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EDITORIAL

VITRINE

Outubro Rosa
Quando comecei a pensar no
que escrever sobre esse tema, logo
pensei nas mulheres que conheço
no meu dia a dia. Nelas, vejo milhares de mulheres e a luta que
têm ao cuidar da família, da casa,
trabalhar fora, ajudar os amigos
e a incrível força que encontram
dentro de si mesmas, para enfrentar qualquer problema, por maior
que ele seja.
Uma delas, vamos chamar de
Sofia, ao se examinar em casa,
sentiu um nódulo. Procurou o laboratório que seu convênio médico cobria, fez exame de mamografia e nada foi detectado. Voltou
para casa, não contente, examinou-se novamente e ainda sentiu
um carocinho... segundo seu relato. Foi para outra cidade, fez novo
exame e o diagnóstico foi positivo. Iniciou então um processo de
aceitação, entendimento e cora-

gem: era maligno. Começou o tratamento, retirou a mama, deu apoio
para o marido que se desesperara
com a situação. Curou-se. Vive uma
vida feliz e normal.
A outra mulher, Cristine. Ela
sempre teve uma vida economicamente estável, a crise chegou, os
rendimentos despencaram e há mais
de um ano está sem plano de saúde.
Há alguns meses sentiu um nódulo
no seio, foi para o posto de saúde e
espera na fila para os exames de que
necessita. O desespero dessa mulher
é nítido, não tem dinheiro, depende
de ajuda de particulares ou de um
sistema que não dá conta de atender
a todas as pessoas que precisam.
Vou também falar da Caroline,
uma menina de seis anos, considerada estrábica desde os seus três
anos, que com o avançar dos dias,
detectou-se um grande tumor atrás
dos olhos, imediatamente levada ao
Boldrin, foi operada, perdeu sua vi-

Vera Lúcia Mattiazzo P. Ferraz
Superintendente do CME da ACIL

são esquerda, faz seu tratamento semanalmente e vive uma vida
feliz ao lado dos seus pais, indo à
escola, brincando com os amiguinhos e animada que seus cabelos
estão de volta.
Essas mulheres têm muitas coisas em comum. São fortes, corajosas e têm atitude: fazem o que tem
que ser feito.
Histórias que se misturam. Histórias de um mundo real. O Outubro Rosa vem ao mundo para
alertar, para informar, para cuidar
e fazer um mutirão de prevenção.
A grande contribuição da sociedade no Outubro Rosa é o olhar
generoso e a ação efetiva para solucionar os problemas. Os governantes, gerindo bem os recursos
e projetos na saúde e a sociedade
em geral, através do voluntariado
e com ajuda financeira, levando
informação às pessoas, cuidando
de si e daqueles que o cercam.
Que consigamos transformar
o OUTUBRO ROSA em ANO
ROSA, onde dezembros, janeiros, fevereiros, marços, abris,
maios, junhos, julhos, agostos,
setembros e os outubros estejam
voltados para orientar, cuidar e
amparar quem precisa.

Carreta da mamografia realiza exames gratuitos em Limeira
DIVULGAÇÃO

A carreta-móvel do Programa
“Mulheres de Peito” chegou a
Limeira. O veículo, que oferece
mamografias grátis sem necessidade de pedido médico para
mulheres de 50 a 69 anos, ficará
no Centro de Saúde da Família
(CSF) do Parque Nossa Senhora
das Dores 2, na Avenida Vitorio
Bortolan, ao lado do Caic e atenderá de segunda a sexta-feira, das 9h
às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h.
Para agendar o exame, é necessário entrar em contato com a Linha Rosa, pelo telefone 3446-2902 ou procurar um dos 32 Centros
de Saúde da Família (CSF). Mulheres de 35 a 49 anos precisam de
pedido médico, cartão SUS e RG. Mulheres acima de 50 anos, apenas cartão SUS e RG. O programa ficará em Limeira até 27 de outubro. Durante esse período serão oferecidos 1.200 exames.
A iniciativa da Secretaria tem por objetivo ampliar o acesso e incentivar as mulheres a realizarem exames de mamografia pelo SUS
(Sistema Único de Saúde) em todo o Estado.
Estrutura das carretas
As unidades móveis contam com equipe multidisciplinar composta por técnicos em radiologia, profissionais de enfermagem, funcionários administrativos e um médico ultrassonografista.
As carretas possuem 15 metros de comprimento, 4,10 metros de
altura e, quando abertas, 4,90 metros de largura. Além do mamógrafo, cada veículo é equipado com aparelho ultrassom, conversor
de imagens analógicas em digitais, impressoras, antenas de satélite,
computadores, mobiliários e sanitários.
Fonte: Alô 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

