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Comércio de Limeira: Muitas opções
de presentes para o Dia dos Pais

Para agradar os filhos que procuram um pre-
sente especial, o comércio de Limeira prepa-
rou promoções, com grandes descontos, e está
com uma variedade de produtos personaliza-
dos para atender todos os gostos.

A gerente da Santos Calçados, Sueli Ramos, acredita que a
variedade de opções de presente está a favor do comércio

PÁG 7

Garanta seu cupom
nas empresas

participantes da
campanha da ACIL
para o Dia dos Pais

PÁG 5

PÁGS 8 e 9

1º Festival de Massas promovido pelo Núcleo de
Jovens Empreendedores da ACIL foi sucesso



31 de julho a 6 de agosto - 20142
EDITORIAL VITRINE

TTTTTrrrrroca pode goca pode goca pode goca pode goca pode garararararantir fantir fantir fantir fantir fidelidade do cidelidade do cidelidade do cidelidade do cidelidade do clientelientelientelienteliente
A situação é muito mais corriqueira do que se imagina: ao ver um cliente

chegando com uma sacola da loja em mãos, o vendedor logo pensa que vai
ter problemas ou que vai perder tempo e a chance de atender outros poten-
ciais compradores.

Pensamentos ainda muito arraigados na cultura do varejo brasileiro, mas
ultrapassados do ponto de vista das mais recentes tendências de atendimen-
to. Afinal, as pessoas hoje têm numerosas opções para comprar o que preci-
sam – nas lojas físicas, por telefone, na internet – e o desafio das empresas é
mostrar diferenciais que garantam fidelidade dos clientes. Dificultar trocas cer-
tamente não é um deles.

Nesse contexto, o lojista deve se esforçar para convencer seus vendedores
de que o retorno do consumidor ao ponto de venda não causa transtornos –
muito diferente disso, abre ótimas possibilidades de venda no próprio ato da
troca ou em outras oportunidades no futuro. Esse trabalho se faz com a ado-
ção de uma política de trocas eficiente.

À parte as exigências legais no que se refere a trocas de mercadorias (prin-
cipalmente a obrigatoriedade da troca em casos de defeito de fabricação, con-
forme determinação do Código de Defesa do Consumidor), os varejistas preci-
sam insistir no treinamento de gerentes e vendedores, que são os profissionais
que estão na linha de frente do atendimento.

“Um cliente que foi conquistado a duras penas deve ser muito valorizado pelo
lojista. Quem atende deve sempre ter em mente que uma eventual troca faz parte
do mesmo processo da venda, que não se encerra com o pagamento e a entrega
do produto”, afirma o professor Alexandre Sassaki, do Programa de Administra-
ção de Varejo (Provar) da Fundação Instituto de Administração (FIA). “A troca é
muitas vezes o momento mais propício para a loja mostrar seu comprometimen-
to com a satisfação do consumidor e não pode ser desperdiçado”, acrescenta.

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.

Faqueiro (42,17%)
Valor médio: R$ 65,00

Imposto: R$ 27,41

Jogo de Panelas
(35,77%)
Valor médio: R$ 150,00
Imposto: R$ 53,66

O comércio e a indústria têm feito promoções de maneira a superar o
momento difícil que a economia enfrenta. Alguns tentam explicar que esse
marasmo foi motivado pela Copa do Mundo em nosso País, outros o justifi-
cam pela situação política internacional ou mesmo local, e pela concorrência
externa. Cabe a reflexão sobre como agir, o que cada um de nós pode fazer.

Pensando na própria empresa, o procedimento é pesquisar e encontrar os
nichos de mercado que não estejam preenchidos, fazer promoções e tomar
atitudes diferenciadas que tragam os clientes para as compras. Mas isso pode
não surtir efeito se não houver clientes em potencial, ou seja, se a população
estiver sem dinheiro. É certo que as investidas do Governo Federal em vários
tipos de bolsas (bolsa família, bolsa escola, gás, educação, etc) trouxe para o
mercado consumidor pessoas que estavam em situação de pobreza e não
tinham condições de consumir e hoje tem.

Existe também a situação de desânimo por parte de alguns que, à
espera de propalada reforma tributária que diminuiria a carga de impos-
tos que tanto oneram a produção, apenas veem o governo gastar mal o
que é arrecadado, com boa parcela de políticos usufruindo de mordomi-
as e benesses vergonhosas. É isso que tem que mudar.

Daqui a três meses teremos eleições e, mais uma vez, a oportunidade
de tentarmos eleger pessoas que realmente estejam interessadas em
mudar o País com a coragem necessária para tomar atitudes que a po-
pulação tanto almeja. No caso empresarial, medidas que diminuam os
impostos e outras que nos possibilitem concorrer em igualdade com os
produtos importados.

Que nossa Limeira se una em torno de um ideal polí-
tico para eleger pelo menos um deputado estadual e
um federal para que tenhamos um representante em
cada esfera com o objetivo de trazer benefícios à nossa
cidade.

Limeira é uma cidade pujante, prova disso, são as
grandes empresas e empreendedores que no
próximo dia 22, em jantar comemorativo do Dia
da Empresa Limeirense, serão homenageados
por fazer a diferença por aqui.

Renato Hachich Maluf
Conselheiro da ACIL
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Buscando atendimento exclusivo
e individual, a Drogaria Total Centro
tem 47 anos de tradição por propor-
cionar para seus clientes o que há
de melhor no mercado farmacêuti-
co. Para tanto, a empresa atende um
público de todas as idades, desde
os recém nascidos até aqueles que
procuram remédios específicos.

Na farmácia se destacam as mar-
cas Pfizer, Hipermarcas, Neo Quí-
mica, Medley, Astra Zenica e GSK
SEM. Além destas, outro ponto forte
da Drogaria Total Centro é sua vas-
ta área de perfumaria, produtos na-
turais e dermocosmeticos.

Composta por funcionários alta-
mente especializados, que tem a
missão de auxiliar os clientes na
hora de adquirir os medicamentos,
a drogaria ganha mais confiança no
mercado a cada dia. “Sempre con-
tamos com um responsável técni-
co pronto à oferecer todas as infor-
mações necessárias do seu recei-
tuário”, contam os sócios Simone

Drogaria Total Centro,
qualidade e tradição
em Limeira

Mendes Prata e Adenilson Prata.
Outro beneficio oferecido pela To-

tal, é a variedade de cartões de des-
conto aceitos na unidade, como
Novartis, Programa Saúde Fácil,
Epharma, Sistema Único, Farmácia
Popular, entre outros. Sem contar
com o serviço de entrega gratuita
disponibilizado ao consumidor.

