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CME comemora 10º aniversário
A noite do dia 22 de maio foi marcada pelas comemorações do 10º aniversário do Conselho da

Mulher Empreendedora da ACIL. Para celebrar a data foi organizado um belíssimo e inesquecível
encontro que contou com a participação de inúmeros empresários que tiveram o privilégio de assistir
a palestra “Como reter talentos” com a renomada conferencista Simone Zaros.

As conselheiras do CME cantaram parabéns e celebraram
com muita festa mais um aniversário

Comércio se prepara
para as vendas do
Dia dos Namorados

No boticário as consultoras já estão preparadas com kits
promocionais que prometem conquistar os casais apaixonados
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Brasileiro trabalha 151 para amansar o LeãoBrasileiro trabalha 151 para amansar o LeãoBrasileiro trabalha 151 para amansar o LeãoBrasileiro trabalha 151 para amansar o LeãoBrasileiro trabalha 151 para amansar o Leão
A liberdade (pelo menos no âmbito tributário) chegará em 31 de maio: será

quando os brasileiros terão destinado 151 dias – ou exatos cinco meses de
trabalho – para o pagamento de impostos, taxas e contribuições aos cofres
públicos. O montante representa 41,37% do rendimento bruto do contribuinte,
segundo o estudo “Dias Trabalhados Para Pagar Tributos - 2014”, do Instituto
Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT). Neste ano o brasileiro precisará
trabalhar um dia a mais do que em 2012 e 2013, quando foram destinados 150
dias para acertar as contas com os Fiscos federais, estaduais e municipais.
No ano passado, o percentual ficou em 41,10%.

Mas o número de dias trabalhados é crescente, e a série histórica destaca-
da no estudo demonstra a elevação: na década de 70, a média de dias traba-
lhados por ano somente para pagar tributos era 76 (ou dois meses e 16 dias);
subiu para 77 na década de 80 (ou dois meses e 17 dias), e nos anos 90 pulou
para 102 (ou três meses e 12 dias). A partir dos anos 2000, o número foi
aumentando gradualmente, e há dez anos, 138 dias de trabalho (ou quatro
meses e 18 dias) eram destinados ao pagamento de impostos.

Para Marcel Solimeo, economista-chefe da Associação Comercial de São Paulo
(ACSP), já virou rotina o brasileiro ter que trabalhar boa parte do ano para recolher
impostos, sendo que as contrapartidas não são compatíveis com o tanto que é pago
– e as camadas de renda mais baixas é que pagam mais, já que a maior parte da
tributação é calcada no consumo. O estudo comprova isso: para rendimentos de até
R$ 3 mil, foram necessários 85 dias de trabalho para recolher tributos sobre o consu-
mo (ou 23,28% do total). Para quem ganha acima, foram 76 dias (ou 20,82%).

Solimeo afirma que é preciso olhar o outro lado da moeda: enquanto o gasto
público continua crescendo mais que a receita, mais se compromete a situação
futura. “Falta empenho no controle dos gastos públicos, que hoje crescem mais
que a economia. Quem sabe em algum futuro distante haja uma redução da carga
tributária – e em consequência, mais investimentos e melhores serviços”, conclui.

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.

Sapato masculino
(36,17%)
Valor médio: R$ 120,00
Imposto: R$ 43,40

Ursinho de pelúcia (29,92%)
Valor médio: R$ 35,00

Imposto: R$ 10,47

A Mulher tem uma representação muito significativa na construção da so-
ciedade em todos os aspectos: familiar, econômico, religioso, empresarial,
social, cultural.

A Associação Comercial e Industrial de Limeira instituiu em 2004 o CME
- Conselho da Mulher Empreendedora - que reúne mulheres mensalmente
através de um conselho, que tem por objetivo estimular o empreendedorismo
feminino e contribuir para realização de transformações empresariais, soci-
ais e culturais.

Nosso olhar hoje é para essas mulheres, sejam elas empresárias, comerci-
antes, esposas,  mães, donas de casa. Todas  têm muito a contribuir.

O CME tem projetos sociais como o “Falando ao Coração”, realizado em
bairros de nossa cidade, que através do voluntariado leva a informação e
humanização mudando a realidade das pessoas. Possui também projetos
empresariais, como na participação do Encontro com Empresários da ACIL,
em que trouxe a palestra “Empreendedorismo” com Celso Varga. No evento,
realizado mensalmente, palestrantes de renome trazem todo o seu conheci-
mento e dividem com os participantes suas experiências, em uma troca mui-
to enriquecedora.

A ACIL, o CME e o Sebrae também trabalham juntos promovendo ações
que visam o empreendedorismo, desta forma, estamos divulgando o ‘Prêmio
Mulher de Negócios’, com inscrições até 31 de julho, que é um reconhecimen-
to nacional às mulheres cuja vida é exemplo para tantas outras mulheres que
sonham ser empreendedoras. Convidamos todas as mulhe-
res limeirenses a contarem suas histórias de superação e
de realizações no mundo dos negócios, e quem sabe ter-
mos a felicidade de vermos seu rosto estampado para o
todo país e para orgulho de nossa cidade.

As inscrições podem ser feitas através do CME, na ACIL
e também pelo site www.mulherdenegocios.sebrae.com.br.

Vera Mattiazzo P. Ferraz
Superintendente do CME
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Com incentivo do pai, os
irmãos Tatiana Barbosa Ruy
e Paulo Barbosa, que já atu-
avam no ramo de automó-
veis, puderam realizar o so-
nho de ter sua própria loja e
inauguraram a Atrito Pneus
em junho de 2011.

A empresa conta com
serviços qualificados e di-
ferenciados na área de
suspensão, freios, rodas,
alinhamento e balancea-
mento, além das vendas
de rodas e pneus, suspen-
sões especiais e acessó-
rios automotivos.

Com atendimento perso-
nalizado, a Atrito Pneus tra-
balha com equipamentos de
última geração e oferece ali-

Depois de abrir sua pri-
meira loja, um brechó, e se
apaixonar pela área, Márcia
Lucato apostou na amplia-
ção de seu empreendimen-
to e em maio de 2012 abriu
as portas da Villa Rosa.

Um espaço destinado ao
público feminino e, princi-
palmente, para aquelas que
adoram praticidade e são
encantadas pelos ramos da
estética, a loja reúne essas
paixões com muitos aces-
sórios e roupas em geral,
além disso, também reser-
va um belíssimo e comple-
to salão de beleza com ma-
nicure, cabeleireiro, design
e sobrancelha definitiva e

Atrito Pneus oferece serviços com tecnologia
de ponta para veículos

Com localização de fácil acesso, a Atrito Pneus fica
localizada na Via Antônio Cruanes Filho, 504.

Faça uma visita!

Villa Rosa: estilo, beleza e personalidade
para seus clientes

Um dos diferenciais da Villa Rosa é o poder de proporcionar
a junção da beleza com a grande variedade de itens

que comercializa

nhamento computadorizado,
uma tecnologia italiana para
aperfeiçoar o serviço, que já
tem a qualidade garantida
pelos proprietários e pela
equipe técnica totalmente
treinada e qualificada para
melhor atender.

Revendedora autorizada
em suspensões Macaulay e
dos Pneus Remold Morecap
Vipal, também destaca outras
marcas como Ovation, Hi-Fly,
Pirelli, Barum, Continental,
Goodyear, Maxxis, e para as
rodas: Brw e Volcano.

Com soluções sob medi-
da para o cliente e seu veí-
culo, a loja conta com o sis-
tema “leva e traz”, aceita car-
tões de crédito e débito e

possui excelentes preços.
Com localização de fácil

acesso, a Atrito Pneus fica na
Via Antônio Cruãnes Filho, 504,
(anel viário entre o Parque da
Cidade de Limeira e o Samu).
Entre em contato pelo telefone
(19) 3444-2360/3703-0360 ou
faça seu orçamento pelo e-mail
atritopneus@hotmail.com.
Para saber mais sobre a em-
presa, visite a página na internet
www.atritopneus.com.br e con-
fira os produtos e serviços ofe-
recidos. “Se você procura o
melhor para você e o seu car-
ro, venha para Atrito Pneus, tra-
balhamos com as melhores
marcas e com preço justo que
cabe no seu bolso”, garantem
os sócios.

depilação. Outro destaque
da Villa Rosa são as aulas
de dança de salão.

Um dos diferenciais da
empresa é o poder de pro-
porcionar a junção da be-
leza com a grande varieda-
de de itens que comer-
cializa, dos quais se des-
tacam grandes marcas
como Cor Doce, Ave Rara,
Lov. It, Morina, Groovy,
Hush, Armazém, Raaiz,
Tuart e PoemaHit. “Além
da qualidade, nossos pro-
dutos possuem excelentes
preços”, garante Márcia.

Atendendo vários estilos, a
loja conta com uma equipe
de sete colaboradoras quali-

ficadas e prontas para ofe-
recer o melhor atendimento
aos clientes Villa Rosa.