Brinquedos (39,70%)
Valor: R$ 60,00
Imposto: R$ 23,82

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
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Filme “E o Milagre Aconteceu” Portal Joias Limeira é pioneira na
será gravado em Limeira
divulgação digital de empresas
As produções do cinema nacional tem ganhado destaque nos
últimos anos, devido à sua qualidade técnica e profissional. Um
novo projeto idealizado pela Ponte Filmes, é o filme “E o Milagre
Aconteceu”, baseado em fatos reais da história de vida do limeirense Cleber Krauss, que será totalmente gravado em Limeira, e
é adaptado da autobiografia de
mesmo nome que está em sua 8ª
edição e já foi traduzido para diversos idiomas. Também foi o primeiro livro com temática cristã a
ser distribuído na Rússia.
A direção é feita por Daniel Silva e co-diretor Jason Satterlund; o
elenco reúne grandes atores como
Karen Junqueira, Andre Ramiro (o
Matias em ‘Tropa de Elite’), Regis
Terencio e Michael Joiner; a música tema ficará no encargo de Marcela Tais e Cleberson Horsth (do
Roupa Nova). Mas para sair do papel, a iniciativa precisa do patrocínio de pessoas e empresas, através
da Lei do Audiovisual.
A Lei é simples e consiste na
pessoa destinar parte do seu im-

posto de renda (até 6% para pessoa
física) para o projeto em questão.
“Nossa intenção com este filme é
trazer visibilidade para a cidade. É
o primeiro longa-metragem de alto
custo a ser rodado aqui, e isto trará grandes benefícios para Limeira”, conta Krauss. Ele abriu mão
dos direitos autorais para a realização do filme, já que a sua intenção
além de contar sua história de superação, é atrair a atenção do público e de investidores para a cidade. “Seria muito importante se as
empresas do ramo de joias colaborassem com o projeto, já que a cidade é o polo deste ramo.”
Para colaborar com a realização do filme “E o Milagre Aconteceu” através da Lei do Audiovisual, basta transferir online ou por
depósito o valor de 6% do Imposto
de Renda na conta aberta pelo próprio Governo Federal para o projeto: Banco do Brasil (001), agência:
5778-9, conta corrente: 10.109-5.
O dinheiro arrecadado não pode
ser utilizado para outros fins que
não seja o filme, e nenhum dos idealizadores tem acesso à conta.

A ideia de abrir um negócio
próprio surgiu enquanto Pedro
Alves Pereira Valota conversava
com seu pai. Durante o bate papo
que aconteceu na madrugada, ele
apontou como poderia trabalhar
com a divulgação de empresas do
ramo de joias para todo o Brasil
e até mesmo o mundo. Após uma
grande pesquisa sobre assuntos
relevantes para este tipo de mercado, Valota inaugurou o Portal
Joias Limeira em maio de 2011.
A instituição é responsável
por fazer a divulgação de empresas de joias dentro de seu portal e redes sociais, criando assim
um grande e eficiente banco de
dados. “As empresas contratam
uma página de anúncio dentro
do Portal Joias Limeira, onde inserimos todas as informações de
contato, textos, fotos, localização
etc. Então trabalhamos para que
as páginas de anúncios delas estejam bem posicionadas nos resultados de portais de pesquisa”,
conta o empreendedor.
Todo o material utilizado é
produzido pela prestadora de ser-