Faça uma visita e aproveite para
verificar a pressão arterial, taxa
glicêmica e toda a linha de produtos
oferecidos com excelentes descon-
tos. A Drogaria Total Centro fica lo-
calizada na Rua Senador Vergueiro,
750, no Centro de Limeira. Faça or-
çamento também pelo telefone (19)
3441-8969 ou pelo e-mail droga-
riatotalcentro@hotmail.com. O horá-
rio de funcionamento é de segunda a
sexta-feira, das 8h às 20h, aos sába-
do, das 8h às 18h, e também aos
domingos, das 8h às 12h. “Sua saú-
de não tem preço, mas na Drogaria
Total Centro os produtos custam me-
nos!”, garante a equipe Total.

Com experiência de 30 anos no mer-
cado automotivo, Eduardo Malavasi de-
cidiu investir e, assim, abriu as portas
da Mapex Autopeças, empresa de aten-
dimento diferenciado para caminhonei-
ros autônomos, oficinas mecânicas,
centros automotivos e transportadoras.

Com o objetivo de proporcionar os
melhores serviços e produtos dispo-
níveis no mercado, a Mapex possui
uma linha completa de peças, filtros
e óleos lubrificantes originais.

A equipe de colaboradores é outro
diferencial da empresa, é totalmente
capacitada para ajudar na compra
de peças para caminhões e pickups
das marcas Mercedes, Ford e Volks-
wagen. Além disso, a Mapex possui
planos de ampliar o número de produ-

Mapex Autopeças é
solução para
caminhões e pickups

tos atendidos pela equipe, assim
como, incluir novos ítens e  acessóri-
os das linhas Iveco, Hyundai e Vans.

Aproveite a parceria e honestidade
da Mapex Autopeças e faça uma visita
à loja que fica localizada na Rua Luiz
Tank, 312, Vila Piza. O horário de fun-
cionamento é de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 18h, e aos sábados, das
8h às 12h. Entre em contato também
pelo telefone (19) 3451- 9911 ou e-mail
eduardo@mapexautopeças.com.br e
aproveite a entrega gratuita para a ci-
dade de Limeira “A Mapex está de
portas abertas para você. Venha
conhecer nossos produtos, que
além de qualidade, possuem exce-
lentes preços. Teremos imenso
prazer em atendê-los!”

A equipe da Drogaria Total Centro é altamente
capacitada para melhor atender A Mapex Autopeças possui atendimento diferenciado para caminhoneiros

autônomos, oficinas mecânicas, centros automotivos e transportadoras
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A gastronomia italiana está
presente na casa da maioria dos
brasileiros, principalmente aos fi-
nais de semana. Pensando nis-
so, o Doce Lembrança Buffet lem-
brou como os pratos italianos são
deliciosos e então trouxe uma
opção para seu evento de dar água
na boca, o Festival de Massas.

A nova opção de cardápio é
oferecida em formato diferente,
realmente como um festival, onde
os cozinheiros do buffet preparam
os pratos em total interação com
o convidado, que escolhe as mas-
sas, os molhos caseiros e ingre-
dientes selecionados que mais
satisfaçam seu paladar.

Para realizar os eventos, o
Doce Lembrança Buffet leva toda
estrutura: pratos de porcelanas
brancas, talheres de inox, guar-
danapos de papel tudo persona-
lizado com o logotipo do buffet,
mesa principal com tolha, além
de fogão industrial, panelas, tra-
vessas e frigideiras e alimentos.

O espaço necessário é míni-
mo, apenas o suficiente para dis-
por a mesa, onde todos se servi-
rão. Há necessidade também de
uma pia próxima para que as fri-
gideiras que estão sendo usadas
na hora do festival possam ser
limpas sempre que necessário.
Além disso,  a cozinha será uti-
lizada para a preparação dos ali-
mentos durante o evento, assim

Doce Lembrança Buffet
oferece Festival de Massas

como, para a higienização dos
utensílios após o evento.

Para promover o festival é
necessário levar a equipe do
Doce Lembrança Buffet que é
composto por um chef de cozi-
nha, um auxiliar e um repositor,
sem contar com os copeiros,
que ficarão responsáveis pela
limpeza dos materiais  e repo-
sição de alimentos à mesa prin-
cipal. Lembrando que de acor-
do com o número de convidados,
a equipe poderá ser maior.

Os eventos organizados
pelo Buffet têm duração de três
horas e meia, sendo que a equi-
pe chegará ao local com duas
horas e meia de antecedência.
Todos os funcionários trabalha-
rão uniformizados.

Os produtos utilizados têm

qualidade absoluta, são todos
de primeira linha para garantir
uma melhor apreciação.

A Doce Lembrança Buffet é
uma empresa que está no mer-
cado há oito anos sempre tra-
balhando com amor, dedicação
e transparência. Entre em con-
tato com a equipe e conheça
mais sobre os serviços e produ-
tos oferecidos. O telefone para
contato é (19) 3453-8261 ou
99260-0176. Para ver algumas
fotos dos eventos já realizados,
acesse a página do Buffet no
Facebook: facebook.com/
docelembrancabuffet. Se prefe-
rir, faça uma visita à empresa
localizada à Rua Tupinambás,
342, no Bairro Cidade Jardim
(próximo ao supermercado
Covabra e do posto do INSS).

Os produtos utilizados pelo Doce Lembrança Buffet são todos
de primeira linha para garantir uma melhor apreciação

DIVULGAÇÃO

Os apaixonados por
aviões que passarem
pelo Shopping Center
Limeira a partir deste
sábado, 2, poderão co-
nhecer um pouco mais
da história da aviação,
além de conferir de per-
to maquetes de aero-
naves, equipamentos e
até a réplica da cabine
de um Boeing 737.

A 1ª Expo Fly poderá ser
conferida na Praça de Even-
tos do shopping até o dia 14
de agosto. A mostra é gratui-
ta e reúne curiosidades como
uma réplica do 14 Bis, um a-
vião modelo Flamingo, além
de dois simuladores de voo
utilizados na formação de pi-
lotos civis.

