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Emoção toma conta do
36º Dia da Empresa Limeirense

O Dia da Empresa Limeirense promovido pela ACIL chegou à sua 36ª edição em grande estilo condecorando as empresas, empresários, personalidades e entidades que dedicaram seu trabalho em prol do crescimento e desenvolvimento socioeconômico de toda
a comunidade.
FOTO: WAGNER MORENTE
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VITRINE

EDITORIAL
A ACIL promove inúmeras ações e projetos em prol
de seu associado com a finalidade de apoiar esse empresário e impulsioná-lo a buscar novas alternativas para
fomentar seu negócio, fazendo com que todos os setores de Limeira, sem exceção,
prosperem e levem o nome
da cidade aos quatro cantos
do País, inclusive no exterior.
E o Dia da Empresa Limeirense é resultado desse trabalho. Pois há 36 anos condecoramos as empresas que se
dedicam em prol do crescimento e desenvolvimento socioeconômico de nossa cidade. Empresas estas que atuam
de forma idônea, inovadora,
que praticam a melhoria con-

tínua em seus processos praticando os pilares da sustentabilidade, respeitando o meio
ambiente e a comunidade que
integram, fazendo com que os
limeirenses tenham orgulho de
trabalhar em comércios, indústrias e prestadores de serviço
que impulsionam a economia
local gerando emprego para milhares de famílias.
Além destes, condecoramos
aqueles que fazem a diferença
como empreendedores. Mulheres e jovens que enxergam
oportunidades de negócio onde
ninguém mais vê. Que prosperam em suas respectivas áreas
e se tornam referência de êxito
no mundo dos negócios.
Destaque para as entidades
que, com seu trabalho, pro-

José Mário Bozza Gazzetta
Presidente da ACIL

movem o bem à comunidade, transformando a vida
das pessoas que por ela são
atendidas, e também as personalidades limeirenses que
deixam um legado de boas
práticas às gerações futuras.
Aos premiados de 2016,
que agora fazem parte de um
seleto grupo de empresas,
empresários e instituições filantrópicas escolhidas pela
comunidade limeirense pelo
êxito obtido em suas iniciativas, nossos PARABÉNS!
Em nome de toda a diretoria também ressalto o nosso muito obrigado a todos os
patrocinadores e parceiros
da 36ª edição do Dia da Empresa Limeirense, que são
de grande importância para
a realização desse grandioso evento de homenagens.
Ficamos lisonjeados pela
confiança e, sobretudo, por
agregarem tamanha notoriedade e valor a esta festa tão
especial para Limeira.

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

Medicamentos (33,87%)
Valor: R$ 40,00
Imposto: R$ 13,54

VOCÊ SABE PARA ONDE VAI TODO O
DINHEIRO DOS TRIBUTOS?
4,5%
26%

UNIÃO
ESTADO
MUNICÍPIO
69,5%

PENSE NISSO!

