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Título de Cidadão Limeirense é 
entregue na Câmara Municipal

No último dia 16, foi entregue 
a José Mario Bozza Gazzetta, 
presidente da ACIL, o título de 
Cidadão Limeirense. O autor da 
propositura, aprovada por una-
nimidade na Câmara, foi o vere-
ador Dr. Marcelo Rossi (PSD), 
que em seu discurso destacou a 
trajetória de José Mario na cida-
de de Limeira e sua contribuição 
como empresário.

Empreendedores aderem à FENACIL
Programada para acontecer 

nos dias 06 e 07 de junho no 
Centro de Eventos do Shopping 
Nações Limeira, a Feira de Em-
preendedorismo e Negócios pro-
movida pela ACIL já demons-
tra seu potencial para ser a maior 
feira de empreendedorismo da 
região, e terá como abertura pa-
lestra ministrada pelo jornalis-
ta Arnaldo Jabor. Durante even-
to promovido pelo NJE, 70% de 
seus estandes já foram fechados.
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EDITORIAL

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.

UNIÃO

ESTADO

MUNICÍPIO

VOCÊ SABE PARA ONDE VAI TODO O DINHEIRO DOS TRIBUTOS?

PENSE NISSO! Fonte: Ministério da Fazenda – Receita Federal
69,5%

26%
4,5%

DIVULGAÇÃO

Arroz 5kg (17,24%)

Valor: R$ 12,00

Imposto: R$ 2,06

VITRINE

DIVULGAÇÃO

Maio é o mês em que se comemora o Dia das Mães, é também considerado o mês da 
família, mês das noivas, e se inicia com o Dia do Trabalhador. Esse dia é em memória 
aos trabalhadores que, em 1886, se organizaram em Chicago, Estados Unidos, para bus-
car melhores salários e redução da jornada de trabalho que era de 13 horas diárias. Mui-
tos foram mortos nesse dia e a partir daí, no mundo todo, a data é usada como símbolo 
de conquistas e reivindicações de melhores condições para os trabalhadores em geral.

O Dia das Mães é a primeira grande data do ano que incrementa maior movi-
mentação no comércio, já que todos buscam uma forma de homenagear aquela 
que é a responsável pela geração e existência de cada um de nós. Parabéns a todas 
as mães e que sejam reconhecidas e abençoadas por Deus em toda sua existência.

Reflitamos também sobre o mês considerado “da família”, que é a unidade básica da 
organização social, primeira referência que a criança tem de vida em sociedade, e onde 
se moldam o caráter, o comportamento e os valores éticos e morais. Raiz de toda a vida 
futura, valorizemos as relações familiares com afeto, honestidade, retidão e muito amor.

O noticiário atual está recheado de notícias pouco alentadoras para a sociedade 
e em especial para a classe empresarial que, a cada dia vê a má utilização dos re-
cursos públicos, aumento de impostos e taxas, crescimento dos preços de combus-
tíveis, energia e água, tudo influenciando negativamente, gerando baixa na renda, 
inadimplência, desemprego e violência. Mas a vida continua e o caminho é encon-
trar soluções para a continuidade dos negócios, seja fazendo promoções, encon-
trando maneiras que “encantem” o cliente, e buscando no associativismo formas 
de enfrentar os percalços com ações que se traduzam em bons resultados.

Além das ações cotidianas a ACIL está empenhada na Campanha Compras Pre-
miadas que bateu o recorde de adesões neste ano e, com certeza terá recorde de par-
ticipação do público de Limeira e região, trazendo boas vendas e a organização da 
primeira FENACIL - Feira de Empreendedorismo e Negócios da ACIL, que ocorre-
rá nos dias 06 e 07 de junho, com abertura no dia 05 com a palestra “Perspectivas do 
Brasil” do jornalista Arnaldo Jabor. Estejamos juntos neste e noutros eventos que vi-
sem o crescimento profissional, pois informação é a melhor ferramenta de trabalho.

Renato Hachich Maluf
Conselheiro da ACIL

A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito (Abecs) lançou du-
as soluções de acessibilidade para o sistema de cartões, para dar maior autonomia e 
segurança para pessoas com deficiência visual.

Uma delas é o Pay Voice, disponível nos sistemas Android e iOS, que faz a leitura 
das informações da transação por meio da câmera do celular e as traduz em áudio pa-
ra o usuário.

A segunda solução são os teclados “touchscreen”, para uso dos terminais de paga-
mento por meio de uma película com identificação tátil para ser fixada na superfície 
dos terminais.