Todo o estilo e persona-
lidade da Villa Rosa podem
ser encontrado na Rua Vis-
conde do Rio Branco, 285,
Centro. O horário de funci-
onamento é de segunda a
sexta-feira, das 9h às 18h,
e aos sábados, das 9h às
14h. Entre em contato tam-
bém pelo telefone (19)
3442-9584 ou pelo e-mail:
vi l larosaaa@gmail.com.
“Venha conhecer a Villa
Rosa, um espaço que foi
criado para receber você
num ambiente aconche-
gante e charmoso”.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Com o objetivo de retratar
os bebês desde a gestação
até os primeiros meses de
vida, o newborn – fotos de re-
cém-nascidos –  ganha cada
vez mais espaço entre os ca-
sais que querem eternizar
momentos únicos. Batizada
de “Eterno”, a exposição da fo-
tógrafa Henayse Navarro pode
ser conferida na Praça de Even-
tos do Shopping Center Limei-
ra até o dia 1º de junho.

Composta por 66 painéis, a
mostra reúne imagens clicadas
por Henayse desde 2012 e é
fruto da sugestão dos próprios
clientes da fotógrafa, que diri-
ge o estúdio InFocus, em
Iracemápolis. “O newborn é um
estilo fotográfico que registra
momentos importantes da vida
de um casal e as pessoas bus-

Recém-nascidos
Shopping Limeira recebe exposição
fotográfica “Eterno”

cam eternizar esses meses da
gestação e de nascimento do
bebê. Nossos clientes me pro-
curaram dizendo que gostariam
de ver as fotos expostas em al-
gum especial onde pudessem
levar a família e os amigos, e
então idealizei esta exposição”,
explica Henayse.

Diante da decisão, a fotó-
grafa escolheu o tema da mos-
tra e solicitou que os clientes
escolhessem as imagens
mais marcantes, que simboli-
zassem o tema, que deram ori-
gem aos painéis tamanho 50
x 70 cm, que ao final da mos-
tra serão entregues aos pais.
“Além das fotos, a exposição
traz uma árvore com frases
que foram escritas pelos pró-
prios pais dos bebês retrata-
dos na exposição. Esse tra-

balho faz com que nos apro-
ximemos dos clientes, crie-
mos laços de amizade, uma
verdadeira família mesmo, pois
você se envolve com as histó-
rias de cada um”, acrescenta
a fotógrafa.

Henayse lembra emociona-
da a história de uma de suas
clientes. “Ela não conseguia
engravidar e foi com o marido
para Aparecida do Norte pedir
por  um mi lagre.  Quando
retornou e foi ao médico fazer
a fertilização, descobriu que
estava grávida. O filho dela
hoje já está com dois anos e
acabamos criando um vínculo
de amizade com a família, fre-
quentando a casa uns dos ou-
tros”, fala Henayse.

A exposição “Eterno” teve
início na quinta-feira, 22, com

Batizada de “Eterno”, a exposição pode ser conferida na Praça de
Eventos do Shopping Center Limeira até o dia 1º de junho

um coquetel em homenagem
às famílias retratadas. Gratui-
ta, a mostra pode ser confe-

rida até o dia 1º de junho na
Praça de Eventos do Shopping
Center Limeira.

No Dia Internacional de Doa-
ção de Leite Humano, 19 de Maio,
aconteceu o lançamento da cam-
panha “Doe leite materno. Muitas
vidas dependem deste gesto”.

A campanha visa conscienti-
zar à sociedade sobre a importân-
cia da amamentação e incentivar
as lactantes a contribuírem com
o Banco de Leite Dr. Olindo de

Santa Casa
de Limeira

Campanha quer aumentar doação
de leite humano

Luca da Santa Casa de Limeira.
A cerimônia de lançamento

da campanha reuniu o provedor
da Santa Casa, José Roberto
Piccinin; a coordenadora do Ban-
co de Leite e da UTI Neonatal, a
médica Dra. Soraia Drago Men-
coni; a vereadora Érica Tank e a
primeira-dama e presidente do
Fundo Social de Solidariedade,

Deise Hadich, além de convida-
dos e a imprensa.

Para a campanha foram cria-
das algumas peças de divulgação
como banners, folders, anúncios
para jornais e redes sociais. As
contas de água trarão mensagem
sobre o tema no período de 22 de
maio a 22 de junho. As sacolas
do supermercado Sempre Vale
também trarão o tema da cam-
panha e serão destruídas nas 18
lojas da rede. A campanha con-
tará ainda com busdoor. Alguns
ônibus irão circular divulgando o
tema e procurando estimular com
que mais mães colaborem com
o Banco de Leite.

Também faz parte da campa-
nha, uma exposição de fotos no
Shopping Pátio Limeira, a partir
do dia 20 de maio.

A campanha é uma realização
da Santa Casa de Limeira, por
meio do Banco de Leite, com co-
realização da Prefeitura Munici-

pal de Limeira e apoio da Câma-
ra Municipal, Sempre Vale,
Odebrecht Ambiental, Empresa
Galzerano, Shopping Patio Limei-
ra, Inez Miranda, Associação dos
Trabalhadores, pensionistas e ido-
sos de Limeira, SINECOL, Café
Conceitum e  equipe de Festivi-
dades da Humanização da San-
ta Casa de Limeira.

Banco de Leite
Em 2013, o Banco de Leite

Dr. Olindo de Luca da Santa Casa
de Limeira coletou 353 litros de
leite humano que alimentaram os
prematuros ou que, por alguma
outra dificuldade, ficam internados
na UTI Neonatal.

Inaugurado em 28 de julho de
2001 e ampliado em 5 de feverei-
ro de 2009, o Banco de Leite hu-
mano da Santa Casa é o primei-
ro da nossa região, sendo refe-
rência para a microrregião. A uni-
dade possui várias atividades

como captar doadoras de leite,
fazer a coleta, pasteurização e
armazenamento.

Por apoiar o aleitamento ma-
terno, a Santa Casa de Limeira é
credenciada como “Hospital Ami-
go da Criança” desde 2002. No
hospital, as mães são orientadas
e apoiadas, de acordo com os 10
passos para o sucesso do aleita-
mento materno, elaborado pela
Organização Mundial da Saúde
em conjunto com o Fundo das
Nações Unidas (UNICEF).

Lembrando que o leite mater-
no é muito importante porque pro-
tege os bebês de infecções,
diarreias e alergias, além de con-
tribuir para a redução da mortali-
dade infantil e melhoria da quali-
dade de vida dos bebês. Apesar
de toda mãe oferecer carinho e
afeto para o seu bebê, algumas
não conseguem amamentar, daí
a importância da doação e parti-
cipação da comunidade.

A campanha “Doe leite materno. Muitas vidas dependem
deste gesto”, aconteceu no Dia Internacional de

Doação de Leite Humano, 19 de Maio

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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A próxima edição do Encon-
tro com Empresários traz a par-
ticipação ilustre do economista
Haelmo Coelho de Almeida.
Com experiência de 15 anos de
atuação em empresas multina-
cionais, e mais 20 anos no ramo
de TI - Tecnologia da Informa-
ção, possui MBA pela FGV em
Marketing, além de ser fomado
no curso Financial Management
Program da General Electric do
Brasil – GE. Atualmente, Almeida

Encontro com
Empresários

O economista Haelmo Coelho de
Almeida é a nova atração do evento

Em consequência das brilhantes palestras e assuntos
abordados nos encontros, a cada edição a participação

dos empresários cresce e se fortalece“Falaremos sobre o crescimento
do e-commerce no Brasil, sua

importância para a classe
empresarial e, principalmente,
como se preparar para esse

novo momento dos negócios”,
antecipa o palestrante

é proprietário da Novalis Tec-
nologia, comercializando e implan-
tando os produtos Série 1 da
Totvs integrado com e-com-
merce (loja virtual).

Com toda essa experiência
profissional, irá apresentar a
palestra ‘E-commerce: antecipe
seu futuro’, abordando um dos
assuntos mais discutidos nos
dias de hoje nas empresas que
anseiam expandir os negócios

e se aventurar nas vendas pela
internet, que a cada ano ganha
mais adeptos pela praticidade,
preço, variedade, enfim por to-
das as vantagens que proporci-
ona aos “internautas comprado-
res”. “Falaremos sobre o cres-
cimento deste segmento no Bra-
sil, sua importância para a clas-
se empresarial e, principalmen-
te, como se preparar para esse
novo momento dos negócios”,

antecipa o economista.
O próximo encontro

acontece dia 16 de ju-
nho, segunda-feira, às
18h30, na sede da
ACIL. As vagas são li-
mitadas, portanto ga-
ranta já a sua pelo te-
lefone 3404-4900, ou e-
mail: acil@acil.org.br.

A transmissão do
encontro em tempo real

“Liderança para os desafios do futuro” é o novo seminário que Alfredo
Rocha, o palestrante mais assistido do Brasil, traz para Limeira no pró-
ximo mês. O evento acontece no dia 5 de junho, às 19h30, no Nosso
Clube e conta novamente com o apoio da Associação Comercial e In-
dustrial de Limeira.