Fonte: Ministério da Fazenda – Receita Federal

Interesse do investidor no Brasil vai
surpreender em 12 meses
O interesse dos investidores no Brasil está bastante forte e deverá continuar dessa forma nos próximos seis a 12 meses, disse o diretor executivo responsável por Corporate e de Banco de Investimento do Itaú BBA,
Christian Egan. Segundo ele, das fusões e aquisições cerca de 50% das
operações foram “cross border”, ou seja, com estrangeiros investindo no
Brasil. De janeiro a julho, as fusões e aquisições somaram US$ 20,6 bilhões, em um total de 52 operações, de acordo com levantamento feito
pela instituição financeira.
O executivo disse que esse mercado está forte no Brasil. Nesse contexto, citou as operações de fusão entre BM&FBovespa e Cetip e Kroton e
Estácio. “Apesar da situação econômica e os desafios no Brasil, o capital
estrangeiro está vendo oportunidades no país”, disse o diretor no dia 22 de
agosto em almoço com a imprensa.
Egan afirmou ainda que os investidores estão aproveitando eventos de
liquidez no mercado para recompor seus portfólios. O Itaú BBA espera que
o segundo semestre seja ativo para o mercado de renda variável, estimando
de R$ 5 bilhões a R$ 10 bilhões em operações de abertura de capital na bolsa (oferta pública inicial ou IPO, na sigla em inglês) e ofertas subsequentes
(follow on) com participação da instituição.
“Fomos surpreendidos com fluxo de investidores estrangeiros para
mercados emergentes superior ao esperado”, disse Egan. Segundo ele,
o mercado vai surpreender nos próximos seis a 12 meses, com empresas
mais preparadas para utilizar o mercado de ações, assim como os estrangeiros entendendo ser esta uma opção para investimento.
Egan citou também que algumas companhias, tendo em vista o alto
custo e baixa oferta de recursos no mercado de dívida, buscarão substituir
essa forma de captação pela bolsa. O diretor espera que essa melhora no
mercado de ações somada à atividade no mercado de fusões e aquisições
se reflita nas receitas com fee (taxa que remunera o banco).
Fonte: Estadão Conteúdo
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Instituto Oceana oferece treinamentos e capacitação profissional de qualidade
O negócio foi iniciado no final de 2010, quando o então
analista de sistemas Rodrigo
Santiago Figueiredo de Oliveira, que atuou dez anos no setor,
cansado de computadores, decidiu que faria uma mudança de
carreira para se tornar um profissional da área de desenvolvimento humano. Após algumas
pesquisas, ele se qualificou como um coach e estabeleceu sua
empresa. A partir de 2011, continuou seu processo de educação, formação e também atendi-

mentos, e viu o Instituto Oceana
de Tecnologia do Desenvolvimento Humano prosperar em
meio às dificuldades do cenário brasileiro.
Hoje a empresa realiza o treinamento e capacitação de novos profissionais para o mercado, principalmente para pessoas físicas. As
áreas trabalhadas são de desenvolvimento de novos empreendedores,
gerência emocional e de estresse,
comunicação/relacionamentos, planejamento e acompanhamento de
projetos de vida.

O Instituto Oceana faz parte
de uma aliança global de empreendedores e educadores na área
de Desenvolvimento Humano - a
International Society of Neuro-Semantics, presente em mais de
60 países, que já educou mais de
50 mil pessoas ao redor do globo. “O Instituto preza pelo contato, intimidade e relacionamento
de longo prazo entre as pessoas.
Nosso plano é que todos possam
integrar a vida pessoal e a profissional, caso desejem, promovendo maior afinidade e amizade en-

tre os membros de nosso time”,
explica Oliveira.
Em Limeira a instituição fica
localizada na R. Arnaldo Stoocco, 703, no Jd. Nossa Senhora de
Fátima. Os telefones para contato são (19) 98873-0333 e 981004346. Também é possível contato
pelo e-mail kpo.oliveira@gmail.
com e pelo site www.ioceana.
com.br. O horário de atendimento
é de segunda a sábado, das 9h às
18h. “Venha fazer uma visita e conhecer mais sobre os nossos serviços”, convida o coach.

ACIL/LEONARDO BARDINI

Kleber Oliveira, coach e parceiro do
Instituto Oceana em Limeira

Shopping Center Limeira
Aumento da burocracia para a entrega da
recebeu testes de Hepatite C DeSTDA para o Simples Nacional
DIVULGAÇÃO

Nos dois dias de campanha foram realizados 130 atendimentos

O Shopping Center Limeira recebeu nos dias 19 e 20 de
agosto a Campanha Hepatite
Zero. Em parceria com o Rotary Clube de Limeira Leste e a
ABPH (Associação Brasileira
de Portadores de Hepatite), todos que passaram pelo centro
comercial realizaram testes gratuitos de Hepatite C e puderam
entender mais sobre a doença.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de
3% da população brasileira es-

tá infectada pelo vírus, ou seja, 3
milhões de cidadãos. Uma em cada 30 pessoas pode ser portadora
do vírus, por isso a necessidade de
fazer o teste e se prevenir.
Segundo o Presidente do Rotary
Clube de Limeira Leste, Ednelson
Teresa, “o evento foi um sucesso! O
Shopping estava lotado e as pessoas
aderiram ao programa. Juntamente
com o Dr. Jorge Jr. fizemos cerca de
130 atendimentos nestes dois dias,
e para nossa alegria nenhum teste
foi soropositivo”, comenta.