“Vamos trazer simuladores
de um Boeing 737 que reproduz
exatamente como é a cabine da
aeronave e de um Cesna 180 e
os visitantes terão a oportunida-
de de simular a decolagem e o
pouso da aeronave acompa-
nhados de um instrutor”, desta-
ca Décio Nascimento, diretor co-
mercial da Expo Fly.

Segundo Décio, haverá
uma cabine cultural contando
a história da aviação e suas pri-
meiras invenções. “A exposi-
ção conta com monitores ves-

Shopping Center Limeira
1ª Expo Fly apresenta
o universo da aviação

tidos como pilotos e comissá-
rios de bordo que irão orientar
os visitantes. Temos muitas
atrações, como uma réplica em
tamanho natural de Santos
Dumont, além de maquetes de
um balão, da Torre Eiffel e equi-
pamentos relacionados à avia-
ção”, afirma.

De acordo com Juliana Hel-
lmeister, gerente de marketing
do Shopping Center Limeira,
a atração é ideal para o mês
dos pais. “Muitos meninos so-
nham em ser piloto de avião e
devem visitar a mostra acom-
panhados de seus pais, mas
a aviação é algo que atrai cri-
anças e adultos e a exposi-
ção irá reunir toda a família.
Além disso, estamos prepa-
rando uma surpresa com al-
guns parceiros para enrique-
cer a mostra ao longo do perí-
odo da exposição”, afirma.

Os visitantes poderão conferir de perto
maquetes e réplicas de aeronaves

DIVULGAÇÃO
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Superando todas as expectativas, o 1° Festival de Massas
contou com a presença de mais de 180 pessoas, que aprovaram

o delicioso cardápio preparado para a ocasião

No domingo, 27 de Julho, foi
realizado pelo Núcleo de Jovens
Empreendedores da ACIL o 1°
Festival de Massas em prol do
Cantinho do Vovô, no Hotel
Carlton Plaza. A ideia de realizar
um evento em prol das institui-
ções limeirenses surgiu a partir
da preocupação do NJE com a
questão social da cidade. Des-
sa forma, iniciaram os trabalhos
com o Cantinho do Vovô devido
ao projeto de ampliação da enti-
dade, que está em um prédio alu-
gado há 20 anos e agora pode
contar com o dinheiro arrecada-
do no Festival para dar continui-
dade às obras.

De acordo com a presidente
do Cantinho do Vovô, Sueli
Conservan Morenti, a instituição
está muito grata pela iniciativa do
NJE, que além de demonstrar a
importância da arrecadação e
voluntariado, também promoveu
as ações e projetos desenvolvi-
dos em benefício dos idosos.
“Podemos notar que esses jo-
vens possuem grande valor mo-
ral e, com certeza, serão ótimos
cidadãos. O Festival de Massas
foi sem dúvida um sucesso. Pa-
rabéns a todos que nos ajuda-
ram, estamos muito gratos”.

Com a parceria do Buffet
Doce Lembrança, foi preparado
para o evento um delicioso car-
dápio com três tipos de massas

Solidariedade 1° Festival de Massas promovido pelo
NJE reúne mais de 180 pessoas
e 11 ingredientes para compor
o prato, além das sobremesas
preparadas por Felipe Oliveira
Alta Confeitaria, um dos chefs
mais conceituados de Limeira
e região. O Festival também
contou com mais de 15 cola-
boradores que auxiliaram na or-
ganização, decoração, divulga-
ção, e em tudo o que foi preci-
so para que a iniciativa alças-
se o sucesso. Outro destaque
do evento foi a banda Kalú in
Trâmite que animou todos os
convidados com músicas de
alta qualidade.

Superando todas as expec-
tativas, o 1° Festival de Mas-
sas contou com a presença de
mais de 180 pessoas, resulta-
do do grande trabalho realiza-
do pelo Núcleo que investiu na
divulgação, principalmente em
redes sociais, e trabalhou duro
para que o almoço fosse espe-
cial. “Foi muito gratificante po-
der ajudar o Cantinho do Vovô.
Vivemos em uma sociedade
que padece de pessoas com
força de vontade e objetivos cla-
ros para ajudar ao próximo.
Com vontade e muito trabalho,
com certeza, conseguiremos
ajudar muitas instituições de
Limeira”, relata Rafaela Ber-
toloto Vargas, em nome de to-
do o Núcleo de Jovens Empre-
endedores da ACIL.

Pensando em estender o pro-
jeto, a ideia do NJE é continuar
promovendo ações e eventos a
fim de colaborar com todas as
entidades assistenciais da cida-
de, que fazem um ótimo traba-
lho em prol da comunidade, e
dependem somente de colabo-
radores e voluntários. O próxi-
mo evento já está sendo prepa-
rado e promete ser tão bom e
inesquecível quanto o primeiro.
“Acreditamos que até o final do
ano iremos promover outra ação
em benefício às instituições”,
antecipa Rafaela.

Nada seria possível sem o
apoio incondicional de todos os
patrocinadores e colaboradores
do 1º Festival de Massas. Por
essa razão, o grupo agradece a
todos que acreditaram no traba-

lho do NJE e os ajudaram de
alguma forma a concretizar o
projeto beneficente, pois even-
tos como este precisam, além

 Integrantes do Núcleo de Jovens Empreendedores da ACIL,
junto ao consultor Reynaldo Bayeux

da iniciativa de pessoas com
força de vontade, do apoio de
todos aqueles que podem se
doar para ajudar ao próximo.

FOTOS:ACIL/NJE
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Quanto mais exigente e
imediatista é o consumidor,
mais necessário é o uso da
tecnologia para atendê-lo. E
será o m-commerce (mobi-
le commerce, o comércio via
smartphones), aliado ao im-
pulso de comprar, a ferra-
menta para puxar as vendas
do varejo até 2018. Por isso,
os lojistas devem apostar na
diminuição da lacuna entre
varejo físico (offline) e virtual
(online) e promover maior
sinergia entre ambos.

Essa é a conclusão do le-
vantamento “Os principais
gargalos para o desenvolvi-
mento do varejo brasileiro de
acordo com os consumido-
res”, estudo exclusivo da
Euromonitor International
apresentado no congresso
BR Week 2014.