O seminário, destinado aos empresários, diretores, gerentes,
supervisores, líderes de equipe, além daqueles que tem interesse pelo
assunto, abordará diversos temas relacionados à liderança: como lidar
com os três maiores desafios do futuro, quem sai e quem fica neste
mundo em constante evolução, como motivar este novo trabalhador para
a produtividade, como obter a automotivação necessária para atingir
metas, entre outros temas de grande relevância para a classe.

Alfredo Rocha não tem formação acadêmica, não é consultor, nem
graduado; é um prático. Nascido em Limeira, estudou Psicologia, Filoso-
fia e Sociologia, especializando-se mais tarde em Comunicação. Os li-
vros tornaram-se seus grandes mestres. A prática de vivenciar diversas
experiências e presenciar fatos no dia-a-dia da vida empresarial, enrique-
ce e atualiza a qualidade das informações que hoje são divididas com
diversos líderes empresariais e seus colaboradores através de Seminá-
rios e Treinamentos ministrados por ele, que traz na força de sua comu-
nicação, a certeza e a convicção de um prático.

Apontado pelo meio empresarial como um dos melhores conferencis-
tas da atualidade na área comportamental, conquistando o título de
palestrante mais assistido do Brasil, Alfredo Rocha completa 24 anos de

“Liderança para os desafios do futuro” é o novo
seminário que Alfredo Rocha traz para Limeira

Com o título de palestrante mais assistido
do Brasil, Alfredo Rocha já foi prestigiado

por cerca de 3 milhões de pessoas

carreira em 2014, sendo que cerca de 3 milhões
de pessoas já tiveram o privilégio de compro-
var a excelência dos seminários que realiza.

Hoje 70% de sua agenda profissional é
dedicada aos Seminários “In Company”, contra-
tados pelas maiores e melhores empresas na-
cionais e multinacionais, e 30% às empre-
sas parceiras de promoção de eventos em-
presariais em várias regiões do País.

Para participar da do seminário “Li-
derança para os desafios do futuro”,
com Alfredo Rocha, basta entrar em
contato com a Ondec Treinamen-
tos, organizadora do evento, pelos
telefones 3033-5548 e (19) 98733-
9782, ou e-mail: lais@ondec.com.br,
falar com Lais. O valor do investi-
mento é de R$ 120 (sócio da
ACIL) e R$ 158 (não-sócio),
além de preços especiais
para grupos. Não perca essa
oportunidade, garanta já a
sua vaga e se torne um ver-
dadeiro líder!

DIVULGAÇÃO

pela internet, também continua,
então não perca tempo e reser-
va já a data em sua agenda para
não perder essa oportunidade de
conhecimento e capacitação
com este brilhante economista.

Para assistir o evento online
os interessados deverão acessar
o site da ACIL (www.acil.org.br),
no dia e horário marcados, e
clicar no link disponibilizado na
página principal.
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Consultas impressas não devem ser fornecidas
 O SCPC orienta as empresas para que não forneçam consultas impressas

aos consumidores. É muito comum essa solicitação, mas isso não deve ocorrer.
A responsabilidade pela entrega da consulta ao consumidor é da empresa e as
informações constantes são confidenciais e endereçadas exclusivamente ao
solicitante, cujo nome aparece no cabeçalho da consulta.

Por isso quando um consumidor solicitar a consulta impressa, esclareça que
essa documentação pertence a sua empresa e o oriente a entrar em contato com
o atendimento do SCPC na ACIL.

Oriente seus funcionários para que estes também não forneçam a con-
sulta impressa.

Cuidados com o código e senhas devem ser redobrados
• Guarde seu Código e Senha em local seguro, não deixe-os a vista de clientes;
• Troque sua Senha imediatamente sempre que houver qualquer sinal de

desconfiança;
• Altere sua Senha quando ocorrer troca de funcionários;
• Selecione os funcionários que realizarão as consultas e somente estes de-

verão ter acesso ao código e senha;
• Proteja sua senha e se desejar alterá-la entre em contato conosco pelo

telefone 3404-4949.
Boas vendas!!!!

A campanha “Comércio de Limeira realizando seus sonhos”, do Dia dos Na-
morados e Copa do Mundo, realizada pela ACIL, em parceria com o Sicomércio,
já está a todo vapor e promete agradar os casais apaixonados e amantes do
futebol que devem movimentar o comércio local devido à troca de presentes e
confraternizações decorrentes das partidas do Mundial.

Seguindo praticamente os mesmos moldes da primeira promoção, os consu-
midores que comprarem nas lojas participantes concorrerão a uma TV de 46” e
mais três de TV’s de 32”. Ou seja, o ganhador vai poder acompanhar os jogos e
seus programas prediletos em alta definição. Sem contar que os quatro vendedo-
res contemplados também garantem premiação, levando para casa um vale-com-
pra no valor de R$ 150.

Para conhecer as lojas participantes da campanha “Comércio de Limeira rea-
lizando seus sonhos”, do Dia dos Namorados e Copa do Mundo, os interessados
podem acessar a página da ACIL na internet (www.acil.org.br) e conferir a lista
completa disponibilizada no site.

Não perca essa grande chance, compre nas lojas participantes e garanta seu
cupom!!

Com a expectativa do
crescimento das vendas, SCPC
da ACIL orienta comerciantes

Campanha de prêmios
irá sortear 4 TV’s e mais
R$ 600 em vales-compra

Consulte as lojas participantes da promoção no site da ACIL:
www.acil.org.br
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Esperado por todos os pom-
binhos, o Dia dos Namorados
também é conhecido como Dia
de São Valentin, em homena-
gem ao Padre Valentino, que an-
tigamente, casava jovens apai-
xonados impedidos por motivos
familiares e até sociais de cons-
truírem uma vida lado a lado. Já
no Brasil, a data foi divulgada
pelo empresário João Dória,
que havia chegado do exterior
e escolheu o dia 12 de junho
especialmente por ser às vés-
peras do Dia de Santo Antônio,
o santo casamenteiro. A im-
plantação da data trouxe para
o comércio mais uma grande
movimentação das venda já que
o presente é em dobro.

Os namorados gostam de
criatividade para celebrar a data,
compram presentes, saem para

Dia dos
Namorados

Data promete movimentar o comércio
que traz boas opções de presente
jantar fora ou preparam alguma
ocasião especial, sempre de
acordo com o perfil do casal e
com o objetivo de mostrar todo
o amor e carinho que sentem um
pelo outro, já os presentes são
formas de agradecimento pelo
companheirismo e a dedicação
entre ambos.

Mandar flores, cestas de
café da manhã, perfumes ou até
mesmo lingeries são umas das
opções que mais entram na lis-
ta dos casais. Porém, as rou-
pas têm lugar garantido e pre-
ferido na hora de presentear, e
a expectativa de venda estão
nos casacos, calças flare e
calças de montaria, principal-
mente por causa das tempera-
turas mais baixas. Segundo
Marlene Magro, da Fargos, os
lenços e blusinhas também

A Fargos tem excelentes opções de vestuário, feminino e masculino,
além de bolsas e sapatos, tudo para agradar a quem se ama

ganham destaque, com cores
vibrantes e estampas animal
print, e florais. “O que vai estar
bem em alta também é o pink,
o azul marinho e o preto que já
é muito utilizado”.

Já para a Renata Bonin, ge-
rente da Íntima, os casais vão
apostar na sensualidade e na
beleza que a lingerie proporcio-
na. Na loja os clientes encon-
tram uma grande variedade de
produtos, de todos os tipos e ta-
manhos que combinam com o
perfil e gosto dos apaixonados,
“Os espartilhos são os mais pro-
curados, temos do P ao GG”. A
gerente também fala sobre as
expectativas de vendas para a
data, “O dia dos Namorados
sempre traz boas vendas para
o nosso ramo”.

Com toque romântico, a flor
é a aposta ideal para quem quer
impressionar. E como era de se
imaginar, as rosas vermelhas
são as mais solicitadas por se-
rem o símbolo universal da pai-
xão e do amor. “Pela delicade-
za, a rosa transmite grande ro-
mantismo”, acredita Viviana
Mion, da Floricultura Mion. Além
das rosas, outro presente que
atravessou gerações e ganhou
espaço no gosto popular, as or-
quídeas, também têm uma boa
saída e são muito procuradas
pelos namorados que desejam
agradar sua companheira com
esta bela flor.

Os perfumes também são
muito cobiçados na hora de es-
colher o presente. Para as con-
sultoras de venda, Rafaela
Cristina e Amanda Dias, a fra-
grância tem o poder de recordar
lembranças e principalmente
nunca se esquecer de quem lhe
presenteou. “Toda vez que você
usa, é uma forma de marcar o
momento”, explica Rafaela.

Para deixar tudo mais emo-
cionante, o comércio local está
preparado para atender todos os
gostos e desejos dos casais
apaixonados que prometem in-

Renata Bonin, da Íntima, mostra os espartilhos que são muito
cobiçados pelos homens que querem ver suas parceiras mais

sensuais no Dia dos Namorados

As flores são a aposta ideal para quem quer dar um toque
romântico para a data, e juntas com um ursinho fofo,

formam um presente especial

vestir nas compras e presentes
para seus parceiros. Além de
promoções, kits especiais e pe-
ças exclusivas, as lojas estão
preparadas com o que mais in-
teressa na hora de comprar, pre-
ço bom e um excelente atendi-
mento. A Fargos e a Íntima, por
exemplo, esperam seus clien-
tes com muitas opções para
qualquer estilo. O Boticário conta
com kits especiais de perfumes
e hidratantes que são montados
especialmente para a data. Os
kits também inspiram a Floricul-

tura Mion que personaliza ces-
tas de café da manhã ou tarde
com muitas guloseimas, ursi-
nhos e flores para os pombinhos.