A Abecs acredita que ambas as soluções podem beneficiar boa parte dos 6,5 milhões 
de pessoas com algum tipo de grave deficiência visual.

As soluções foram desenvolvidas por um grupo de trabalho da associação, com pro-
fissionais da indústria de cartões, fabricantes dos terminais de pagamento e com a par-
ticipação da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal e da Orga-
nização Nacional de Cegos do Brasil.

Fonte: Estadão Conteúdo

Tecnologia aumenta acessibilidade de 
deficientes visuais no comércio
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A Cavinatto Imóveis é uma das 
empresas mais consagradas de Li-
meira. Fundada coincidentemente 
no mês da mulher, em 28/03/88 
por duas mulheres pioneiras, ad-
vogadas e corretoras de imóveis 
as Dras. Dora e Elisiane Cavinat-
to, mãe e filha que se uniram e sob 
o slogan “Trabalho, Fé e Dignida-
de”, atuam e se mantêm corajo-
samente há 30 anos com sucesso 
no mercado imobiliário. Empre-
sa que tornou-se afirmação da ca-
pacidade feminina para competir 
com sucesso numa área antes do-
minada pelos homens.

30 anos de administração, com-
pra e venda de imóveis especifi-
camente em Limeira contando 
também com projetos já desen-
volvidos e executados em outros 

Construir e reformar uma ca-
sa ou estabelecimento exige muito 
preparo e planejamento prévio, pa-
ra que não haja surpresas desagra-
dáveis ou inesperadas. Isso inclui 
a escolha correta de uma empre-
sa onde se irá adquirir os materiais 
necessários para o serviço, que 
além de preço competitivo deve 
oferecer produtos de qualidade.

É pensando nesta confiança 
com o consumidor que a RS Ma-
teriais para Construção oferece 
uma extensa linha de produtos 
da área hidráulica, elétrica, ma-
deiras, lajes, tintas, argamassas, 
ferramentas e acessórios em ge-
ral. Para garantir a qualidade do 

Cavinatto Imóveis: sinônimo de prestígio, tradição e crediblidade

RS Materiais para Construção completa 20 anos

Há 20 anos no mercado, a RS Materiais para Construção presa pela 
agilidade em todas suas entregas e a excelência no atendimento

Missa em Ação de Graças pelos 30 anos da Imobiliária Cavinatto Imóveis

municípios. A Cavinatto atua 
com equipe predominantemen-
te feminina, dominando com 
esmero o universo imobiliário. 
Fato comprovado pelo reconhe-
cimento de inúmeros clientes e 
amigos. Recebeu em 1999 o tí-
tulo de Consagração Pública co-
mo “A Empresa do Ano” (Asso-
ciação Comercial e Industrial de 
Limeira - ACIL), na gestão do 
então presidente Badih Bechara. 
Em 2014 recebeu o título má-
ximo do setor imobiliário: Cor-
retor Sem Mácula do Conselho 
Regional de Corretores de São 
Paulo e Placa de Homenagem da 
ACIL pelos 30 anos de atuação.

O diferencial da empresa é a 
“Excelência na Conduta Comer-
cial”, publicamente reconhecida, 

por clientes, tabeliões, órgãos de 
comunicação, organizações pú-
blicas e outros.

Por tudo isso nessa marcan-
te e valorosa data duas mulheres 
determinadas, cultas e inteligen-
tes, fundadoras, proprietárias e 
diretoras há 30 anos da Cavi-
natto Imóveis, uma das empre-
sas de maior prestigio, tradição 
e credibilidade, que dignifica o 
setor imobiliário limeirense ga-
rantem: trabalho, fé e dignidade, 
caminham rumo ao sucesso e ao 
reconhecimento profissional.

A Cavinatto Imóveis extre-
mamente sensibilizada, agradece 
nesta data a Deus, familiares, fun-
cionários, parceiros, fiéis clientes, 
amigos e a Associação Comercial 
e Industrial de Limeira.

que são oferecidos, eles traba-
lham com as melhores marcas 
como Amanco, Astra, Mebuki, 
Hidra, Deca, Lorenzetti, Fortle-
ve, Krona, entre outras.

Há 20 anos no mercado, a 
empresa presa pela agilidade 
em todas suas entregas, a ex-
celência no atendimento além 
de possuir uma equipe de seis 
profissionais devidamente ca-
pacitados para atender todas as 
necessidades de seus clientes. 
“Todos estes anos no mercado e 
temos como principal  objetivo 
a satisfação de nossos clientes. 
Assim nesses 20 anos temos 
ajudado eles a concluírem com 

mais facilidade e agilidade suas 
obras, o que muitas vezes signi-
fica a realização de um sonho”, 
contam os proprietários.