Para entender esse movi-

Destaque M-commerce, a bola da vez
mento, é preciso observar
outros dados: segundo o es-
tudo, em 2013 o Brasil movi-
mentou R$ 752 bilhões no
varejo como um todo, e cres-
ceu em média 10% nos últi-
mos dez anos. Mas as ven-
das pela internet ainda são
uma pequena fatia do todo:
pularam de 2% do offline em
2008 (ou R$ 10 bilhões), para
3% em 2013 (R$ 23 bilhões),
e devem chegar a 5% em
2018 (R$ 57 bilhões).

Tudo isso reflete uma ten-
dência global apontada em
outro levantamento do Euro-
monitor (o Us and About
2012), que concluiu que, a-
pesar do bom desempenho
do varejo online em termos
de preço e possibilidade de
comprar em qualquer lugar
a qualquer hora, o consu-
midor ainda quer recriar a

experiência de com-
pra, testar produtos
e ter gratificações
instantâneas que

caracterizam a
compra por im-
pulso. Por isso
o m-commerce
é a grande opor-
tunidade para
os varejistas
brasileiros atra-
írem clientes e
atenderem a

esse impulso, afirma Meika
Nakamura, gerente global de
pesquisa da Euromonitor. E
não é por menos: de acordo
com o estudo, em 2013, de
cada 10 celulares vendidos
no Brasil, seis eram smart-
phones, número que deve
chegar a oito a cada dez, até
2018. “O que leva o consu-
midor a comprar em um ca-
nal ou outro é o impulso, a
possibilidade de testar e a
facilidade de devolução (no
caso da loja física), ou me-
lhores preços, maior varie-
dade de marcas e promo-
ções (no caso das lojas vir-
tuais)”, explica Meika. “Mas
ações focadas nos disposi-
tivos móveis oferecem mai-
or possibilidade de interação,
criação de promoções e pro-
ximidade da sensação de
imediato”, ressalta.

Quatro ações decisivas
Para chamar a atenção do

cliente, vale tudo. Por isso,
os varejistas devem investir
em aplicações para atender
aos dois mundos e diminuir
a lacuna. Para direcionar
essas estratégias, Meika cita
quatro ações para o m-
commerce que aproveitam o
imediatismo e o impulso de
comprar. Uma delas é o
“finding” (encontrar): como

exemplos, ela cita painéis vir-
tuais de produtos com códi-
gos de barra, uma estratégia
utilizada nas redes de super-
mercados Tesco, na Coreia
do Sul, e do Pão de Açúcar,
no Brasil. Ou aplicativos que
permitem tirar foto de deter-
minado produto na rua e
mostram onde comprar -
caso da Chic Engine, da e-
Bay Motors e, no Brasil, da
Netshoes, que identifica mo-
delos similares de tênis e
direciona à loja que tem o
item no estoque. E se na loja
física a experimentação é
importante, a sueca Ikea ofe-
rece um aplicativo de reali-
dade aumentada que permi-
te “encaixar” móveis ou uten-
sílios em uma foto ou planta
da casa.

A segunda ação é o trying
(tentar). Com interfaces
tecnológicas que podem in-
cluir até bodyscanners
(scanners de corpos, que
mapeiam as medidas do cli-
ente), marcas como Marks &
Spencer, Sephora, Mary Kay
e Lancôme oferece aplicati-
vos que ajudam a “experi-
mentar” roupas virtuais ou
testar maquiagens com ba-
se em imagens. “Apesar de
não serem ideais ainda, já
que a foto pode não sair bem
e as medidas podem variar

de ano a ano, é algo que tem
agradado e há muito investi-
mento para aperfeiçoar es-
sas tecnologias”, explica
Meika, que cita ainda o
“buying” (comprar), ou seja,
tecnologias que facilitam o
processo de compra, como
os dispositivos para acoplar
cartão de crédito ao celular,
ou comprar em um clique
(one click shop).

Por último, o “possessing”
(a famigerada entrega). Co-
mo exemplos, ela cita em-
presas que prometem envi-
ar mercadorias compradas
em até quatro horas, como
a Amazon – que até já tes-
tou o uso de drones para
chegar mais rápido –, a
Swapbox e, no Brasil, a rede
de drogarias Onofre e a
Onofre Eletro. Essas últimas
entregam não só itens de far-
mácia, mas eletroeletrônicos
nesse período de tempo,
mais uma forma de atrair cli-
entes que querem a compra
“para ontem” ao prometerem
acabar com extravio, perda
ou roubo. “Em resumo:
quanto mais o impulso se
torna evidente, mais o
omnichannel (uso simultâ-
neo de canais) se torna es-
tratégia”, finaliza Meika.

Fonte: DComércio
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O mês de agosto chega tra-
zendo pensamentos positivos
para o comércio de Limeira, que
acredita no aumento das vendas
nessa época devido ao Dia dos
Pais. A comemoração não é re-
cente como outras datas do
calendário brasileiro, o dia des-
tinado para os pais vem sendo
lembrado há mais de quatro mil
anos, sendo celebrado por po-
vos que habitavam a antiga
Babilônia. Segundo as histórias,
quem deu origem às comemo-
rações, foi o jovem Elmesu que
moldou e esculpiu em argila o
primeiro cartão que desejava
sorte, saúde e longa vida para
seu pai.

Com o passar dos anos, a
cultura das festividades foi ga-
nhando novos formatos e tradi-
ções. Hoje, o mais comum é
ficar junto com a família, cele-
brar com um almoço ou roteiro
diferenciado e feito especial-
mente para agradar o papai.
Porém, o que não pode faltar,
além é claro daquele abraço e
beijo acompanhado de um “eu
te amo”, é o presente, afinal o
paizão merece.

Para agradar os filhos que
procuram um presente especi-
al, o comércio de Limeira pre-
parou promoções, com grandes
descontos, e está com uma va-
riedade de produtos personali-
zados para atender todos os
gostos. Como é o caso da San-
tos Calçados, que vêm promo-
vendo campanhas para aumen-
tar as vendas para a data.