Vale lembrar, porém, que
de todos os presentes, o me-
lhor é a demonstração de sen-
timento e o companheirismo
ao longo dos dias, mas nada
impede de usar a criatividade
e o romantismo para impres-
sionar e surpreender quem
mais se ama em uma data re-
servada para homenagear
essa pessoa tão especial.

FOTOS: ACIL/LAIS CARVALHO
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A noite do dia 22 de maio
foi marcada pelas comemo-
rações do 10º aniversário do
Conselho da Mulher Empre-
endedora da ACIL. Para ce-
lebrar a data foi organizado
um belíssimo e inesquecível
encontro que contou com a
participação de inúmeros
empresários que tiveram o
privilégio de assistir a pales-
tra “Como reter talentos”
com a renomada conferen-
cista Simone Zaros.

Abordando temas impor-
tantíssimos para o meio em-
presarial, que muitas vezes
encontra dificuldades na hora
de montar e manter uma boa
equipe de colaboradores
dentro da empresa, Simone
falou sobre a gestão de cli-
entes: preparar a organiza-
ção do porteiro ao presiden-
te, as competências requeri-
das do profissional de ven-
das, além da mudança do
cliente. Enalteceu a importân-
cia da gestão de resultados,
de traçar objetivos, estraté-
gias, da produção de um pla-
no de negócios, do network,
entre outros assuntos como
mensuração e acompanha-
mento dos resultados.

10 anos
CME comemora aniversário com muita festa
e palestra especial com Simone Zaros

Outro ponto apresentado
pela palestrante foi a diferen-
ça entre as gerações de pro-
fissionais e como a vida
transformou o perfil de quem
já está atuando ou iniciou a
carreira no mercado há pou-
co tempo. Para finalizar Si-
mone discutiu o papel dos lí-
deres, dentro da empresa.
“Valores são fundamentais,
além disso, funcionários e
patrão têm que caminhar jun-
tos na mesma direção, pois
os colaboradores querem
modelos que os inspirem, um
exemplo de liderança”, expli-
cou. “Dessa forma reuniões
constantes, estimulantes e
direcionadas devem ser rea-
lizadas para aproximar a
equipe”, completou a pales-
trante que reafirmou que “não
importa se somos pequenos,
médios ou grandes empresá-
rios, temos que investir em
treinamento e capacitação”.

Além da palestra, os pre-
sentes também participaram
de um divertido sorteio de
prêmios. Uma das ganhado-
ras, Dagmar Castro, consul-
tora e professora na área de
gestão de pessoas na
Unimep em Piracicaba, gos-

tou muito do evento e da ma-
neira como a palestrante
atua em suas explanações.
“A capacidade de se comu-
nicar com o público, trazen-
do alguns conceitos que não
são tão simples para uma lin-
guagem que a gente enten-
de e aprende”, ela ainda
completou dizendo que, da
palestra, vai levar pra casa
todo o contexto transmitido.
“Esse conjunto de coisas
que aconteceram, a alegria,
a força, o conteúdo bom da
palestra, que atingiu diversos
públicos presentes no even-
to demonstrou a sabedoria e
qualidade do trabalho de-
sempenhado pelo CME da
ACIL”, finalizou.

Simone Zaros, sempre par-
ceira da ACIL, agradeceu o
convite de poder mais uma
vez compartilhar seus co-
nhecimentos com aqueles
que participam dos eventos
organizados pela associa-
ção. “Pra mim é sempre
uma satisfação vir a esses
eventos que elevam o emo-
cional das pessoas, pois a
gente comunga para um
crescimento social”, disse a
palestrante.

Carolina Mecatti, vice-su-
perintendente do CME co-
mentou sobre a participação
dos empreendedores. “É um
prazer estar na ACIL e poder
receber vários empresários”.
Ela também desejou suces-
so a todos os que compare-
ceram ao evento. “O comér-
cio, a indústria e a prestação
de serviços de Limeira sem-
pre merecem um aperfeiço-
amento e capacitação para
atuarem com mais qualida-
de e competência dentro do
mercado”, disse Carolina.

“Foi uma noite de muita fes-

ta”, afirmou Vera Mattiazzo,
superintendente do CME.
“Quando olhamos pra trás e
vemos tudo o que o conse-
lho já conquistou e quantos
degraus já foram alcançados,
tudo isso é maravilhoso.
Essa energia e conexão com
outras pessoas foram muito
boas, eu só tenho a agrade-
cer a todos e a Simone que
foi fantástica”, finalizou.

Arrecadação de leite
Sempre pensando em pro-

mover ações solidárias, o
CME pediu a colaboração
dos participantes, que para
poder aproveitar de todos os
ensinamentos compartilha-
dos por Simone Zaros, e pos-
teriormente desfrutar de uma
deliciosa noite de queijos e
vinhos preparada especial-
mente para a noite, realiza-
ram a doação de um litro de
leite em prol da Comunidade
Terapêutica Nova Esperança,
que trabalha com o tratamen-
to especializado em depen-
dência química em Limeira.

Foram arrecadados 95 li-
tros de leite e todos foram en-

caminhados para a entidade
que ficou muito feliz com a co-
laboração dos empresários.

Parceiros
O Conselho da Mulher

Empreendedora agradece a
todos os parceiros e patro-
cinadores que colaboram
com as celebrações do 10º
aniversário do CME: André
Sarti; Anna Pegova; Café e
Carinho; Santa Clara Choco-
lates; Clínica Clidiloe, Criare
Móveis Planejados, Dr. Ale-
xandre E. F. Bonin, Magali
Pegoraro Odontologia; DHP
Consultoria e Treinamento;
Buffet Doce Lembrança;
Drogalim; Comércio de Be-
bidas Dudu; Focalize Out-
door; Marielle Jacon Mestre
de Cerimónias; Matiazo In-
vestimentos Imobiliários;
Menu Congelados; Moving
Corpos Inteligentes; Musical
Clarins Di Roma; Orenir Fes-
tas e Fantasias; Óticas
Gazetta; Pacheco; Panifica-
dora Santa Cruz; Panque-
caria Vovó Nina; Ponto de
Ouro Restaurante e Café;
Colégio Portinari; Rosi Novi-

FOTOS: ACIL/RAFAELA SILVA

A conselheira do CME Daura Ferraz de Pontes com Dagmar Castro,
uma das ganhadoras dos prêmios sorteados no evento

Simone Zaros entre as superintendentes do CME,
Carolina Mecatti e Vera Mattiazzo
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dades; Scuderia e Zaros
Treinamentos.

O CME
O Conselho da Mulher

Empreendedora, criado em
10 de março de 2004, é um
órgão instituído e mantido
pela Associação Comerci-
al e Industrial de Limeira,
tendo como finalidade pro-
mover o desenvolvimento
de atividades cívicas, soci-
ais, empresariais, culturais
e assistenciais, bem como
colaborar e participar de
eventos patrocinados pela
ACIL ou por entidades pú-
blicas ou privadas.

O Conselho da Mulher
Empreendedora congrega
mulheres empresárias, exe-
cutivas, esposas e filhas de

empresários, profissionais
liberais, líderes de institui-
ções e universitárias a fim
de promover e assegurar a
total participação da mulher
no moderno contexto em-
presarial, bem como para
possibilitar, mediante a atu-
ação feminina, o desenvol-
vimento da vocação empre-
endedora, do ideal da livre
iniciativa e dos princípios
democráticos.

Entre tantos trabalhos
sociais, projetos e ações
solidárias, como as campa-
nhas de doação de cober-
tores, leite, fraldas, alimen-
tos, enfim de tudo o que a
comunidade viesse a pere-
cer, o CME também foi mui-
to elogiado pelo projeto “Fa-
lando ao Coração”, que já

esteve presente em vários
bairros de Limeira.

A primeira diretoria deste
Conselho, as mulheres que
deram o pontapé inicial para
tantas ações, foram Rita de
Cássia Branmer Rodrigues
Maluf, como diretora superin-
tendente, sua vice, Regina
Estela Murari Chinelatto, as-
sim como Maria Cristina
Almeida  Rosa Andrade e
Lázara Aparecida de Caires
Gachet, primeira e segunda
secretária consecutivamente.

Além destas, o CME já
contou com a participação e
atuação de diversas mulhe-
res verdadeiramente empre-
endedoras, que unidas se
tornaram grandes exemplos
dentro do Conselho.