Os empresários que fazem parte do Simples Nacional devem ficar atentos à entrega da Declaração de Substituição Tributária,
Diferencial de Alíquota e Antecipação (DeSTDA). A declaração
em si não é nova, porém houve
mudanças no prazo de entrega, na
quantia de dados pedidos por declaração e na forma de envio.
A partir de agosto a entrega
da declaração passou a ser feita
todo dia 20 de cada mês, e não
mais anual. “O sistema do fisco não permite importação de
dados, portanto, o trabalho será
redobrado e trará mais dificuldades aos contadores, pois na
mesma data eles devem preparar outras declarações, também
com prazos apertados”, conta
Antônio Alvaro Zenebon, responsável pelo departamento jurídico do Escritório Tiradentes.
Para fazer o preenchimento
destas informações, o responsável pela declaração deve sempre
fazer o download do sistema em
sua versão mais recente, no site
da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (SEFAZ/SP).
“Deve-se organizar as informa-

ACIL/LEONARDO BARDINI

Antônio Alvaro Zenebon, responsável pelo departamento
jurídico do Escritório Tiradentes

ções exigidas nota por nota, manualmente, incluindo os dados de
cadastro de todas as empresas que
estão na lista de obrigatoriedade”,
explica Zenebon. Após a instalação do aplicativo no computador,
basta clicar no botão “Cadastro
de Contribuinte” e “Novo Contribuinte”, para então fazer o cadastro com os dados exigidos.
Vale lembrar que o envio dos
dados só é possível com o uso
de senha, não aceitando a certi-

ficação digital. Para aqueles que
ainda não possuem a senha, basta dirigir-se pessoalmente até um
dos postos fiscais da SEFAZ. Para que não haja erro no preenchimento desta e de demais declarações, é sempre bom contar com a
ajuda de um profissional de assessoria ou consultoria empresarial,
pois estes estão preparados para
contornar qualquer adversidade
que ocorra na hora de apresentar
os dados necessários ao fisco.
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Ideli realiza cerimônia de encerramento
do projeto Empresários do Futuro
No último dia 11 aconteceu
a cerimônia de encerramento
do projeto Empresários do Futuro do Ideli, em parceria com
a organização Junior Archievement de São Paulo. O evento aconteceu na ACIL, que é
apoiadora do Ideli.
O projeto chegou até a cidade de Limeira em 1999, através
do Ideli pelo empresário Celso Varga, que é coordenador do
Empresários do Futuro. Desde seu início até 2016, cerca de
14 mil alunos da rede estadual
de ensino fundamental e médio
participaram do programa. Para
tanto, o Ideli conta com parceiros como a Diretoria de Ensino
de Limeira, a ACIL, Fundação
Limeira, escolas, empresas patrocinadoras, consultores voluntários, professores, coordenadores, alunos e seus pais.
A cerimônia contou com a
presença de diversas persona-

DIVULGAÇÃO

Presidente da ACIL, José Mário Bozza Gazzetta, o empresário
Eduardo Beltrame e o coordenador do Ideli, Celso Varga

lidades, como a representante
da Junior Archievement Cibele Lara, o coordenador do projeto, Celso Varga, o presidente
do Ideli e da ACIL, José Mário
Bozza Gazetta, o prefeito da cidade de Iracemápolis, Walmir
Gonçalves de Almeida, e também com a presença do secretário municipal, Gino Torre-

zan, que representou o prefeito
de Limeira.
O evento de encerramento
ho
menageou os patrocinadores, além de entregar certificados de reconhecimento para os consultores voluntários,
e para o empreendedor homenageado deste ano, Eduardo
Beltrame da empresa Semeq.