Com uma expectativa de
crescimento em 15% nas ven-
das, a gerente Sueli Ramos
acredita que a diversidade e
grande número de opções de
presente estão a favor do comér-
cio. “Quando pensávamos em
pai, imaginávamos pessoas
mais velhas. Mas hoje, eles es-
tão cada vez mais jovens e, prin-
cipalmente, possuem diferentes
estilos”, conta. É com esse pen-
samento que a Santos reúne

Dia dos Pais Comércio se prepara com ótimas
opções de presentes

produtos para agradar todos os
seus clientes, desde os espor-
tistas até os que desejam itens
mais clássicos. “Também tem
filho que dá preferência às ne-
cessidades do papai e levam chi-
nelos ou mocassins, que tam-
bém são ótimos presentes”.

O setor do vestuário também
se mantém otimista para as ven-
das do período. Além da época
coincidir com a transição do ou-
tono para o inverno, que traz
muitas novidades, a moda mas-
culina vem se modernizando e
aumentando as opções para
quem deseja investir no look para
agradar o paizão. Para a geren-

te da Joint Modas, Gisele de
Sena Menezes, a grande procu-
ra está nas pólos, que possuem
um estilo muito sofisticado e
moderno. “A modernização da
moda masculina abriu espaço
para esses modelos, que com-
põem o estilo casual e até o mais
social de maneira elegante”.

Mesmo com todas as trans-
formações e novas tendências
da moda masculina, se engana
quem pensa que os acessórios
e ternos saíram da lista de pre-
sentes. “Os lenços e gravatas
tem uma grande saída também.
Para os pais que não dispen-
sam uma camisa, o importante

é aproveitar as inúmeras opções
de cores e estampas”, aconse-
lha Gisele.

Roupas e calçados não são
as únicas alternativas de pre-
sentes disponíveis no mercado.
O setor de eletrônicos, com te-
levisões, celulares e ferramen-
tas também ganha a atenção
dos filhos. Na JMafuz, os itens
mais procurados, sem dúvida,
são as Tv’s. “Além dos televi-
sores, com certeza os note-
books e celulares também es-
tão topo da lista. É uma manei-

Com o objetivo de fomentar ainda mais a venda do
comércio da cidade, a ACIL, em parceria com o Si-
comércio, promove a campanha “Comércio de Limeira
realizando seus sonhos”, do Dia dos Pais, com uma
premiação que promete agradar o paizão: uma Moto CG
150 Fan Zero Km. Quem também ficará feliz será o ven-
dedor do contemplado ao levar pra casa um vale-com-
pra no valor de R$ 300.

Para concorrer ao prêmio, os consumidores devem
comprar seus presentes nas lojas participantes da cam-
panha. A lista com o nome das lojas está disponibilizada
na página da ACIL na internet (www.acil.org.br).

Prestigie o comércio de Limeira e garanta seu cupom!

Campanha “Comércio de LimeiraCampanha “Comércio de LimeiraCampanha “Comércio de LimeiraCampanha “Comércio de LimeiraCampanha “Comércio de Limeira
realizando seus sonhos”realizando seus sonhos”realizando seus sonhos”realizando seus sonhos”realizando seus sonhos”

ra de inserir os pais na era da
globalização”, relata o gerente
Carlos Eduardo Marcondes
Monteiro.

A área de ferramentas tam-
bém vem conquistando o lugar
nos presentes. A variedade de
produtos e modelos também
chama atenção para quem tem
pai que adora mudar e rede-
corar os ambientes do lar e do
trabalho. “O setor de ferramen-
tas cresceu, são muitas op-
ções para agradar o papai”,
conta Monteiro.

FOTOS: ACIL/LAÍS CARVALHO

Na JMafuz, os celulares são um dos produtos que estão na
lista de desejos do paizão que adora tecnologia

A Santos calçados reúne produtos para agradar todos os
estilos de pai, inclusive os que adoram esporte, com

lindos tênis modernos e coloridos

Com variedade de modelos e cores, na Joint Modas as camisas
pólos são a preferência na hora de presentear o papai
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·A Maluf Calçados
·A Popular Bolsas
·Aberholl & Fitch
·Abil Cursos
·Absoluta Modas
·Acessórios Vitória
·Agropesca
·Agro Rossi
·Algo Mais Modas
·Aliança Comercial
·Aliança Folheados
·Aloha Tecidos e Cortinas
·Alvorada Perfumes
·Ambiente Modas
·Ana Vini Modulados
·Armação Surf Shop
·Armazém da Moda
·Auto Escola e Despachante Exodus
·Auto Escola Felipe
·Auto Peças Lazinho
·Auto Peças Santa Rita
·Bacana Confecções
·Bar do Tatu
·Barretos Country
·Bellini Modas
·Belíssima Modas
·Bell Modas
·Bella Cor
·Belle Marie
·Biri Calçados – R. Barão de Campinas
·Biri Calçados – R. Santa Cruz
·Biri Calçados – R. Santa Cruz
·Biri Calçados – R. Tiradentes
·Bras Van
·Brasveda
·Calçados Medeiros
·Casa Agrícola
·Casa Chohfi
·Casa da Árvore Kids
·Casa das Camisas
·Casa das Mangueiras
·Casa de Tintas Jam
·Casa Kühl de Tintas
·Casa Primavera
·Celly Calçados
·Central Máquinas
·Chama Azul
·Charmant Centro de Beleza
·Chic & Bella Cosméticos
·Ciro Móveis e Presentes
·Claro Max Telecom

Campanha de
Prêmios

Conheça os participantes da
Promoção do Dia dos Pais da ACIL

·Cleide Joalheria
·Click Informática
·Comercial Ludvan
·Confeitaria Sociedade Gourmet
·Confortto Móveis & Colchões
·Consermaq
·Controle Informática
·Costa Marques Galvanoplastia
·Cuki Modas – R. Barão de Campinas
·Dazze
·Denys Confecções – Jd. São Francisco
·Denys Confecções – Pq. Novo Mundo
·Despachante Serginho
·Destaque Moda Feminina e Masculina
·Diego Modas
·Dimitri Moda
·Discolândia  Artigos e Fantasias para Festas
·DM Confecções
·Drogalim Novo Mundo
·Drogalim Vista Alegre
·Drogaria Labaki
·Drogaria São Luiz
·D’Ville Bolsas
·Elétrica e Ferragens São Miguel
·Elétrica Gilmar
·Empórium Óptico
·Epzódio Modas
·Equipom
·Espaço Jô Nascimento
·Esportes Avenida
·Estrela Presentes
·Farfalla Boutique
·Fargos Modas – R. Senador Vergueiro
·Farmácia Homeo Ervas
·Fato Novo
·Focalize Outdoor
·Foto Yamashita
·Franasa
·Gabi Confecções
·Germânica Veículos
·Gift Brasil
·Hangar Store
·Hiper Mercado Parque
·HPIO Modas
·Ideal Auto Peças
·Imobiliária Foster
·Indústria de Máquinas Chinelatto
·Info House
·Inove Auto Peças
·Íntima Lingerie
·Italian Joalheiros