Falando ao Coração
Aconteceu no último sába-

do, mais um encontro “Falan-
do ao Coração” realizado pelo
Conselho das Mulheres Em-
preendedoras. O projeto é
uma extensão do trabalho já
realizado no bairro Dom Os-
car Romero, que teve como
objetivo levar para as mulhe-
res de renda e níveis socio-
culturais baixos mais informa-
ção, além de proporcionar um
espaço para que elas pudes-
sem se abrir no âmbito afetivo
e também esclarecer dúvidas
sobre questões sociais. O “Fa-
lando ao Coração” permane-

ce um ano em ca-
da bairro e atual-
mente está sendo
realizado mensal-
mente no Bairro
dos Pires, na área
rural de Limeira.

“Escolhemos o
Pires, porque nos-
so foco não está
só em mulheres
carentes econo-
micamente, mas
que têm carência
maior de informa-
ção”, explica a co-
ordenadora do
projeto, Marli Billa-
to de Oliveira, que
acredita que a ex-
clusão social e
pr incipalmente
tecnológica também precisa
de atenção.

Para o próximo encontro,
que ainda terá data definida,
o CME levará uma advo-
gada para que as mulheres
conheçam mais sobre as
leis e direitos enquanto tra-
balhadoras, esposas, mães
e consumidoras.

Marli conta que para ela e
todas as conselheiras, não
existe nada tão gratificante e
importante quanto poder fa-
zer parte da vida de tantas
mulheres com histórias de
muita alegria e grande deter-
minação. Com uma roda da
conversa tão rica, onde po-

dem contar seus problemas,
expressar seus sentimen-
tos, frustrações, se abrir
sem medo, muitas vezes
com sofrimento, as morado-
ras participantes comparti-
lham experiências e apren-
dem uma com as outras,
promovendo a comoção
das conselheiras,  que
sempre se emocionam
pelo carinho recebido em
troca da atenção ofertada.
“Uma mulher me disse
uma vez que o encontro ti-
nha sido tão bom, que pa-
recia que todas nós éra-
mos amigas desde sem-
pre”, conta a coordenadora.

O evento foi beneficente e arrecadou 95
litros de leite que foram doados à

Comunidade Terapêutica
Nova Esperança de Limeira

O auditório da ACIL ficou lotado com inúmeros empresários
que vieram comemorar junto ao CME e prestigiar

a palestra de Simone Zaros
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Interatividade

Informática

Cobertura 3G, o Brasil não
tem, nem nunca terá!

Pode parecer um exagero
afirmar isso, mas a qualidade
do sinal 3G no Brasil é algo
próximo da era da conexão
discada e quanto à cobertura
então, nem se fala.

Com promessa de uma
internet rápida e estável, o 3G
vem sendo empurrado com a
barriga pelas operadoras de
telefonia e governo.

Atualmente, quase metade
das cidades brasileiras (47%)
não têm acesso a esta
tecnologia. Esbarram em leis
para instalação de antenas e
implantação da rede de fibra

Em tempos de 4G, o Brasil ainda tem
problemas de cobertura com 3G

óptica em regiões afastadas. Isso
sem falar do interesse comercial
das operadoras de telefonia.

Mas na terça-feira, 27, o mi-
nistro das Comunicações, Pau-
lo Bernardo disse que, como as
obrigações de cobertura impos-
tas pela Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) são
gradativas, o Brasil só deve es-
tar totalmente coberto pelo si-
nal de 3G em 2019.

“É razoável que as empresas
façam investimentos dos gran-
des para os pequenos centros”,
disse o ministro, em audiência
pública no Senado.

Em tempos onde o 4G já é
realidade em muitos países, a

internet 3G no Brasil ainda vive
de promessas.

Já em relação ao 4G, vale
lembrar que em 2012, na
Futurecom, O presidente da
Anatel, João Rezende, afirmou
“Não estamos nem atrasados
nem adiantados. Estamos em
compatibilidade com os demais
países que vem experimentan-
do a quarta geração”.

Na época a rede 4G já era
realidade nos Estados Unidos e
em alguns países da Europa e
da Ásia.

No Brasil, as primeiras cida-
des que receberiam a nova co-
nexão seriam as sedes da Copa
das Confederações.

Em abril deste ano, as opera-
doras registraram o maior cresci-
mento líquido desde o lançamen-
to comercial das redes LTE no
Brasil, com 416,7 mil novos aces-
sos (crescimento de 16,71% em
relação a março). Dessa manei-
ra, o país registra agora 2,494 mi-
lhões de terminais LTE – que,
apesar de considerável, essa
quantidade representa menos de
1% do total da base nacional de
telefonia celular.

Com a mesma promessa de
uma internet estável e ainda

muito mais veloz, o 4G tam-
bém caminha a passos lentos
no Brasil e é preocupação
para as transmissões dos
eventos da Copa.

Definitivamente, internet rá-
pida e de qualidade para dis-
positivos móveis no Brasil ain-
da é um desejo não realizado.

Luis Loterio
Gerente Comercial

Setor4 Sistemas Ltda

Todas as teorias (filosófi-
cas, científicas, sociológicas,
econômicas, etc.) permane-
cem presas ao contexto da
época em que foram estabe-
lecidas. Continuam ligadas à
visão do mundo que, naque-
le momento, era feita por
seus autores. Ou, dizendo
melhor: do que eles achavam
o que era a nossa vida, dian-
te dos contextos com que de-
paravam. Por esse motivo, no
momento presente, todo
apego às teorias do passa-
do, representa o risco de que
o pensamento dos que as
adotam esteja igualmente no
passado. Isto é, ligado à épo-
ca em aqueles velhos precei-
tos foram formulados. Por-
que, notoriamente, os própri-
os autores das teorias, como
pessoas inteligentes (que
eram), se tivessem, na épo-
ca em que viveram, as infor-
mações de que hoje dispo-
mos, por certo teriam com-

Para entender o texto é preciso
identificar seu contexto

postos suas teorias de outra
maneira. Com ideias, propósi-
tos e preceitos ideológicos di-
ferentes daqueles que hoje co-
nhecemos. Já que, primordial-
mente, pela boa regra de inter-
pretação, deve-se levar em
conta que “só o contexto dá real
sentido a todo conteúdo que
nele se insere”.

Assim, ocorreu, pois, em
relação às teorias de Karl Marx.
Que, como brilhante intelectu-
al, consciente do contexto de
sua época, ao avaliar a “Critica
da Filosofia do Direito”, de
Hegel, considerou a Religião,
como uma fabulação em favor
das classes dominantes, que,
como “ópio do povo” e “suspiro
da criatura oprimida”, ou ainda,
“coração de um mundo sem
coração” supriria uma situação
de carência de espírito dos do-
minados. Assim, portanto, em-
bora propusesse que só o ma-
terialismo deveria prevalecer
para fazer valer a vida, ponde-

rou que haveria, ainda, a exis-
tência de um “teleológico cons-
ciente exclusivo da condição
humana”, cuja atividade se da-
ria dentro de um meio social,
em perene transformação (a
“práxis”). Pois nesse contexto o
homem se formaria. Assim, seu
“materialismo dialético” reque-
reria constante diálogo e toma-
da de consciência pelas clas-
ses sobre o sentido de chegar-
se à sociedade socialista (ide-
al e perfeita) governada pela
classe trabalhadora. A essa
utopia chamou de “ditadura do
proletariado”, “estado dos tra-
balhadores” e de “democracia
dos trabalhadores”. Assim, para
Marx, só a antecipação da re-
volução proletária, ou seja, a
luta de classe (proletários con-
tra burgueses) produziria, poli-
ticamente, como vitória final,
esse nirvana coletivo.

Muitos atribuíram, a essas
ideias marxistas, uma cono-
tação de crença. Tomaram-

nas para si como preceitos re-
ligiosos. Num dogmatismo fa-
nático, claramente contrário
ao antidogmático Marx (que
as estabeleceu). Já que suas
teorias, pela dialética
hegeliana, por ele seguida,
seriam mutáveis e contestá-
veis. E aí estaria, até a visão
da ferrenha e titânica luta en-
tre dominantes (burgueses) e
dominados (proletários) de-
corrente da exploração da
maioria (pobre) pelos poucos
da minoria (cada vez mais
rica). Embora visto por ele
como um fato real da vida hu-
mana, em essência, esse em-
bate se tornou apenas uma fi-
guração mítica. Uma guerra
de heróis contra deuses, que
hoje se restringe ao âmbito
da Justiça do Trabalho. Por-
que, em verdade, o Marxismo
não passa de teoria.

Assim, pelo atual retorno
das “Teorias Miméticas”, as
ideias marxistas exigem

releitura. A “práxis” (lado
“teleológico” ou dimensão
ontológica) deu lugar aos pa-
péis miméticos que os huma-
nos desempenham. O poder
patronal já não é combatido,
mas, mimetizado pelos traba-
lhadores. Que não lutam con-
tra patrões e nem se dizem opri-
midos. Já que, pela força das
marcas, vestem a camisa das
empresas para torná-las mais
competitivas e rentáveis. E a
luta se anima contra a concor-
rência. E eis os paradoxos: o
Comunismo fez do Estado o
patrão único — o “inimigo ab-
soluto”! Afeito a impor expedi-
entes servís a seus servidores.
Enquanto, na selvageria do Ca-
pitalismo, benefícios sociais,
nem sequer sonhados pelos
marxistas, melhoravam a vida
dos contratados pela iniciativa
privada...