DIVULGAÇÃO

Luciane de Grava Montesano, Pedro Valota e Liandra Montezani são as
mentes por traz do trabalho desenvolvido pelo Portal Joias Limeira

viços, o que garante maior qualidade e fidelidade no que está sendo criado. “Fazemos produções
de vídeos e divulgamos em nosso canal no Youtube. Temos um
estúdio de fotos para atualizar
as páginas de anúncio de nossos
clientes, e ainda utilizamos fotos
sempre atualizadas em nossas redes sociais”, explica Valota.
Para conhecer o trabalho desen-

volvido pela Portal Joias Limeira
acesse o site: www.joiaslimeira.
com.br. Para mais informações ligue (19) 3033-6126 ou mande e-mail para contato@joiaslimeira.
com.br. A empresa localiza-se na
Av. Marechal Arthur da Costa e
Silva, 1006, sala 09, Galeria Espaço Meneguetti - Jd. Glória, e
funciona de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h.

Shopping Aliança promove ação em prol da ALICC
Com 16 anos de atuação no
mercado, o Aliança Shopping de
Brutos é composto por 15 fabri-

cantes de bijuterias em bruto,
sendo um dos grupos mais tradicionais do setor em Limeira.
DIVULGAÇÃO

O Aliança Shopping de Brutos é composto por
15 fabricantes de bijuterias em bruto

Durante o mês de outubro, o
shopping está fazendo uma parceira junto à ALICC em prol da campanha Outubro Rosa na cidade,
visando a conscientização das pessoas sobre a luta contra o câncer.
Segundo Ângela Tagliaferro, gerente administrativa da loja, todo ano a equipe de colaboradores procura se envolver na
campanha, utilizando as camisetas de divulgação fornecidas
pela ALICC. Porém, neste ano,
a ideia cresceu, e todos os empresários apoiaram de imediato
a iniciativa de participar de ma-

neira mais ativa. “Realizaremos
a doação de 3 mil pontos de luz
(gargantilha), que serão vendidos
a R$ 5,00 cada peça, e toda a arrecadação será revertida integralmente para a ALICC.”
Dionísio Gava Jr., um dos empresários que integra o Shopping
Aliança afirma que a parte mais
interessante foi o envolvimento
de todos: “Um doou as pedras,
outro produziu as peças, um terceiro o banho. Todos queriam,
de alguma forma, tomar parte do
projeto, o que acabou tornando as
coisas ainda mais interessantes”.

Esse envolvimento permitiu que
as peças fossem entregues sem
custo para a ALICC.
Além da confecção, as peças
também estarão disponíveis para
venda no Shopping Aliança durante todo o mês de outubro. “O
objetivo é estender a campanha a
todos os nossos clientes, afinal,
essa é a nossa principal motivação”, afirma Ângela.
A ALICC também estará disponibilizando os modelos para venda em diversos locais, em
complemento a todas as ações
que envolvem o Outubro Rosa.
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Observatório Social do Brasil a um passo de se tornar
realidade em Limeira
A entidade, formada com o
apoio da sociedade civil organizada, é apartidária e tem como foco
principal o monitoramento da qualidade do gasto público municipal,
como ação preventiva à corrupção.
Com uma palestra marcada
para o próximo dia 13 de outubro, a comissão organizadora da
implantação do Observatório So-

cial do Brasil – Unidade Limeira cumpre o penúltimo ato que
antecede a criação da entidade.
Após a palestra pública será marcada a assembleia que, legalmente, instituirá o Observatório Social do Brasil – Unidade Limeira.
A mobilização começou no
final de julho de 2015 e desde
então ocorreram reuniões regu-

Palestra pública de sensibilização sobre a criação
do Observatório Social do Brasil em Limeira
Palestrante – Ney da Nóbrega Ribas
Presidente do Observatório Social do Brasil
Data: 13 de outubro – das 19h30 às 21h
Local: Salão Social do Nosso Clube – Limeira
Inscreva-se em www.tinyurl.com/osblimeira
Evento totalmente gratuito e apartidário

lares com periodicidade mensal
buscando alinhar o apoio das entidades representativas da sociedade civil organizada e da população em geral. Desde maio
deste ano os encontros passaram
a ser semanais.
A ideia de se monitorar a qualidade dos gastos públicos com a
constituição de um Observatório
Social surgiu na cidade de Maringá, no Paraná, há pouco mais
de 10 anos. Desde então a prática se espalhou por 19 estados