Manter o foco mesmo em locais
barulhentos é possível?

O movimento nas empresas nunca para. Funcionários vão
e vem, os emails e notificações não dão trégua e tudo parece
conspirar para que a atenção nunca esteja voltada apenas para o trabalho. A empresária do Vale do Silício, Nela Canovic
elaborou uma lista de dicas no site Quora.
1. Smartphone em modo avião
Sem receber notificações e alertas dos aplicativos fica mais
fácil resistir à tentação de verificar as mensagens e as redes
sociais a todo o momento. Se for difícil desligar completamente, deve-se colocar o aparelho no mudo e deixar a tela
longe do campo de visão.
2. Avisar as pessoas sobre a rotina
Conversar com os companheiros de trabalho sobre a necessidade de trabalhar sem interrupções. Assim, eles saberão que
não podem contar com esta pessoa naquele período.
3. Preparar uma playlist
Uma boa seleção de músicas ajuda a relaxar no meio do
movimento. Ritmos como blues e música clássica ou até mesmo sons da natureza podem dar uma mãozinha na hora de
manter a mente em foco.
4. Preparar e organizar sua mesa
Organizar os materiais de consulta, os cadernos para escrever e até mesmo os lanchinhos e a garrafinha de água. Se
estiver tudo em mãos para começar a jornada de trabalho, é
menos provável a necessidade de levantar e se distrair buscando algo.
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios

Festival de Risotos abre série de cursos livres de Gastronomia
do ISCA Faculdades
O curso de Gastronomia do
ISCA Faculdades dá início em
setembro a uma série de cursos livres, abertos a todos os
interessados. Serão oferecidas
aulas em várias modalidades,
em cursos que terão de 3 a 80
horas de duração, com investimento bastante acessível para
aqueles que desejam estudar
gastronomia e se profissionalizar, melhorar sua técnica ou
simplesmente aperfeiçoar o
desempenho na cozinha.
Festival de Risotos, no dia
6 de setembro, abrirá a série.
Trata-se de uma aula prática,

de 3,5 horas, com produção de
diversos sabores de risotos para conhecer a técnica correta
desse prato italiano. São 40 vagas divididas em duas turmas
de 20, uma com aula das 14h
às 17h30 e outra, das 19h às
22h30. O investimento é de R$
180,00, valor que pode ser dividido em duas vezes no cartão.
A aula acontecerá no Laboratório de Cozinha do recém-inaugurado bloco da Gastronomia
do ISCA Faculdades.
Outros cursos
No dia 10 de setembro, se-

rá realizado o curso Cozinha
Básica para Iniciantes. No dia
13, terá início o curso de Cozinheiro Profissional. Nos dias
21 e 22, o tema será Drinks &
Coquetéis. No dia 22, acontece ainda o workshop Brigadeiro Gourmet. E, no dia 29,
a aula será sobre Produção de
Eventos e Banquetes.
Para participar dos cursos
livres do ISCA Faculdades,
que fica na rodovia Limeira-Piracicaba, 3.000, é necessário realizar a inscrição
antecipada no site www.iscafaculdades.com.br e efetuar o

DIVULGAÇÃO

O investimento do primeiro curso “Festival de Risotos” é de R$ 180,
valor que pode ser dividido em duas vezes no cartão