PAULO CESAR CAVAZIN
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O Mega Evento Beleza
Empreendedora, promovido
no dia 19 de maio, em Pira-
cicaba, pelo Sebrae-SP, As-
sociação Comercial e Indus-
trial de Piracicaba (Acipi) e
Cigana, contou  com mais de
180 profissionais do setor,

Durante o dia todo,  pro-
fissionais do segmento da
beleza tiveram contato com
as novidades em serviços,
equipamentos e produtos
das 13 marcas que estavam
expondo nos estandes e
também conheceram as ten-
dências para salões de bele-
za, cortes de cabelo, produ-
ção de maquiagem entre ou-
tros, por meio de palestras e
performances de profissio-
nais renomados da área.

Beleza
Empreendedora

Agente do Projeto Empreender de Limeira
participa de Mega Evento em Piracicaba

Dividida em duas seções,
a programação trouxe, no pe-
ríodo da manhã, palestras
orientativas para a boa ges-
tão do salão de beleza e
empreendedorismo. No perí-
odo da tarde, Ondina Beauty
Academy, Sergio G (cabelei-
reiro) e Dicesar (maquiador)
demonstraram novidades em
cortes, penteados e produ-
ção de maquiagens para fes-
tas, eventos, casamentos
entre outros.

A agente de desenvolvi-
mento do Projeto Empreender
em Limeira, Mariana Fernan-
des, compareceu ao evento
para ter acesso às novidades
e últimas tendências do setor.
“Foi muito interessante. O
conteúdo passado ajudou a

esclarecer e a despertar mui-
tos pontos a serem analisados
no setor, um dos propósitos
também do Empreender”,
conta a agente que irá aplicar
todo o conhecimento adquiri-
do no núcleo setorial destina-
do ao setor de beleza da ci-
dade. “Trouxemos alguns te-
mas apontados nas palestras
para debate em reunião, pro-
movendo a análise e a busca
de respostas e soluções para
muitos dos participantes, vi-
sando a melhoria no dia a dia
de trabalho”.

Realizado pelo Sebrae-SP,
ACIL, e Facesp, o Projeto Em-
preender em Limeira benefi-
ciará micro e pequenas em-
presas, promovendo a união
de núcleos setoriais com o

objetivo de discutir problemas
e soluções comuns que aju-
dem a fomentar a economia e
melhorar a gestão de negóci-
os. Empresários interessados

em participar podem realizar
sua inscrição pelo telefone
(19) 3404-4903, ou e-mail:
empreender@acil.org.br, com
Mariana Fernandes.

O Telecentro da ACIL continua com vagas abertas para os cur-
sos de Introdução a Informática e Tratamento de Imagens e Redes
Sociais, com um valor bastante acessível para a população.

O treinamento de Introdução à Informática tem duração de 6 me-
ses, onde são abordados aulas de Windows 7 (Hardwares e
Softwares), Internet (navegação, segurança, e-mail e pesquisas) e
Microsoft Office 2007 (Word, Excel e Power Point).

Já o curso de Tratamentos de Imagens e Redes Sociais, é
destinado aos que já dominam os programas básicos do compu-
tador. No conteúdo será trabalhado a utilização do Picture Manager,
Facebook e Skype, entre outras ferramentas. As aulas aconte-
cem durante três meses.

A idade mínima exigida para frequentar as aulas é de 12 anos,
mas existe grande procura pelas pessoas da 3ª idade, que que-
rem estar em contato com o mundo da era digital.

As inscrições já podem ser feitas por meio do telefone 3404-
4900, com Renato ou Luiz.

O vendedor Pit Bull com Luis Paulo Luppa
Empresário, professor, graduado em Direito e pós-graduado em Marketing, graduado do exte-

rior (EUA) em Varejo, com especialização em Mercandising e Promoção de Vendas, Luis Paulo
Luppa foi vendedor, gerente de vendas, diretor comercial, diretor geral, vice-presidente e presidente
de importantes organizações. É também autor de sete livros e DVD’s entre eles o best-seller “O
vendedor Pit Bull”, presente em nove países. O primeiro escritor brasileiro a lançar um livro sobre
vendas nos Estados Unidos.

Luppa é treinador há mais de 10 anos. Um dos mais requisitados palestrantes do brasil quando
o assunto é VENDAS.

O diferencial das suas palestras é exatamente a linguagem, que de forma bem humorada,
prática e realista, mostra para os vendedores e gerentes de vendas os caminhos para se vender
mais. Este vídeo servirá para você treinar diariamente a sua equipe de vendas.

Você assistirá uma performance incrível de Luppa gravada ao vivo no Hotel Transamérica, onde
ele aborda várias temáticas: como vender mais e melhor; o perfil do vendedor vencedor; como
realizar um gestão de vendas efetiva; entre outros.

Além deste, a ACIL possui diversos títulos em DVD e VHS em
sua Videoteca, que tem como principal objetivo proporcionar aos
empresários a oportunidade de adquirir conhecimentos sobre admi-
nistração, estratégias e qualidade para se construir um bom vende-
dor, motivação, gestão e finanças, além de outras temáticas muito
importantes para os negócios. Dessa forma toda a equipe
pode ficar em sintonia com as normas direcionais que levam
um empreendimento ao sucesso.

Para poder ter acesso ao conteúdo disponibilizado, os
associados devem se dirigir até a entidade e realizar a loca-
ção do DVD ou VHS, com custo de R$ 5 por volume.

Mais informações pelo telefone 3404-4912, falar com
Rafaela.

Confira um dos exemplares em DVD
disponíveis na Videoteca da ACIL

Faça já sua inscrição para os
cursos de informática no Telecentro

HORÁRIOS E TURMAS
As vagas em aberto são para os períodos

da manhã, tarde e noite. Confira:

Manhã: Segunda e Quarta-feira – das 10h às 11h30
Tarde: Segunda e Quarta-feira – das 13h às 14h30

Terça e Quinta-feira – das 13h às 14h30
Noite: Terça e Quinta-feira – das 18h30 às 20h

Segunda e Quarta-feira – das 20h às 21h30
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Ao longo de cinco dias, a 30º
Feira Internacional da Mecâni-
ca transformou o Pavilhão de
Exposições do Anhembi em um
complexo de 85 mil m² das mais
avançadas tecnologias da indús-
tria de bens de capital. De 20 a
24 de maio, foram expostos pro-
dutos de 2.100 marcas nacio-
nais e internacionais, de 12 se-
tores da indústria, com visitação
de 90 mil compradores, de acor-

Indústria
Empresas limeirenses marcaram presença
na 30º Feira Internacional da Mecânica

do com a Reed Exhibitions
Alcantara Machado, orga-
nizadora do evento.

Em um ambiente propício
para a atualização profissional
e negócios, estima-se que cer-
ca de R$ 500 milhões foram
movimentados, principalmente
por conta dos financiamentos
e condições especiais prepa-
rados especialmente para o
evento. Com forte presença in-

ternacional, a feira também re-
cebeu visitantes e expositores
de 60 países, como Argentina,
Portugal, França, Espanha,
EUA, Itália, Alemanha, Es-
panha, Canadá, Chile, Peru,
entre outros. Diversas empre-
sas limeirenses também parti-
ciparam como expositores e
comprovaram o sucesso da fei-
ra como excelente plataforma
de negócios. “A Feira Interna-

cional da Mecânica é a mais
importante para o setor de
máquinas do Brasil.”, afirma o
proprietário da Indústria de Má-
quinas Chinelatto e diretor da
ACIL, Reinaldo Chinelatto, um
dos expositores do evento.

Para o presidente da ACIL,
Valter Furlan, a Feira contribuiu
para expor a representatividade
de Limeira, que tem um pólo in-
dustrial muito forte. “A Feira tem

o foco da inovação, e continua-
rá sendo tendência para os pró-
ximos anos, pois a mecânica
sempre ajudou muito o setor, e
é um termômetro do mercado”,
afirma Furlan que também acre-
dita que o evento é uma grande
oportunidade para as empresas
mostrarem seu trabalho, produ-
tos e tecnologias para um nú-
mero considerável de pessoas
e empresas internacionais.

Sorg Indústria e Comércio de Máquinas Imag - Indústria de Máquinas Aguiar

Metalúrgica Souza Newton Indústria e Comércio

Confira as empresas de Limeira que garantiram seu estande na Feira
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Uzap Comércio de Máquinas

Kone Indústria de Máquinas Brevini Latino Americana

Indústria de Máquinas Chinelatto AGA Indústria e Comércio de Máquinas

Air Zap Indústria e Comércio

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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O Isca Faculdades está com
inscrições abertas para cursos de
MBA. Todos eles são modulares
e têm duração de 18 meses (no
caso dos cursos da área de Ges-
tão) ou de 24 meses (caso da
Engenharia). As aulas serão quin-
zenais, aos sábados, com início
no dia 9 de agosto. As inscrições
devem ser feitas pelo site
www.iscafaculdades.com.br ou
pessoalmente na secretaria da
instituição.

