto, 
proprietária da HPio Modas.

Sem sombra de dúvidas, 
a CRC é uma grande aliada 
para quem deseja reaver su-

as dívidas, além de fortalecer 
a economia limeirense. Para 
saber como aderir ao servi-
ço da Central de Recuperação 

de Crédito, basta ligar no (19) 
3404-4928, falar com Heloí-
sa, ou enviar um e-mail para 
crc@acillimeira.com.br.

ACIL/ARQUIVO

Exposição itinerante da ACIL chega ao Shopping Center Limeira 
A mostra já esteve em ex-

posição no saguão do Teatro 
Vitória e no Shopping Nações 
Limeira, contando a história 
da ACIL através da trajetória 
de todos os empresários que 
estiveram à frente da Asso-
ciação ao longo de mais de oi-
to décadas de atividade. Além 
disso, são destacadas ações e 
conquistas que contribuíram 
com o desenvolvimento da 
classe empresarial limeiren-
se, assim como o crescimento 

da cidade.
A exposição itinerante da 

ACIL está disponível para vi-
sitação no Shopping Center Li-
meira (no primeiro corredor 
em direção a Praça de Alimen-
tação) até o dia 31 de janeiro. 
Para mais informações sobre a 
exibição e outras ações e even-
tos, basta acessar o site da Asso-
ciação www.acillimeira.com.br, 
a página do Facebook e Insta-
gram como @acillimeira ou pe-
lo telefone (19) 3404-4900.

ACIL/RAFAELA SILVA

Cursos técnicos como pontapé inicial para uma carreira
gueiredo, diretor adminis-
trativo e co-proprietário do 
Procotil Educacional.

A retomada da indústria 
pós-crise já começa a refle-
tir na geração de empregos, 
e a procura por Técnicos em 
Qualidade tem aumentado. 
“Além dele, o curso de Téc-
nico em Enfermagem e suas 
especializações, segue com 
grande procura e o curso de 
Técnico em Química, devi-
do ao polo de produção da in-
dústria galvânica em que vi-
vemos”, aponta o diretor. 

Ele acrescenta que as em-
presas procuram, em geral, 
pessoas que além de possuir a 
qualificação adequada para o 

desempenho da função, es-
tejam dispostas a enfrentar 
desafios e a aprender coisas 
novas. “Este é um novo re-
quisito básico da atualidade. 
Frente à nossa sociedade de 
constantes mudanças, as em-
presas precisam também fa-
vorecer um clima de inova-
ção no ambiente de trabalho”, 
ressalta Figueiredo. 

Por fim, o co-proprietário 
recomenda que se verifique a 
disponibilidade do curso es-
colhido além das possibili-
dades de realiza-lo. “Acres-
cento também que o ensino 
técnico feito por um jovem 
paralelo ao ensino médio, é 
a primeira oportunidade de 

conhecer uma profissão, por-
tanto, mais importante de 
qual curso fazer é realmen-
te fazer algum. Com isso ele 

entende se deve continuar in-
vestindo naquela carreira ou 
se deve aproveitar e mudá-
-la”, finaliza.

Além de pessoas qualificadas, as empresas procuram aqueles que 
estejam dispostos a aprender e inovar no seu local de trabalho

DIVULGAÇÃO

A mostra relembra a trajetória da Associação ao longo de seus 85 anos

Os contatos foram feitos pela Central de Recuperação de Crédito da ACIL, que só em 2018 devolveu aos seus 
participantes mais de R$ 343 mil

Pessoas que consultam a situação de seu nome, já têm 
a oportunidade de negociação pela CRC
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Vale-compra R$2.500,00
Ganhador: Orlando da Silva Oliveira

Loja: Rede Construir
Vendedor: Murilo

No dia 14 de janeiro, 
a ACIL e o Sicomércio 
realizaram a entrega dos 
prêmios sorteados na 
etapa de Natal da Cam-
panha Compras Premia-
das, que contemplou os 
consumidores que pres-
tigiaram as lojas partici-
pantes da promoção no 
período que antecedeu as 
compras de fim de ano. 
Ao todo, foram deposi-
tados cerca de 120 mil 
cupons na urna da ACIL 
no período de abril a de-
zembro de 2018.

O sorteio da etapa de 
Natal aconteceu na ma-
nhã do dia 05 de janei-
ro na sede da ACIL, on-
de foram anunciados os 
quatro consumidores que 
ganharam vale-compras 
de R$ 2.500 cada, além 
da ganhadora do grande 
prêmio: um Uno Mobi 
Zero Km.

Cada um dos vende-
dores que tiveram seus 
clientes sorteados tam-
bém ganharam um va-
le-compra de R$ 200. 
Além disso, foi promo-
vido o sorteio de uma 
Smart TV 49” 4K para 
as empresas que parti-
ciparam da promoção 
em 2019.

ACIL e Sicomércio entregam prêmios do sorteio de Natal

Fiat Mobi 0km
Ganhadora: Paula Priscila da Silva Diotto

Loja: Ecoclean Produtos de Limpeza
Vendedora: Sthepanie

Vale-compra R$2.500,00
Ganhador: Geovana Ap. Misael

Loja: Íntima Lingerie
Vendedora: Li

Vale-compra R$2.500,00
Ganhador: Audrey Raquel Prado

Loja: Casa Kühl
Vendedor: Thiago César Siqueira

Smartv 49’ Samsung 4k
Loja: Rick Pisos e Azulejos

Vale-compra R$2.500,00
Ganhador: Vanda Aparecida Massari

Loja: Luma Produtos Naturais
Vendedor:  José Alexandre Ragazzo Filho

ACIL/RAFAELA SILVA