·J Medeiros
·Jandaia Pneus
·Jéssica Cosméticos
·JG Comércio de Metais
·Joint Mens Wear
·Kalçatodos
·Kaline Modas
·Ki-Festas Decorações e Fantasias
·King One Outlet
·KL Modas
·KombatForce Multisports
·Labelle Jeans
·Lafine
·Lana Cosméticos e Presentes
·Le Petit Calçados
·Leal Bike
·Leão & Leão Informática e Eletrônicos
·Lena Modas
·Linknet Soluções
·Loja Eduardo
·Loja Mesiq
·Loja Tim
·Lord Pop Jeans
·Lorena Flor
·Luiza Bijuterias
·Machado & Machado Auto Center
·Magazine Luiza
·Máquinas Furlan
·Marcenaria Gianoto
·Márcia Monteiro
·Materiais de Construção Dois Irmãos
·Mecatti Ferro e Aço
·Microlins
·Millenium Boutique
·Milly Joalheria
·Milly Ótica e Relojoaria
·Moça Brasilis – R. Santa Cruz
·Moda Brasil
·Monalisa Modas
·Mundo Encantando 
·Musical Brasil
·Nuova Reale Casimiro
·O Boticário – Av. Antonio Cruanes
·O Boticário – R. Dep. Octávio Lopes
·O Boticário – R. Santa Cruz
·O Boticário – R. Senador Vergueiro
·O Boticário – Shopping Pátio Limeira
·O Porão Modas
·Officina da Moda
·Ofinótica
·Opção Bolsas



31 de julho a 6 de agosto - 2014 9
·Óptica Cidade
·Óptica Crislen
·Orenir Festas e Decorações
·Ótica Boa Vista
·Ótica Emboava
·Ótica Gazetta
·Ótica Limeira
·Ótica Lince
·Ótica Marucho
·Otica Pizani
·Ótica Unimed
·Ótica Visional
·Ótica Zaros
·Óticas Diniz
·Palácio dos Presentes
·Papelaria Lilás
·Papelaria Mec
·Pardal Celulares
·Pardal Presentes e Brinquedos
·Pardal Relojoaria
·Peixaria Spinelli
·Peixinho Ótica
·Peteca Calçados
·Pevimaq
·Pizzaria Micheluccio
·Planet Fashion

·Planeta Água
·Posto da Fonte
·Pratika Ferragens e Ferramentas
·Primata Confecções
·Princesa Cosméticos – R. Santa Cruz
·Princesa Cosméticos – R. Dr. Trajano
·R R Pafafusos
·Radical Vest
·Ramos Folheados
·Rapha Presentes
·Red Surf
·Relojoaria Zezinho
·Roal Acessórios
·Roque Imóveis
·Rosé-Rô Confecções
·Rosi Novidades
·Roveda Fotografias
·Rozinelli Móveis
·RRC Info
·RS Materiais para Construção
·Samara Modas – R. João D’Adona
·Sander Sorveteria
·Santos Calçados – R. Barão de Campinas
·Santos Calçados – R. Dr. Trajano
·Santos Fitness
·Sapataria By Jane Porreca

·Skia Materiais para Construção
·Sônia Modas
·Star Bella
·Substance
·Substance Personal Vest
·Supermercado Moreno
·Tabacaria Treze
·Textil Abril
·Tofaneli Tintas
·Tropical Plantas
·Tunell Surf Shop
·Vera Mattiazzo Investimentos Imobiliários
·Vic Modas
·Vídeo Locadora Pé Quente
·Vitória Shoes Calçados
·Vivane Lustres
·Vulcão dos Calçados
·Waig Industrial Ltda
·Waimanalo Surf Wear
·Xica Magazine
·Yázigi Limeira
·Yuzu
·Zales

*Certificado de Autorização
CAIXA nº6-0852/2014
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Interatividade

PAULO CESAR CAVAZIN

O sol já se fO sol já se fO sol já se fO sol já se fO sol já se foi,oi,oi,oi,oi, sem diz sem diz sem diz sem diz sem dizer nada!...er nada!...er nada!...er nada!...er nada!...
EEEEE eis oeis oeis oeis oeis o eeeeepílopílopílopílopílogggggo de um lio de um lio de um lio de um lio de um livrvrvrvrvrooooo...............

No princípio, havia o Caos.
O espaço existia. Também a
matéria informe. E lá estavam,
ainda, as ideias. Que se man-
tinham como entidades perfei-
tas e intactas, subsistentes
apenas por si mesmas, sem
que se misturassem a qual-
quer coisa. Um artista, ou
melhor, um filósofo grego, cha-
mado Platão, ao descobrir
toda aquela matéria-prima,
resolveu utilizá-la criativamen-
te. Mas, defrontava com um
problema: vivia, ele, muito de-
pois da época em que o mun-
do fora daquela forma. Não
poderia voltar no tempo. En-
tão, como para a Literatura
não há limites, no espaço e
nem no tempo; como somen-
te através dela se torna pos-
sível o retorno ao passado, o
grande pensador criou um
heterônimo e atribuiu-lhe po-
deres que jamais um ser hu-
mano carnal teria. Fez dele

um Artífice, que voltaria ao Caos
primevo, a fim de organizá-lo.
Chamou-o de “Demiurgo”, uma
velha palavra grega traduzível
como “Artesão” e “Obreiro Sem-
pre Útil e Dedicado ao Povo”.