Os cursos são de MBA Ges-
tão em Marketing Empresarial,
MBA Inteligência de Pessoas
(RH), MBA Controladoria e Fi-
nanças e MBA Engenharia de
Segurança do Trabalho. O cor-
po docente é formado em sua
maioria por doutores e mestres
com titulações obtidas em ins-
tituições de renome, como USP,
FGV, UFMG, Unesp, Unicamp
e UFSCar, entre outras, além de
especialistas com MBA na área
gerencial e que atuam direta-
mente no mercado na área em
que ministram aulas.

“A busca por profissionais
mais qualificados, com maior
conhecimento na sua área de
atuação, faz da pós-graduação
e do MBA um diferencial devido
à maioria dos profissionais que
terminam a graduação não da-
rem continuidade aos estudos”,
explica Geraldo Alencar Ribei-

Isca
Faculdades Inscrições abertas para cursos de MBA

ro, coordenador da Pós-Gradu-
ação do Isca Faculdades. “Por
isso, se tornou imprescindível,
passando a integrar um dos prin-
cipais itens que compõe um cur-
rículo bem construído”.

Para Ribeiro, atualmente,
quem faz um curso Lato Sensu
– Especialização, orientado es-
pecialmente às demandas do
mercado, tem mais chances de
ascensão profissional. “A espe-
cialização é bastante valoriza-
da, além de abrir novas oportu-
nidades para alavancar a carrei-
ra em relação à questão salari-
al, na troca de empregos ou
conquistar uma vaga melhor”,
afirma. “Além disso, a pós-gra-
duação amplia a rede de conta-
tos, proporciona o desenvolvi-
mento profissional e a traz ma-
turidade à carreira”.

Sobre os cursos:

MBA Inteligência
de Pessoas (RH)

Objetivo: capacitar e qualifi-
car profissionais da área de re-
cursos humanos na aquisição
de conhecimentos específicos
acerca de rotinas e práticas de
departamento pessoal, legisla-
ção e relações trabalhistas, re-
crutamento, seleção, avaliação,
sistema de remuneração por
competências e outros conhe-
cimentos correlatos.

Público-alvo: Profissionais que
desejam potencializar suas habi-
lidades e competências na área
de Departamento Pessoal, Re-
cursos Humanos e nas áreas de
Recrutamento, Seleção e Avalia-
ção; profissionais que atuam e
desejam atuar nas áreas funcio-
nais de RH; profissionais que bus-
cam aperfeiçoamento de conhe-
cimentos relacionados às práticas
de recursos humanos, rotinas tra-
balhistas e capacitação na área
de recrutamento e seleção.

MBA Controladoria
 e Finanças

Objetivo: Capacitar os alunos
e profissionais para o aprendi-
zado da controladoria e finan-
ças, visando o desenvolvimento
de competências técnicas e
gerenciais em organizações a
partir de uma visão estratégica
de processos, preparando os
profissionais para assumir posi-
ções de liderança e cargos es-
tratégicos e para o exercício da
gestão orientada para a cons-
trução de uma empresa ágil, fle-
xível e que apresente resultados
eficientes de forma eficaz. Ha-
bilitar o profissional para atuar
em docência superior.

Público-alvo: Profissionais
de nível superior das áreas de
administração, engenheiros,
contadores, advogados, econo-

mistas e demais áreas afins,
bem como gestores, ou técni-
cos, empresários, diretores e
demais profissionais que preten-
dam atuar na área ou aprofundar
seus conhecimentos.

MBA Gestão em Marketing
Empresarial

Objetivo: Conectar os par-
ticipantes com os modernos
conceitos e técnicas do
Marketing através da identifica-
ção das melhores práticas
gerenciais adotadas por em-
presas de sucesso; debater e
apresentar estudos de casos
e promover a troca contínua de
experiências entre profissio-
nais de renome e os partici-
pantes do curso, desenvolven-
do habilidades interpessoais,
notadamente a capacidade de
trabalhar em equipe.

Público-alvo: Profissionais

graduados nas mais diversas
áreas de atuação que necessi-
tam adquirir ou aprofundar co-
nhecimento das técnicas de
Marketing, além de desenvolver
habilidades interpessoais.

MBA Engenharia de
Segurança do Trabalho
Objetivo: Capacitar profissio-

nais para estabelecer ações de
planos estratégicos, possibilitan-
do desenvolver e coordenar a ges-
tão das condições e dos ambi-
entes de trabalho, com o foco em
prevenir a ocorrência de aciden-
tes, perdas e danos pessoais,
produtivos e patrimoniais, assim
como agregar valor aos proces-
sos operacionais e às caracte-
rísticas de melhoria contínua.

Público-alvo: Graduados em
Arquitetura e Urbanismo ou En-
genharia de qualquer modalida-
de e geólogos.

O Pátio Limeira Shopping or-
ganiza a 1ª Mostra de Bonsai,
que acontecerá nos dias 7 e 8
de junho, com oferecimento de
oficina gratuita.

Na mostra, que acontece sá-
bado das 10h às 22h e domingo
das 12h às 20h, serão apresen-
tadas várias espécies de plan-
tas nativas e exóticas, como:
paineira, caliandra, primavera,
macieira, araçá, carvalho cana-
dense, junípero chinês, ulmus,

Pátio Limeira
Shopping

1ª Mostra de Bonsai acontece nos
dias 7 e 8 de junho

pinus preto, azevinho, fícus, etc.
Os visitantes também poderão
conhecer um pouco mais de per-
to a arte do penjing, que é uma
variante de Bonsai, onde se uti-
liza Bonsais para criar paisa-
gens, proporcionando um aspec-
to magnífico e gerando uma
sensação zen contagiante.

Os visitantes poderão com-
preender de perto o que é um
Bonsai, quais os cuidados bási-
cos que se deve ter e ainda po-

derão tirar algumas dúvidas com
o expositor, Sérgio Eduardo
Candido, que estará junto ao pú-
blico demonstrando que é possí-
vel ter uma bela árvore em minia-
tura em casa, acabando com o
mito de que é complicado cuidar
de um Bonsai.

Ainda durante o evento, o ex-
positor realizará uma oficina gra-
tuita com os visitantes, que deve-
rão se inscrever previamente pelo
site do Pátio Limeira Shopping. A

oficina acontecerá nos dois dias
de evento, 7 e 8 de junho, com
início às 15h em ambos os dias,
duração de 1 hora e participação
de até 30 pessoas. Os aprendi-
zes poderão adquirir conhecimen-
tos básicos e desenvolverão a
técnica na prática com plantas
apresentadas pelo expositor. Ao
final da oficina, o aluno poderá
ainda levar para casa a planta que
trabalhou, através de uma peque-
na contribuição.

“Ter um Bonsai dentro de nos-
sa casa traz novas energias, pois
quando admiramos uma velha
árvore e a enxergamos como um
sábio ancião, vemos que, ainda
que em proporções reduzidas, é
grande o conteúdo e ricas as his-
tórias que esse ser pode nos con-
tar. Lembrando que somos a di-
ferença diante de tudo que pare-
ce tão comum” declara o profes-
sor Sérgio Eduardo Candido, res-
ponsável pela mostra.

Geraldo Alencar
Ribeiro, coordenador
da Pós-Graduação do
Isca Faculdades, fala
sobre a importância
dos cursos de MBA

DIVULGAÇÃO
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A dengue se tornou um dos
principais problemas de saúde
pública no mundo: a cada ano,
cerca de 20 mil pessoas morrem
em consequência dessa doen-
ça. Causada por um vírus da fa-
mília Flaviridae, no Brasil é trans-
mitida pela picada da fêmea do
mosquito Aedes aegypti ou
Aedes albopictus, a qual é
infectada com o vírus causador
da doença. O mosquito Aedes
aegypti mede menos de um cen-
tímetro, tem aparência inofensi-
va, cor café ou preta e listras
brancas no corpo e nas pernas,
costuma picar nas primeiras ho-
ras da manhã e nas últimas da
tarde. Há suspeitas de que al-
guns ataquem também durante
a noite. Além disso, o indivíduo
não percebe a picada, pois no
momento não dói e nem coça.

São conhecidos quatro diferen-
tes tipos de vírus da dengue. Por

Saúde Sinal vermelho para dengue

O mosquito Aedes aegypti mede menos de um centímetro,
tem aparência inofensiva, cor café ou preta e listras brancas

no corpo e nas pernas

essa razão, pode ser que uma
pessoa contraia dengue por até
quatro vezes. Quem já foi conta-
minada se torna imune ao sorotipo
que provocou a doença, no entan-
to, existe o risco de se infectar
novamente pelos outros três. Vale
frisar que a transmissão só ocorre
pela picada do mosquito, não exis-
te a possibilidade de uma pessoa
portadora “passar dengue” para
outro indivíduo, como acontece
com algumas doenças virais.

A doença tem características
marcantes que nos permite
identificá-la, por outro lado, nem
todas as pessoas infectadas irão
apresentá-los: febre alta, dores
musculares e nas articulações,
dores de cabeça e também na
região dos olhos, garganta e bar-
riga. Fraquezas e vermelhidões
na pele também são frequentes.
Em outros casos, os sintomas
se assemelham aos de uma gri-

pe comum, porém a intensidade
varia de acordo com a idade da
pessoa infectada. A existência
de um quadro anterior da doen-
ça também cria a hipertensão
arterial, diabetes, asma e outras
doenças respiratórias crônicas.