pagamento em até cinco dias
antes do início do curso.
Mais informações podem ser

obtidas pelo telefone 0800 771
4700 ou pelo e-mail gastronomia@iscafaculdade.com.br.
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Destaques do ano recebem homenagem no 36º Dia da Empresa Limeirense
O Dia da Empresa Limeirense promovido pela ACIL
chegou à sua 36ª edição em grande estilo, reunindo cerca de 600 pessoas no Nosso Clube na noite do dia 19 de
agosto para condecorar as empresas, empresários, personalidades e entidades que dedicaram seu trabalho em
prol do crescimento e desenvolvimento socioeconômico
de toda a comunidade de Limeira.
Receberam o diploma de reconhecimento aqueles que
representaram a qualidade e transparência de seus respectivos segmentos de atuação, nas categorias Comércio; Indústria; Prestação de Serviços; Mulher Empreendedora; Jovem Empreendedor; Instituição; Empresa
Socialmente Responsável e Personalidade.
Para abrilhantar ainda mais a cerimônia de homenagens, o evento contou com a produção de vídeo e som
da LZ Films e Clovis do Prado, e com a deslumbrante
decoração da Floricultura Mercuri.
Recepcionados pela equipe da Isabel Schinaider, os
convidados puderam eternizar o momento com uma foto
lembrança produzida pela Personally Limeira, e desfrutar um delicioso jantar e café colonial produzidos pelo
Solano´s Buffet.
Quem também contribuiu com o sucesso da cerimônia foi o jornalista Sérgio Moreira, que com toda a competência remeteu a tradição e a influência do prêmio no
meio corporativo ao conduzir o evento com primor e
maestria do começo ao fim.
A atração musical foi um destaque a parte e contagiou todos os presentes ao término das homenagens.
July Guerrero e sua banda apresentaram um repertório
MPB que conquistou a todos, finalizando o evento com
chave de ouro.

FOTOS: WAGNER MORENTE

A edição de 2016 contou com o
patrocínio do Ajinomoto, Casa das
Mangueiras, Covabra Supermercados, Grupo Engep, LZ Films, Sicoob
Acicred, Unimed e ZF.

A emoção de ser premiado
Um dos destaques do Dia da
Empresa Limeirense, Claudia Vieira, que foi contemplada com a homenagem de Mulher Empreendedora do ano, se emocionou muito
ao ver toda a sua dedicação e empenho ao longo dos anos serem reconhecidos pela comunidade limeirense. “Talvez não consiga
Em seu discurso, o presidente da ACIL, José Mário B Gazzetta, enalteceu o
expressar em palavras tudo o que
tradicionalismo do evento. “Há 36 anos condecoramos as empresas que se dedicam em
senti, mas digo que foi uma satisfaprol do crescimento e desenvolvimento socioeconômico de nossa cidade”
ção e felicidade enormes. Foi uma
grande surpresa saber que fui escolhida, o que me mos- Quadros foram as irmãs Raquel e Mariana Bosqueiro, que
trou que o que já fiz e continuo fazendo está no caminho também puderam sentir a emoção de terem sua empresa
reconhecida como um dos destaques do comércio limeicerto”, disse Claudia.
A empresária que está a frente da Hervi Transportes rense. “Sentimos que todo o nosso esforço valeu a pena,
ao lado do irmão, Wilson Vieira Júnior, também aprovei- que estamos conseguindo nos destacar, e isso é muito gratou a oportunidade para elogiar a organização do evento tificante”, contou Raquel.
Para Mariana, a premiação foi muito importante para
promovido pela ACIL. “Nunca havia participado da cerimônia e todos nós gostamos muito. As impressões são as mensurar como a Casa & Quadros está no mercado, senmelhores possíveis, pois o Dia da Empresa Limeirense é do uma das empresas mais tradicionais de Limeira em seu
um evento que nos faz sentir o quanto somos importan- segmento. “Além disso, a cerimônia foi muito bem projetes para o desenvolvimento de nossa cidade”, completou. tada. Os efeitos de áudio e vídeo fizeram a diferença. DesQuem também recebeu o diploma de homenagem pe- taque também para a banda. A noite foi muito agradável e
lo excelente trabalho desempenhado à frente da Casa & a decoração do salão estava linda”, completou.