Ao chegar ao Caos inicial, o
Demiurgo viu que “aquilo” não
era bem como o seu ortônimo
imaginara. Mas, tudo que a
mente pode conceber, existe...
Por isso, cumpriu seu papel con-
forme estabelecido. Passou a
transpor as ideias para a maté-
ria e assim veio a criar todos os
objetos e componentes do que
chamamos de realidade. Porém,
enquanto as ideias permaneci-
am perfeitas, suas réplicas ma-
terializadas transformavam-se
em coisas imperfeitas. Sujeitas
a perdas, desgastes e transfor-
mações no espaço e no tempo.
Através do trabalho do
Demiurgo foi estabelecida a ver-
dade, da qual a Humanidade
carecia. Aquela que a vida exi-

ge para ter sentido. Entretanto,
essa verdade não se apresen-
tou como algo pronto e acaba-
do. Ela, também, era somente
a réplica de uma ideia perfeita.
Trazia resquícios de dúvidas. E
as alternativas da abertura, a
cada novo instante, para outras
possibilidades. E então, houve
a criação de dois grandes
luzeiros. Pela luz original, eis
aceso o Sol propiciador da viva-
cidade colorida; e, a Lua, como
desenhista de silhuetas na noi-
te. A comunicação pela expres-
são verbal; a fala, mediante a
palavra do momento; e, a luz
direta da Oratória; constituíram
o Sol. Paralelamente, a Lua foi
gerada pela Literatura; pela es-
crita; pela redação; pelo discur-
so lido; pela voz congelada nas
gravações; bem como, pela luz
indireta da declamação e da
teatralização. E assim, o Sol era
ação, e a Lua, estado. Para am-
bos, o Verbo subjazia num livro

arquetípico, não decifrado, que
poderia revelar a Essência da
Vida. O Sol vivificava as cores e
a Lua gravava as imagens com
o seu pratear. A beleza dos cre-
púsculos dourados entremeava-
nos a dadivar inspirações a po-
etas e escritores... Pois, assim,
aonde vier a ser encontrado um
livro haverá luar e sonhos. E o
propagar da Luz para muitos
povos!...

O Demiurgo, a distribuir pa-
lavras sublimes, buscava a cor-
respondência entre a ideia e o
que ela representava. Mas, no
infinito, ideias inefáveis pairavam
no além das letras, dos fonemas
e da Lógica. E aqui, restavam
inúteis vocábulos só perceptí-
veis pelos delírios da Poesia. Já
que as palavras lhes atribuídas
caíam no solo. Fragmentavam-
se em letras. Sem que restas-
se um pequeno símbolo racio-
nal, para ser decifrado. No pla-
no da alma, a Poesia estetizava

marcas na areia para serem
apagadas pelas ondas do
mar... O Sol já se foi, sem di-
zer nada... e a alma seguirá
por onde quiser! Livre da letra,
a Poesia mora solta e ador-
nada de mistério: O presente
e a presença fazem parte de
um passado que se esvai para
sempre! Mas, que será eter-
namente vindouro! Do outro
lado do ocaso reluz o novo Ori-
ente. Como um deus, que
morre e ressuscita, o Poeta
colhe diamantes inefáveis no
segredo das auroras. Ao se-
mear versos em ventos fortui-
tos, entrelinha vozes divinas
nos poemas do Acaso. Esva-
ir-se-ão as palavras, porque o
tempo demolirá o templo. E
aos milhares, os egos já
palavreiam ecos imortais: “Até
sempre! Nunca será outra vez”!

Na verdade, o objetivo
aqui não é reproduzir a ma-
téria da Folha de São Paulo
e tampouco falar das “ma-
ravilhas” que o poder públi-
co disponibiliza à população.

Claro que é sempre bom
encontrar um wi-fi grátis e
poder ver seus e-mails, pro-
curar por uma informação
na rede, baixar uma músi-
ca, etc. Porém, sabemos
que estas iniciativas sem-
pre vêm acompanhadas de
muitas reclamações da
qualidade do serviço.

Se você tem banda larga
em casa e a compartilha
com duas ou três pessoas

“Prefeitura de São Paulo instala wi-fi público
na cidade; veja testes e mapa” (Matéria da
Folha de São Paulo – Tecnologia)

Informática

da sua família, sabe que
quando todos estão usando
a internet ao mesmo tempo,
a velocidade cai e bastante.

Agora imagine pontos de
internet gratuitos em locais
públicos, abertos, de grande
circulação de pessoas,
numa época em que todos
temos celulares e, não raro,
estamos vendo alguma coi-
sa na internet.

Seria necessário um link
bastante poderoso para a-
tender satisfatoriamente a
todos os internautas.

A matéria não dá muitos de-
talhes técnicos da iniciativa,
mas cita que: “A banda larga

almejada pelo programa, de
512 kbps, não é tão larga as-
sim. A ITU (União Internacio-
nal de Telecomunicações –
agência ligada a ONU), por
exemplo, não inclui essa ve-
locidade na categoria de ban-
da larga. – Folha de São Pau-
lo - Tecnologia”.

Não se trata de ser re-
clamão ou do contra, mas in-
teressante mesmo seria o
poder público trabalhar para
implantação de uma política
de preço mais acessível, que
possibilite ao usuário pagar
por um serviço de banda lar-
ga de qualidade para uso em
qualquer lugar que esteja,

sem ter que procurar por
hotspot (wi-fi) gratuito.

Este tipo de serviço gratui-
to funciona bem em locais de
área restrita, como cafeterias,
livrarias, enfim, estabeleci-
mentos comerciais em geral,
onde é possível saber o volu-
me médio de pessoas que
frequentam o lugar e assim
dimensionar uma estrutura
compatível para atender seus
clientes com um serviço de
qualidade. É também uma
forma de fidelizar o cliente.

Luis Loterio
Gerente Comercial

Setor4 Sistemas Ltda

Erguer postes em pra-
ças públicas, colocar link
de banda larga gratuito
(512 kbps), sem cadastros
e senhas, para acesso de
número ilimitado de pes-
soas, não me parece algo
que vá funcionar bem!
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Destaque
Econômico

DE OLHO Bee Gees Alive
no Gran São João

No dia 9 de agosto, sábado, Limeira receberá o maior espetáculo dos Bee
Gees das Américas. O show será realizado às 22h no Gran São João.

Outra atração da noite será a presença dos Djs Cesinha e Japão que prome-
tem deixar o evento ainda mais animado.

Os convites já podem ser adquiridos na Discolândia, Fargos Shopping e no
Gran. As mesas podem ser reservadas pelo telefone 3702-1293.