A automedicação em caso
de suspeita de dengue é extre-
mamente perigosa, os medica-
mentos que contenham ácido
acetilsalicílico, como AAS, As-
pirina e Melhoral são contra-in-
dicados neste tipo de caso. O
composto tem efeito anticoagu-
lante, ou seja, diminui a circula-
ção das plaquetas, que têm a
função de impedir hemorragias.
Assim, se combinado ao qua-
dro da doença, aumentam o ris-
co de sangramentos.

Muita gente e água limpa: é
disso que o transmissor do vírus
gosta. A fêmea deposita seus ovos
em lugares quentes e úmidos,
sendo que ela necessita de san-
gue (alimento) para maturação
dos seus ovos. Por isso é impor-
tante não deixar água parada.

Medidas simples e eficazes
podem ser tomadas pela popu-
lação para que o problema seja
combatido, como tirar água acu-
mulada em vasos de plantas, fe-
char bem as caixas d’água e li-
xeiras, guardar pneus e garrafas
em local abrigado da chuva,
caso tenha plantas aquáticas ou
aquário limpar pelo menos uma
vez por semana com água e sa-

• Aas
• Aspirina
• Melhoral
• Sonrisal
• Doril

bão. Vale ressaltar que os ovos
são muito resistentes e sobrevi-
vem vários meses sem água, em
estado de encubação, quando
em contato com a água eles ra-
pidamente se transformam em
larvas e dão origem às pupas,
das quais surge o adulto.

A dengue é um problema sé-
rio enfrentado pela população e
por mais difícil que seja seu con-
trole, com pequenas atitudes
todos podem contribuir para a
diminuição dos casos.  Basta
que cada um faça a sua parte
e diga não a dengue!

Remédios que contenham ácidoRemédios que contenham ácidoRemédios que contenham ácidoRemédios que contenham ácidoRemédios que contenham ácido
acetilsalicílico em sua fóracetilsalicílico em sua fóracetilsalicílico em sua fóracetilsalicílico em sua fóracetilsalicílico em sua fórmmmmmula não deula não deula não deula não deula não devvvvvem serem serem serem serem ser

ingeridos em caso de suspeita de dengue:ingeridos em caso de suspeita de dengue:ingeridos em caso de suspeita de dengue:ingeridos em caso de suspeita de dengue:ingeridos em caso de suspeita de dengue:

Dicas para combaterDicas para combaterDicas para combaterDicas para combaterDicas para combater
o mosquito da dengue:o mosquito da dengue:o mosquito da dengue:o mosquito da dengue:o mosquito da dengue:

• Tampar caixas d’água e latas de lixo;

• Eliminar pratinhos de vaso ou colocar areia grossa até
a borda;

• Limpar frequentemente bebedouros de animais domés-
ticos;

• Abrigar da chuva garrafas e pneus;

•Piscinas também devem ser limpas pelo menos uma
vez por semana com cloro, mesmo que não estejam sen-
do utilizadas.

DIVULGAÇÃO
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Maior complexo de águas
quentes naturais do mundo, o
Rio Quente Resorts, antiga Pou-
sada do Rio Quente, é um lugar
único com diversão 24 horas,
excelentes opções de hospeda-
gem, eventos e boa gastronomia.

O Rio Quente Resorts é uma
imensa área verde de 49,7 hec-
tares, com 1.130 metros de
comprimento por 440 metros de
largura, com bosques, vegeta-
ção nativa e áreas ajardinadas,
tendo a sua volta terras e fazen-
das com mais de 1.200 hecta-
res destinados à agropecuária.
Além destas, dentro do Rio
Quente Resorts, encontramos,
bem acima das nascentes ter-

Rio Quente Resorts: um paraíso no coração do Brasil
mais e rumo ao
alto da Serra de
Caldas, uma
límpida e consi-
derável nascente
de águas frias,
que jorra encosta
abaixo até jun-
tar-se ao Rio
Quente (logo a-
pós as piscinas).

Um sonho ra-
dical, assim po-
deria ser definido
o parque aquáti-
co Hot Park. Lo-
calizado no Rio
Quente Resorts,
e diferente de
tudo que você já
viu, possui uma
área de cinco mil

metros quadrados com equipa-
mentos radicais e o único do
mundo de água quente natural,
um local ideal para sua diversão.
Ele também possui o Giant
Slide, um escorregador gigante
aonde você vai se divertir muito,
e para completar a alegria, os
visitantes podem contar com
bares aquáticos, casa de sucos,
sorveteria, restaurante e bou-
tique, campo de futebol (grama)
e dois grandes conjuntos de to-
boágua. O Acqua River, o pri-
meiro no Brasil a utilizar esteira
com proteção para descida e o
maior em dimensionamento de
calhas. São 3 pistas numa des-
cida de 17,2 metros de altura,

feita em boias. O segundo con-
junto é o Acqua Race também
com três pistas. Nele você des-
liza atingindo velocidades de 25
a 30 km por hora.

Somado a tudo isso o Lazy
River, a única corredeira de água
quente do mundo. O que já era
excelente ficou incrível.

A Praia do Cerrado do Rio
Quente Resorts, é a maior praia
artificial em águas quentes na-
turais do mundo. Uma praia em
pleno cerrado brasileiro cons-
truída em uma área de 25 mil
metros quadrados equivalente a
quatro campos oficiais de fute-
bol, são 5,5 milhões de litros de
água renovados a cada 3 horas.
São 9 tipos diferentes de ondas
com até 1,2 metros de altura
(baixas, altas, longas e curtas).
A praia de areia branca, com 210
metros de comprimento por 80
metros de largura, tem capaci-
dade para 15 mil pessoas. Tam-
bém há uma arena para vôlei e
futebol de areia que acomoda 3
mil expectadores.

A praia do cerrado do Rio
Quente Resorts, possui 3 prai-
as distintas: a primeira é dedi-
cada às crianças por ter ondas
baixas e pouca profundidade. A
segunda é a praia do agito com
palco para shows, bares e res-
taurantes. É uma piscina com
as maiores ondas para quem
procura diversão e muita adrena-
lina. A terceira é pra quem quer
relaxar com tranquilidade em
um clima de praia particular
com lounge, sofás e poltronas
sob sombrites, restaurantes
privativos, deck com vista pri-
vilegiada de toda praia e espa-
ços para festas. Todas as três
praias têm um deck molhado
com uma lâmina de água de
10 centímetros de profundida-
de ao longo da orla.

Hospedagem
Há sete opções de hospeda-

gem dentro do Rio Quente
Resort: Hotel Turismo, Hotel
Pousada, Hotel Giardino, Rio
Quente Resorts Suits Flats I e

o Suits Flats III, Rio Quente Cris-
tal Resort e o Eco Chalé & Cam-
ping. Cada um deles possui sua
característica própria nos que-
sitos acomodação, decoração,
gastronomia, serviços presta-
dos e/ou inclusos e localização.

Transportes
Para chegar ao Rio Quente

Resorts, o turista conta com
os seguintes meios: aéreo, ro-
doviário, rodo aéreo e com o
próprio carro.

Semanas especiais
No Rio Quente Resorts, ca-

da semana é reservada para fes-
tejar um evento especial. O Fes-
tival das Nações já é uma mar-
ca registrada onde toda sema-
na uma nação é homenageada
através de eventos em torno de
sua culinária, música, folclore e
cultura. Realizado todo ano du-
rante a segunda quinzena do
mês de maio, o Festival de Tê-
nis, maior complexo de águas
quentes do mundo, reúne apro-
ximadamente 200 tenistas pro-
fissionais e seniors. Também,
leve seus alunos para curtir o
Programa Escola “Hot Trip”,
maior complexo de águas quen-

tes naturais do mundo. Eles irão
se divertir nas atrações mais
incríveis já vistas. O Programa
Lua-de-Mel do Rio Quente Re-
sorts, é realizado para aqueles
que acabaram de se casar e
desejam passar nas águas quen-
tes momentos únicos e ines-
quecíveis. O Programa Melhor
Idade do Rio Quente Resorts, é
voltado para uma faixa etária
acima de 60 anos, assim eles
poderão curtir as piscinas na-
turais aquecidas, jogar bingo,
cantar no Karaokê, fazer cami-
nhadas, enfim, uma série de
atividades para distrair e entre-
ter o público.

Assim é o Rio Quente Re-
sorts, um lugar para todas as
idades, gostos e perfis, onde
cada um encontra lazer, diver-
são, entretenimento, descanso
e boa gastronomia, num cená-
rio em meio a muita natureza e
bem no coração do Brasil.

A Praia do Cerrado do Rio Quente Resorts é a maior praia
artificial em águas quentes naturais do mundo

As crianças também podem se divertir muito nas piscinas de
ondas baixas e de pouca profundidade

Vangie Dionello Vieira
Diretora

Scort Turismo

O Rio Quente Resorts é uma imensa área
verde com bosques, vegetação nativa e

áreas ajardinadas
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