Casa & Quadros

I9 Jóias

Restaurante Jangada

Maxion Wheels Limeira
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Microgeo – Adubação Biológica

Peccinin – The Nice Group

Atlas Assessoria Contábil

Grupo Mercúrio

Garcia Terraplenagem e Pavimentação

CP Kelco Brasil

APAE de Limeira

Diocese de Limeira
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Débora e David Bahe

Claudia Vieira

Emiliano Bernardo da Silva

Diretores e Conselheiros da ACIL

Diretores da ACIL 2016/2017

Integrantes do Conselho da Mulher Empreendedora da ACIL

Membros do Núcleo de Jovens Empreendedores da ACIL

A atração musical da noite, July Guerrero e banda
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INTERATIVIDADE
Em 1957, “levei bomba” em Latim. Faltaram
apenas três décimos para minha nota alcançar
a média... Isso se deu na
segunda série do antigo
Curso Ginasial do Instituto de Educação “Castello Branco” de Limeira.
Minha família contratara
aulas particulares de um
ex-seminarista para ensinar-me o “idioma morto”. E eu tive de decorar,
além das múltiplas declinações, todas as variações dos pronomes. Toda noite, antes de dormir
eu ficava repetindo: Nominativo: Qui-Quae-Quod;
Genitivo: cuius-cuius-cuius;
Dat... ou, ainda, Nominativo:
hic-haec-hoc... e por aí ia.
Nunca gostei de decorar, porém, senti que só assim “iria
bem” nos exames. Mas, que
lástima!... Acabei confundindo o Latim com o dialeto italiano que se falava
em minha casa no início
de minha infância. E a mi-

Nada vem do nada (“ex nihilo nihil fit”)

nha tradução do Breviário
de Flávio Eutrópio não correspondera com aquela que
o professor queria. Apesar do ex-seminarista insistir que eu havia acertado, o
professor, que decidia, me
reprovou. Pois, no ditado
da prova eu escrevi: “Numa Pompilio rex creatus
est. Qui quid nulla bella ha
fatto”; e, traduzi: “Numa
Pompílio foi criado rei. O
qual nenhuma guerra fez”...
Mas, sem italianismos, seria correto: “Postea Numa
Pompilius rex creatus est,
qui bellum quidem nullum
gessit, sed non minus civitati quam Romulus profuit”. Cuja tradução deveria
ser: “Depois, Numa Pompílio foi eleito rei, o qual, na
verdade, não combateu nenhuma guerra, mas, para a
cidade, não foi menos útil
do que Rômulo”.
Por esse motivo, em minha
juventude, sempre “guardei
bronca” contra esse tal de
Numa Pompílio. Que, vivera

de 753 a.C. a 673 a.C. Fora
o segundo rei de Roma. Um
homem virtuoso, pacífico,
sábio e religioso, o criador
do primeiro calendário, das
primeiras leis e dos ofícios
religiosos que valeram para
o futuro grande império. Roma havia sido fundada num
dia 21 de abril; e, por coincidência, Numa nascera exatamente no mesmo dia, na
cidade de Cures, do povo sabino. Com o qual seu antecessor, Rômulo, mantivera
constantes conflitos. Executara, até mesmo, o famoso “Rapto das Sabinas”. No
entanto, os romanos, desejosos de que um indivíduo
virtuoso os governasse, foram buscar, na circunvizinhança, um homem dotado
de inspiração mística e de
inteligência prática.
Passei a gostar de Numa Pompílio quando aprendi que ele foi o arquiteto da
grandeza do Império Romano. Conseguira civilizar
um grupo “barra pesada”

de semisselvagens briguentos num dos maiores impérios da História. A ponto do
Direito Romano ainda ser
estudado. E de permanecer
como base para muitas decisões de tribunais de todo
o mundo. E então, ao conhecer as técnicas de Numa Pompílio, comecei a admirá-lo. Pois, ao assumir o
governo, ele pediu que seus
emissários (distribuídos entre várias nações) lhe descobrissem o motivo da felicidade e do sucesso de cada
povo. Com a volta, seus
mensageiros portavam preciosos conhecimentos sobre
os antigos impérios da Babilônia, da Acádia, da Suméria, do Egito, da Pérsia,
da Grécia e dos povos remotos da Caldeia e da Palestina. Para não perder
tão valioso acervo, Numa
Pompílio reuniu os emissários; atribuiu-lhes o título
de “pontífices (construtores
de pontes)” e instituiu-lhes
o “Colégio dos Pontífices”.