A RS Materiais para Cons-
trução está de portas abertas pa-
ra entregar aquilo que falta para 
a conclusão de qualquer obra ou 
reforma. Seu horário de atendi-
mento de segunda a sexta-feira é 
das 7h30 às 18h, e aos sábados 
das 7h às 12h. Para mais infor-
mações existem os números (19) 
3441-4626 e 3449-2051, além de 
sua página no Facebook @rsma-
teriaisconstrucao. Eles atendem 
na Av. Virgílio Bassinello, 622 
no Parque Res. Belinha Ometto.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Programada para acontecer nos 
dias 06 e 07 de junho no Centro de 
Eventos do Shopping Nações Li-
meira, a FENACIL já demonstra 
seu potencial para ser a maior fei-
ra de empreendedorismo da região, 
com a presença de mais de 60 es-
tandes dos mais diversos segmen-
tos, mostrando o que há de melhor 
no comércio, indústria e setor de 

1ª FENACIL já conta com 70% dos estandes fechados
Feira de Empreendedorismo e Negócios é promovida pela ACIL e seu Núcleo de Jovens

Os participantes do encontro tiveram a oportunidade de conhecer um pouco 
mais sobre a FENACIL e tudo o que está sendo planejado para o evento

serviços de Limeira.
E para apresentar a proposta e 

toda a programação planejada pa-
ra os dois dias de feira, o Núcleo de 
Jovens Empreendedores da ACIL 
promoveu o Café do Empreende-
dor - FENACIL na manhã do últi-
mo dia 12, evento que contou com 
a participação de diversos empresá-
rios que tiveram a chance de conhe-

cer um pouco mais sobre a grade de 
programação, mapa da feira, opor-
tunidades de participação, além dos 
valores e condições de pagamento, 
que contam com desconto especial 
para associados da ACIL. “Cada es-
tande conta com um espaço de 9m², 
onde serão disponibilizados um 
ponto de energia 220V, um ponto 
de iluminação e de internet a cabo. 
A adesivagem, decoração, eletros, 
e roteador Wi-Fi ficarão por conta 
do expositor”, explicou Alessandro 
Vieira, integrante do NJE.

Durante o evento de apresen-
tação, 70% dos estantes foram 
fechados. “Além disso, todas as 
cotas de patrocínio disponibiliza-
das para as empresas também fo-
ram negociadas, o que evidencia a 
qualidade e seriedade do projeto”, 
ressaltou Alessandro.

A FENACIL trará para Limeira 
um grande encontro de empreen-
dedores e empresários, com várias 
empresas expondo seus produtos 
e serviços, trazendo conteúdo, ex-
periências e muitas atrações que 

difundem a importância do em-
preendedorismo para o cenário 
econômico do País, e a força que a 
classe empresarial possui para o de-
senvolvimento da região.

A feira terá entrada gratuita e 
contará com palestras e workshops 
sobre marketing digital, planeja-
mento estratégico, blockchain, mer-
cado financeiro, franquias, start-up, 
rodada de negócios multissetoriais 
e “Fast Consulting” para que os vi-
sitantes possam buscar orientações 
e soluções para a gestão empresa-
rial de forma personalizada.

Para os empresários que têm in-
teresse em participar da FENA-
CIL com sua marca, ainda há es-
tandes disponíveis. No dia 08 de 
maio, as 8h30, será realizado o Ca-
fé da Oportunidade FENACIL, na 
própria Associação gratuitamen-
te. Neste café será apresentada to-
da a programação de palestras e 
workshops do evento, além da 
oportunidade de adquirir um dos 
últimos estandes disponíveis. In-
formações sobre reservas, valores 

e condições de pagamento, podem 
ser obtidas pelo e-mail fenacil@fe-
nacil.com.br ou pelo telefone 3404-
4906, com Mariana Fernandes. 

Para acompanhar as novidades e 
as atrações programadas para a FE-
NACIL é só acessar o site www.fe-
nacil.com.br, ou a página oficial do 
evento no Facebook: Fenacil.