brasileiros, estando hoje presente em cerca de 110 cidades. Somente nos últimos três anos, estima-se uma economia de mais
de 1,5 bilhões de reais para os
cofres municipais de todo o país, onde os Observatórios atuam
através de suas atividades, principalmente a auditoria do gasto
público e a educação fiscal.
Hoje a atuação do Observatório Social do Brasil, cuja sede
nacional está em Curitiba, se dá
na forma de rede, onde todas as

boas práticas são compartilhadas permitindo uma maior padronização e qualificação das
ações empreendidas,
Para conhecer melhor o Observatório Social do Brasil basta
acessar a página da entidade na
Internet em www.osbrasil.org.br.
Com relação à Unidade Limeira – em constituição – foi criada
uma fanpage no Facebook (buscar Observatório Social do Brasil
Limeira) onde a palestra está registrada como um evento.

Aplicativos online auxiliam MEI a administrar seu negócio
Os microempreendedores in
dividuais (MEIs), que administram o negócio praticamente sozinhos e hoje formam um grupo de
mais de 5 milhões de pessoas no
país, podem lançar mão da tecnologia para fazer a gestão fiscal e
administrativa do negócio.
Embora sejam obrigados a
entregar apenas uma obrigação
acessória por ano para a Receita Federal, elaborada pela internet de forma rápida e simples
- sem a necessidade de um contador - todo apoio sobre como
melhor gerir e administrar o negócio é bem-vindo.
A Receita Federal, por exemplo, desenvolveu um aplicativo
para facilitar a geração e emissão
do boleto de pagamento mensal.
Ao preencher o CNPJ, o microempreendedor tem acesso a
um calendário que aponta a existência ou não de débitos com o
valor do imposto mensal.
Por meio do aplicativo, é possível gerar a guia de pagamento de
imposto (DAS), que vence no dia
20 de todos os meses, e visualizar

orientações sobre prazo de recolhimento, benefício previdenciário, consulta e apurações.
O Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae), além do serviço de consultoria presencial e por meio de
chat para orientar os microempreendedores desde a formalização
até apoio de consultoria financeira, também desenvolveu um aplicativo que mostra o calendário de
cursos e eventos relacionados à
gestão em todo o Brasil.
Para ter acesso aos eventos realizados nas proximidades, o MEI
escolhe o estado onde exerce sua
atividade empresarial.
Contadores do Bem
Os MEIs que possuem uma
conta digital no Conta.MOBI também ganharam recentemente uma
ferramenta gratuita de consultoria feita diretamente por contadores cadastrados na plataforma da
empresa, resultado de uma parceria com a Federação Nacional
das Empresas de Serviços Contábeis (Fenacon).

Juntos, eles lançaram o programa Contadores do Bem. As dúvidas dos usuários da conta são enviadas por e-mail para contadores
próximos à localidade do microempreendedor e respondidas em
até 24 horas.
No final, o profissional recebe uma nota do MEI pelo atendimento. Para ter acesso aos
contadores, é preciso fazer o download do aplicativo no site do
Conta.MOBI.
“A ideia de aproximar o MEI
de um contador é estabelecer
uma parceria, pois o microempreendedor hoje poderá ser um
grande empresário amanhã”, explica o CEO da empresa, Ricardo Capucio.
Atualmente, existem 150 con
tadores cadastrados, a maioria de
São Paulo e Minas Gerais, onde
o programa já foi lançado. A meta da empresa é cadastrar na plataforma cerca de 100 profissionais
por Estado.
Na opinião de Ricardo Capucio, houve uma mudança importante no perfil dos microempreen-