Uma corporação consultiva, da qual o rei (o “pontifex maximus”) disporia
da Sabedoria (deusa: Minerva) como instrutora
para seu governo. Criou o
Colégio das Vestais, composto por virgens que zelariam pelo “fogo sagrado dos lares e da cidade”.
Eram mulheres lindíssimas, guardiãs da Paz,
da Harmonia e das virtudes incólumes que teriam
de imperar. Instruídas em
solver questões civis, representavam a harmonia
ética (de Vesta) para que
transgressores estrangeiros
não invadissem Roma; e,
nem os nacionais a violassem. Em defensivo equilíbrio com a força militar (de
Marte), esse sistema harmonizava um governo sábio com a beleza da vida
para seus governados.

Paulo Cesar Cavazin
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APAS oferece treinamento para checkouts de supermercados
ACIL/LEONARDO BARDINI

No treinamento foram repassadas técnicas para
o bom atendimento e fidelização do cliente

No dia 18 de agosto, a Associação Paulista de Supermercados
(APAS) em parceria com a ACIL,
ofereceu para seus associados um
treinamento para preparação de
caixas de supermercado, também
conhecidos como checkouts.
A capacitação foi ministrada
pela consultora da Antares Treinamentos, Vanessa Rovaris Barbosa,
e o objetivo do curso é mostrar para estes funcionários que eles são
o “cartão de visita” do estabeleci-

mento. “O propósito é de melhorar
as funções do funcionário e o atendimento ao cliente. Dentro de um
supermercado os clientes podem
não ter contato com ninguém, mas
a única pessoa que com certeza ele
terá contato é o operador de caixa”,
conta a consultora.
Fazer o registro correto das
mercadorias e o bom atendimento do consumidor são essenciais
para que ele retorne ao estabelecimento. “Muitas vezes o cliente

pode ter contato com outro setor
do supermercado, e não se sentir
bem atendido, e o operador tem
a chance de desfazer esta má impressão”, acrescenta Vanessa.
Os próximos cursos da APAS
a serem realizados na ACIL acontecem no dia 14 de setembro e
no dia 26 de outubro, das 9h às
17h. Mais informações sobre os
temas e inscrições podem ser obtidas pelo telefone 3404-4909,
com Daiane.

Mudança feita pela Anvisa deve aumentar a quantia de remédios sem receita
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), publicou recentemente no Diário
Oficial da União (DOU), uma resolução que abre a possibilidade
para que empresas farmacêuticas
solicitem a liberação de novos remédios para uso sem receita.
Para que possam entrar nesta lista, estes medicamentos devem se enquadrar em sete critérios, dentre eles segurança,
sintomas identificáveis, apresentar baixo potencial de risco e
não apresentar dependência etc.
Como conta Léslio Luiz Gosmin, administrador da Associa-

ção de Farmácia e Drogarias de
Limeira (AFAL), esta foi uma
mudança importante. “Há muitos medicamentos que não causam dependência, e que ao resolverem os sintomas, o paciente já
deixa de tomá-lo”, explica. Ele
acrescenta que estes medicamentos não possuem efeitos colaterais graves, e como a própria
Anvisa diz são de baixo risco.
Atualmente os medicamentos isentos de prescrição médica
representam 30% do mercado.
“Com a mudança o farmacêutico terá uma responsabilidade
maior. Ele terá que observar o

quadro clínico da pessoa, e passar a medicação correta”, acrescenta Gozmin.
Para José Roberto Calderari,
proprietário da rede de drogarias
Drogalim, esta foi uma decisão
muito positiva por parte da Anvisa. “O farmacêutico terá liberdade para indicar medicamentos
que não são tarjados. Para o povo brasileiro é um grande avanço”, diz o empresário. Com as novas medidas, a população poderá
tratar pequenos sintomas e males
com mais agilidade, porém deve-se sempre consultar um médico
antes de realizar a automedicação.

ACIL/LEONARDO BARDINI

Com a mudança das regras, a lista de medicamentos comercializados
sem receita representará 40% do mercado
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