Abertura com Arnaldo Jabor
No dia 05 de junho a FENA-

CIL terá como atração especial de 
abertura, o ilustre jornalista e ci-
neasta Arnaldo Jabor, que apre-
sentará a palestra “Perspectivas 
do Brasil” no dia 05, às 19h30. O 
1º lote de ingressos está com pre-
ço promocional: R$ 80,00 para 
sócios da entidade – que deverão 
adquirir seus ingressos no balcão 
de atendimento da ACIL, e R$ 
120,00 para não sócios, que pode-
rão obter os convites nos pontos 
de venda espalhados pela cidade: 
Livraria IV Centenário, Óticas e 
Relojoaria Milly e Padarias Nova 
Paulista.

No dia 16 de abril, foi reali-
zada a sessão solene na Câmara 
Municipal de Limeira para en-
trega do título de Cidadão Li-
meirense ao presidente da ACIL, 
José Mário Bozza Gazzetta. A 
cerimônia contou com a presen-
ça do prefeito de Limeira, Má-
rio Botion, vereadores, direto-
res, conselheiros e colaboradores 
da ACIL, familiares, amigos, re-
presentantes de entidades como 
CIESP e Sebrae, parceiros de José 
Mario, além de outros empresários 
que prestigiaram a homenagem.

O autor da propositura, apro-
vada por unanimidade na Câma-
ra, foi o vereador Dr. Marcelo 
Rossi (PSD), que em seu discur-
so destacou a trajetória de José 

Presidente da ACIL recebe título de Cidadão Limeirense
Mario na cidade de Limeira e sua 
contribuição como empresário e 
presidente da ACIL. “Paralelo ao 
seu trabalho como empresário, 
Mário Bozza dedica seu tempo, 
energia e disposição ao desen-
volvimento da classe empresarial 
de nossa cidade, retribuindo o 
acolhimento que recebeu dos li-
meirenses. Precisamos de pesso-
as com o seu caráter, idealismo, 
que são inspirações para nós. Bo-
zza é exemplo de pessoa, de pro-
fissional, de pai, de marido.”

O prefeito Mário Botion enal-
teceu o fato de Limeira ter sido a 
cidade escolhida por Tchê, como 
é carinhosamente conhecido pe-
los amigos, para fincar suas raí-
zes, constituindo sua empresa e 

família, e também o parabenizou 
pelo trabalho feito à frente da As-
sociação Comercial. “O senhor 
conduz a ACIL de maneira bri-
lhante, trazendo novas oportuni-
dades para seus associados.”

Em seu discurso, José Mario 
Bozza Gazzetta agradeceu pela 
homenagem, e pela presença de 
todos os familiares, amigos e par-
ceiros que o prestigiaram nesse 
momento de alegria e reconheci-
mento por sua dedicação à Limei-
ra. Também aproveitou o momen-
to para relembrar sua trajetória, os 
fatos e acontecimentos que o fize-
ram escolher Limeira como sua ci-
dade. “Limeira é minha vida, uma 
cidade que me abraçou e propiciou 
o meu sucesso. Acolheu-me e me 

Estiveram presentes na entrega do título vereadores, diretores, conselheiros 
e colaboradores da ACIL, familiares, amigos e autoridades

deu inúmeras oportunidades de de-
senvolver meu potencial”.

O presidente da ACIL também 
aproveitou a oportunidade para 
ressaltar a importância da nova ge-
ração para o futuro e progresso da 
cidade. “Um dia nós fomos o futu-

ro, e cá estamos cumprindo nosso 
papel. Dessa forma, temos o dever 
de encorajar e apoiar a juventude 
para que eles possam construir um 
País melhor, empreendendo e de-
senvolvendo novas ideias que nos 
conduzam ao sucesso.”

ACIL/RAFAELA SILVA

DIVULGAÇÃO
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EMPREENDEDORISMO A importância dos vídeos nas redes sociais
Com certeza, você deve ter percebido o crescimento 

desse formato nas redes sociais, mas qual a real importân-
cia dos vídeos para a sua marca?

Na verdade, a internet permitiu conhecermos mais a 
fundo as preferências e hábitos do nosso público.

A utilização de vídeos como forma de gerar mais auto-
ridade e engajamento com a marca, dentre vários benefí-
cios, é apenas o resultado da observação das necessidades 
e preferências do consumidor moderno.

A seguir, separei algumas das razões pelas quais 
os vídeos são a nova realidade do conteúdo para as 
redes sociais. 

1 – Vídeos geram mais engajamento
As redes sociais aproximaram o público de suas marcas 

favoritas de tal maneira que, atualmente, ele é parte signi-
ficativa da produção de conteúdo.

Quanto mais o consumidor puder interagir com a sua 
marca, mais ele se sentirá querido por ela.

Nessa perspectiva, os vídeos são muito mais “pessoais” 
do que qualquer outro formato.