DIVULGAÇÃO

Aplicativos diversos ajudam a emitir guia de impostos, boletos para
receber de clientes e até consultoria dos Contadores do Bem

dedores que precisa ser explorada.
Além de buscarem a formalização, estão mais preocupados com
a profissionalização e boa gestão
do seu negócio.
A iniciativa de aproximar o
MEI de um contador tem respaldo na legislação que instituiu essa
figura jurídica na base da pirâmide empresarial.
A norma estabelece que os contadores devem oferecer orientação
gratuita no primeiro ano de ativi-

dade, o que inclui a abertura da
empresa pelo portal do empreendedor e a entrega da primeira declaração ao fisco.
“Houve também uma mudança de postura dos profissionais da
contabilidade, que hoje enxergam
uma oportunidade no atendimento ao microempreendedor”, afirma Danilo Borges, coordenador
do programa Contadores do Bem.
Fonte: DComércio
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Chegou a hora de presentear os pequenos!
O Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, se aproxima e com ele a alegria das
crianças. É um dia de festa para
filhos, sobrinhos, netos, irmãos
etc., que recebem mimos de seus
tutores e pessoas queridas. Já para
o comércio é um sinal de aumento das vendas, principalmente de
brinquedos e eletrônicos.
E para ajudar na escolha dos
presentes que mais irão agradar
os baixinhos, a ACIL reuniu algumas dicas para quem está na
dúvida do que comprar. Na Juju Bebê, a vendedora Daniela
Casonato apresenta uma grande diversidade de brinquedos
e lembranças. “Nós temos vários brinquedos educativos com

sons. Há também pratinhos,
mordedores, copos, móbiles de
carrinho etc. Para recém nascidos existem babinhas, enxovais, acolchoados de carrinhos
e bebê conforto, pelúcias, entre
outros”, conta a vendedora. Um
dos presentes que mais chama a
atenção, tanto para as crianças
quanto para as mães, é um pratinho de comida onde a criança pode carregá-lo de qualquer
maneira, que seu sistema não
deixa o alimento cair.
Para aqueles que preferem
presentear com roupas, a proprietária da loja Pirulito, Gláucia Beck Corrêa Benedeti explica que a moda verão chegou
com tudo, trazendo estampas
ACIL/LEONARDO BARDINI

As roupas da linha verão trazem cores vibrantes e estampas chamativas,
além de materiais leves para o conforto dos pequenos

e cores vivas nas linhas infantis. “Existem várias novidades
como vestidinhos de algodão,
conjuntos de tactel, regatas, entre outros. Há também camisetas de personagens, pijamas
curtos de verão, camisolas, biquínis e sungas”. Gláucia acrescenta que para os meninos as
roupas com Super-Heróis continuam sendo as preferidas, e
para as meninas o chamativo
são as Princesas e personagens
do universo Disney, além da linha de produtos da Hello Kitty.
Todos com ótimos preços e descontos no mês de outubro.
Para Fábio Tetzner, gerente comercial da Byte Shop, os
PC’s Game montados na loja
são na nova febre entre crianças e jovens. “O mercado gamer está crescendo muito. Os
computadores possuem um desempenho bem maior que os
consoles, além de seus jogos
serem mais acessíveis. Outra
vantagem é o fato de se poder
fazer upgrades no computador, não havendo a necessidade de comprar um equipamento totalmente novo”, acrescenta.
O gerente também conta que
outra novidade no mercado,

ACIL/LEONARDO BARDINI

Os brinquedos da Fischer-Price são os melhores para desenvolver
a criatividade e cognição dos bebês e crianças

são os óculos de realidade aumentada. Nele o smartphone
é acoplado, o que torna possível jogar games e assistir vídeos como se a pessoa estivesse
dentro daquele cenário.
Apesar de lembranças de vá-

rios preços, não se pode esquecer que o maior presente que
uma criança pode ganhar é todo o amor e carinho que necessita a sua volta, para que se
torne um adulto com grandes
valores e ideais.
DIVULGAÇÃO

Os PC’s Games são a nova febre entre crianças,
jovens e gamers pelo seu grande desempenho
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EMPREENDEDORISMO

Quanto tempo você leva para mudar o foco?
DIVULGAÇÃO
DIVULGAÇÃO

Você sabia que Mickey
Mouse não foi o primeiro
personagem de Walt Disney? Na verdade, o personagem surgiu em resposta
a um inesperado episódio
da vida de Walt Disney.
O ano era 1926. Walt
Disney criava seu primeiro
personagem: Oswald - The
Lucky Rabbit (Oswald - O
Coelho Sortudo). O desenho foi um sucesso instan-

tâneo e passou a ser distribuído pela Universal Pictures
(que mais tarde se tornaria
Universal Studios).
Em 1928, Disney foi para
Nova Iorque para pedir um
aumento no valor que recebia
pela distribuição do desenho.
Mas, ao chegar lá, a decepção. Ele não conseguiu o aumento que desejava, perdeu
os direitos sobre seu personagem e ainda descobriu que

quase todos os seus animadores haviam sido contratados
pela Universal.
Walt tinha vários motivos para se lamentar, mas,
em vez disso, começou a
refletir e chegou à seguinte conclusão: preciso logo
de outro personagem. E foi
na própria viagem de volta a Los Angeles que surgiu
a inspiração para seu novo
personagem. Disney pegou
um guardanapo e começou a rabiscar um camundongo parecido com um de
verdade que ele costumava
alimentar em seu estúdio.
A princípio, ele se chamaria Mortimer, mas a esposa
dele, Lilly Disney, sugeriu
aquele que se tornaria seu
nome definitivo. Mickey
Mouse se transformou em
um grande sucesso, principalmente depois da exibi-

ção de “Steamboat Willie”,
o primeiro desenho animado com som sincronizado.
Naquela época, a maioria
dos estúdios ainda estava
produzindo filmes mudos,
enquanto a Disney adotou
som e elevou o padrão.
O camundongo dócil, íntegro e ingênuo passou a
conquistar fãs por toda parte e, em 1934, já faturava
600 mil dólares em merchandising. Enquanto Mickey se consolidava como
o principal símbolo do que
viria a se tornar o maior império de entretenimento do

Alessandro Rios

planeta, o coelho Oswald
sumia do mapa - até ser
novamente adquirido pela Disney, em 2006.
Sem dúvida alguma, a
grande lição desse episódio
para os empreendedores é a
rapidez com que Walt Disney voltou seu foco para
a solução do problema (a
perda dos direitos sobre o
coelho Oswald). Fica a reflexão: será que temos sido
tão rápidos quanto Disney
na busca de soluções para
os nossos desafios diários?
Ou será que nosso foco ainda está na crise?

Fundador do IEC-Instituto de
Empreendedorismo e Coaching,
que promove cursos e
treinamentos para empresários
(www.institutoec.com.br)
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Cenário econômico e de crédito brasileiro é apresentado
em palestra na ACIL
Com o tema “Cenário econômico e de crédito”, o economista da
Boa Vista SCPC, Flávio Estévez
Calife, esteve presente na ACIL no
dia 22 de setembro apresentando
os indicadores econômicos atuais
para os empresários que vieram até
a sede da Associação para entender
um pouco mais sobre a situação do
País e, assim, traçar suas estratégias para os próximos meses.
Índices que apontam a confiança do consumidor, inadimplência
das pessoas físicas e jurídicas, PIB,
número de pessoas desocupadas,
expectativa de crescimento, entre
outros aspectos traçaram o cenário
atual e o que se pode esperar futuramente em relação ao mercado.
“Esses indicadores são importantes, pois mostram a tendência da
economia, se ela tende a melhorar
ou não, se há alguma inatividade;

taxa de emprego, renda, juros, inflação. Então, olhando para frente com esses dados, conseguimos
projetar uma série de ações, seja
de investimento, compra, contratações, entre outros”, fala Calife.
Para ele, mesmo que as projeções estejam sujeitas a mudanças, é essencial que os empresários tenham uma expectativa em
relação à economia. “É uma forma de se ter um norte e direcionar os investimentos e estratégias. É de extrema importância
que o empresários acompanhem
esse tipo de índice mensalmente
para alinhar as projeções e metas
da empresa regularmente”, enaltece o economista da Boa Vista
SCPC, que disponibiliza mensalmente esse tipo de informação.
Para o vice-presidente da ACIL,
José França Almirall, foi uma

oportunidade interessante para entender melhor a situação
econômica com base nos índices apresentados. “Acompanhamos muito a economia através
do noticiário da TV, revistas, jornais, internet, mas quando vemos
a compilação trazida por Calife, conseguimos ter uma clareza
desse cenário, pois o trabalho da
Boa Vista é mostrar essas informações de forma pontual, pois
a qualidade do serviço prestado por eles está em buscar essa
convergência e mostrar onde isso afeta a vida dos empresários.”
Vera Mattiazzo, superintendente do Conselho da Mulher
Empreendedora, que apoiou a
ACIL na realização do evento,
também prestigiou a palestra denominando-a “fantástica”. “Foi
uma aula de economia, e nós co-