Afinal, é o mais perto que podemos chegar do “olho no 
olho”, certo?

Além disso, são extremamente dinâmicos.
Usando a criatividade e o conhecimento que você tem 

da sua persona, ou avatar (como queira), essa é uma estra-
tégia certeira para otimizar a interação com o público.

2 – Melhoram os índices de SEO
Melhorando o engajamento, você também estará me-

lhorando os seus índices em mecanismos de busca — o 
famoso SEO.

Essa razão é muito importante se considerarmos que 

91% dos internautas brasileiros consomem vídeos online.
Sabendo utilizar as estratégias de SEO a seu favor — co-

mo o uso adequado de palavras-chave e a escolha de temas 
relevantes para o seu público — a utilização de vídeos nas 
redes sociais com certeza contribuirá para destacar sua mar-
ca no mercado.

3 – Trazem autoridade à marca
Solicite a um especialista para gravar um vídeo comparti-

lhando seus conhecimentos sobre determinada área de atuação 
e você terá em mãos um dos maiores tesouros que o marketing 
digital pode proporcionar a uma marca: autoridade.

Transmitindo autoridade por meio do conteúdo, você as-
segura ao público que os seus produtos e serviços são ofere-
cidos por quem de fato entende do assunto.

Existe melhor forma de conquistar a confiança do 
seu consumidor?

Ele também se sentirá mais à vontade para comparti-
lhar os seus vídeos se tiver a certeza de que está espa-
lhando informações com credibilidade, otimizando ainda 
mais o engajamento.

4 – Tornam o seu conteúdo mais didático
Muitas vezes, usar vídeos nas redes sociais é uma boa al-

ternativa para quando você quer ser didático, mas não tem 
muito espaço.

No Twitter, por exemplo, é fácil contornar o limite de 140 
caracteres com um conteúdo audiovisual.

No Instagram, os vídeos também são uma 
ótima pedida, uma vez que se trata de uma rede 
majoritariamente visual.

Nos blogs e no Facebook, também podem 
ser alternativas eficazes para quando você de-

Alessandro Rios
Fundador da Roteiro Digital
www.roteirodigital.com.br

seja abordar muitas questões sem, contudo, correr o risco 
de acabar com um conteúdo maçante ou excessivamente 
extenso.

5 – Contribuem para a diversidade de conteúdo
O formato em vídeo também é muito versátil, atenden-

do às mais diversas necessidades, tanto do público quanto 
da sua marca.

Ele pode ser informativo, cômico, pode contar uma his-
tória, pode mostrar um passo a passo, enfim, seja criativo e 
esteja preparado para colher resultados muito expressivos.

Vale destacar ainda que inserir vídeos nas redes sociais 
não se tornou uma tendência do marketing de conteúdo 
por acaso.

Conforme os consumidores evoluem, as estratégias 
devem evoluir junto, para que sempre estejamos a par 
de suas necessidades!

Por último, jamais abra a mão de vídeos bem feitos.
E aqui não estamos nos referindo a superprodu-

ções, mas sim a vídeos com boa qualidade de som 
e imagem.
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O Dia das Mães está chegando 
e a maior campanha de prêmios de 
Limeira dá início a primeira etapa 
deste ano.

A promoção “Compras Premia-
das” promovida pela ACIL e Sico-
mércio conta com a participação 
de 250 empresas de diversos seg-
mentos da cidade que distribuirão 

Compras Premiadas sorteará 
R$ 6 mil em vales-compra 
no Dia das Mães

cupons para seus clientes durante todo o ano.
O primeiro sorteio, etapa Dia das Mães, acontecerá no dia 19 de maio, 

na Praça Toledo Barros, com diversas atrações especiais para toda a fa-
mília. Serão sorteados seis consumidores que receberão um vale-compra 
no valor de R$ 1.000, além disso, todos os vendedores que tiverem 
seus clientes contemplados levarão para casa o prêmio de R$ 200 em 
vale-compra.

Lembrando que para participar os consumidores devem realizar suas 
compras nas lojas participantes da promoção, e pedir cupons para preen-
cher e concorrer.

A lista completa com os nomes, endereços e telefones das empresas 
participantes está disponível no site da ACIL: www.acillimeira.com.br/lo-
jasparticipantes. Todas as lojas também estão identificadas com o cartaz 
da promoção.

“Compre em Limeira, prestigie o nosso comércio e concorra a ótimos 
prêmios!”, convida o presidente da ACIL, José Mário Bozza Gazzetta.
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