Sebrae-SP realiza Fórum de Inovação
em Limeira
DIVULGAÇÃO

O Escritório Regional do Sebrae-SP em Piracicaba está com
inscrições abertas para o Fórum
“Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade: Gestão da Inovação”, que acontecerá das 8h30 às
12h30, no dia 06 de outubro, no
auditório do Senai, em Limeira Praça Professor Antônio Queiroz,
72, Jardim Mercedes. As inscrições são gratuitas e os interessados podem entrar em contato pelo

telefone (19) 3404 6527/6528, pelo e-mail erpiracicaba@sebraesp.
com.br ou pessoalmente no Posto de atendimento do Sebrae, no
Shopping Pátio Limeira.
Direcionado às micro e pequenas empresas, o Fórum tem como
objetivo apresentar o tema inovação, seus desafios e perspectivas, bem como promover o networking entre os empresários
locais, de diferentes segmentos. O

evento faz parte ainda da Semana
do Empreendedor, que acontece
entre os dias 03 e 07 de outubro,
e terá uma programação especial
para o empreendedor.
Dentro da programação, o Fórum trará uma importante palestra,
ministrada por Tadeu Bretas, com
o tema “Criando uma cultura de
Inovação: Desafios e Recompensas”, que mostrará ao público como a criatividade, o planejamento
e a execução podem ajudar o empresário a inovar em seu negócio.
Além disso, o evento contará com
uma palestra do Sebrae e um talk
show com empresários locais.
O evento é uma realização do
Sebrae-SP e conta com o apoio de
parceiros como a ACIL, SENAI,
CIESP, ALJ, SINDIJOIAS, SICOMÉRCIO e Prefeitura Municipal de Limeira.

ACIL/RAFAELA SILVA

“Olhando para frente com esses dados conseguimos projetar uma
série de ações, seja de investimento, compra, contratações,
entre outros”, disse o economista Flávio Estévez Calife

mo empresários temos que estar por dentro deste assunto para tomar atitudes e traçar planos
dentro da empresa. Além disso, fiquei muito otimista ao perceber que algumas questões que
estavam atrapalhando a reversão
desse período difícil que atraves-

samos estão se revertendo positivamente”, falou Vera. “Então temos grandes chances de ter um
crescimento, mesmo que pequeno, no próximo ano. Dessa forma temos que estar confiantes e
arregaçar as mangas e trabalhar”,
completou a superintendente.

Encontro com Empresários
acontece dia 10 na ACIL
O Encontro com Empresários
da ACIL receberá Luís Alexandre Berto para falar sobre “Como
melhorar a gestão de seu negócio
através do Canvas” no próximo
dia 10, segunda-feira, às 18h30.
Berto é Engenheiro Industrial
Mecânico e possui duas pós-graduações: MBA - Logística Empresarial e Especialização em
Gestão Estratégica da Cadeia de
Suprimentos. Além disso, também atua como diretor de empresas de logística e transporte por
mais de 20 anos, é professor de
pós-graduação da Unimep, no
curso de Gestão de Serviços, e
professor de Estratégia de Negócios na Zaros Escola de Negócios, e diretor e consultor sênior
da BTO LOG Consultoria.
Totalmente capacitado e disposto a compartilhar seus co-

nhecimentos com os empresários associados à ACIL, Berto
falará sobre a metodologia Canvas, que integra em um quadro nove blocos (Segmentos
de Clientes, Proposta de Valor,
Canais, Relacionamento com
Clientes, Fontes de Receita, Recursos Principais, Atividades-Chave, Par
cerias Principais e
Estrutura de Custos) que buscam criar um desenho, um pensamento visual,, de um modelo
de negócio ou representar um
modelo já existente.
“Acredito que todo empresário que quer melhorar seu
negócio de várias formas deve participar desse encontro
e prestigiar a palestra, pois o
Canvas auxiliará a criar e inovar em seu modelo de negócio”, convida Berto.
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