Mostra de Dança  recebe inscrições
A Mostra Municipal de Dança recebe inscrições até o dia 13 de agosto. O

objetivo da iniciativa é valorizar, difundir e incentivar novas linguagens da arte e
da dança. Além disso, é uma oportunidade para estabelecer o intercâmbio cultu-
ral entre as pessoas e grupos que atuam na área.

Poderão participar escolas, academias, grupos e core-
ógrafos, profissionais ou amadores com endereço com-
provado na cidade de Limeira. Os interessados em se ins-
crever deverão consultar o regulamento disponível no site
www.limeira.sp.gov.br.

O evento acontece de 1º a 5 de setembro, no Teatro
Vitória.

As modalidades são ballet clássico, dança contemporâ-

nea, dança de salão, danças urbanas, jazz e sapateado, além do estilo livre. Cada
categoria comportará as faixas etárias júnior (7 a 16 anos) e adulto (acima de 17
anos). Os participantes poderão inscrever com até quatro coreografias por moda-
lidade, sendo duas em cada faixa etária. O limite é de seis coreografias por grupo.

Carros especiais invadem o Shopping Nações no Mês dos Pais
Uma frota de carros mais que especiais invadiu o Shopping Nações, para

comemorar o Mês dos Pais. São modelos esportivos, turbinados, modificados e
hot rods. Entre os destaques, estão um Fusca
com motor AP, pick-ups anos 54 e 60, um Camaro
esportivo, um Malibu tunado e um Challenger
superesportivo.

Os carros ficarão expostos até o dia 19 de
agosto, na Praça de Eventos. Trata-se de auto-
móveis que não se encontram nas ruas, e esta-
rão disponíveis para fotos.

No dia 9, das 15h às 22h, todos eles participarão de demonstrações no esta-
cionamento. Haverá também apresentações de burnout e wheeling e encontro de
carros rebaixados.Para diversão das crianças, haverá um Mini Fusca motorizado
e brinquedos infláveis.

Vale lembrar ainda que a pista de kart continua à disposição dos frequentadores
do shopping.

A economia brasileira vai
mal. Há quatro anos, o cresci-
mento decepciona. A indústria
está estagnada. Sua produção
é hoje menor do que em 2007.
A inflação está subindo. O
mercado de trabalho está pio-
rando. Após as eleições, ga-
nhe quem ganhar, os ajustes
para controlar a inflação e as
contas públicas causarão nova
decepção com o crescimento
em 2015. Não é de se surpre-
ender que a confiança na eco-
nomia brasileira esteja nos ní-
veis mais baixos em mais de
cinco anos.

Nestes momentos, surgem
as oportunidades. Quando o
pessimismo reina, a maioria
se retrai, a concorrência dimi-
nui e as grandes chances apa-
recem. A mãe das oportunida-
des são os problemas. A la-
garta não escolhe virar borbo-
leta. Ela se transforma porque
não tem escolha.

Além disso, mesmo em
uma economia que vai mal,
há setores e regiões que
prosperam. Doze setores e
regiões que devem crescer

Doze razões de otimismo com a
economia brasileira
mais do que a economia nos
próximos anos:

1) Infraestrutura – Está
em frangalhos, mas não falta
financiamento nem interessa-
dos em investir. Atualmente, a
China constrói a cada ano
mais infraestrutura que toda a
infraestrutura brasileira. Para
este quadro mudar, basta o
governo melhorar o marco
regulatório;

2)  Energia – Temos o pré-
sal, mas a Petrobras está com
a corda no pescoço. A Petrobras
precisa explorar logo essas re-
servas. O consumo de petróleo
nos países desenvolvidos cai há
décadas. A demanda global tem
sido sustentada pelos emergen-
tes, mas isto não vai durar para
sempre. O governo tem que cri-
ar condições para acelerar os
investimentos e a produção. O
preço da gasolina vai subir, o que
também deve tirar a corda do
pescoço do setor sucroe-
nergético. Faltará ainda desar-
mar o imbróglio causado no se-
tor elétrico;

3) Comércio – O consumo
cresce mais do que o PIB qua-

se todo ano desde 2004, impul-
sionando, junto com o crédito,
a expansão do comércio. 2014
será o 11º ano consecutivo, em
que as vendas do varejo cres-
cerão mais do que a produção
da indústria;

4) Agronegócio – Seu su-
perávit aumentou de US$ 9 bi-
lhões em 2001 para mais de US$
90 bilhões nos últimos 12 me-
ses. Nenhum país tem mais
área cultivável ou água doce dis-
poníveis que o Brasil. A produti-
vidade tem crescido. Chineses
e indianos têm fome. Somos
nós que vamos alimentá-los;

5) Centro-Oeste – É o ce-
leiro do Brasil e o Brasil é o ce-
leiro do mundo;

6) Interior do país  - Impul-
sionadas pelo agronegócio e
pela mineração, as cidades
médias do interior crescem
mais, geram mais empregos e
atraem mais migração do que
as capitais dos estados, mu-
dando o eixo do consumo e da
logística no país;

7) Educação –  Em toda
área em que o setor público
não presta um bom serviço

surge uma oportunidade para
o setor privado.

8) Saúde – Hospitais, labora-
tórios, redes de farmácias e pla-
nos de saúde crescem para su-
prir o que o governo não entrega.;

9) Serviços – Quase 60 mi-
lhões de pessoas que ingres-
saram nas classe A, B e C nos
últimos 10 anos demandam
mais serviços. Ao contrário da
indústria, que não consegue
repassar os aumentos de cus-
tos de mão de obra, aluguéis e
matérias primas por conta da
concorrência internacional, o
setor de serviços tem consegui-
do sustentar sua rentabilidade.
Ninguém sai daqui para cortar
o cabelo na China, mesmo que
custe 1/10 do preço;

10) Nordeste – Em todos
os Estados nordestinos mais
de 50% famílias recebem o Bol-
sa-Família, expandindo o con-
sumo e o crescimento econô-
mico na região;

11) Setor imobiliário –
Desaceleração econômica, bo-

atos de estouro de bolha após
a Copa e incertezas geradas
pelas eleições derrubaram as
vendas recentemente. Ainda
assim, os preços continua-
ram em alta, na maioria dos
casos. O volume de vendas
deve se recuperar assim que
a expansão do crédito volte a
se acelerar.

12) Setor automotivo –
Contração do crédito por con-
ta de aumento de inadim-
plência freou as vendas no pri-
meiro semestre. Hoje, só 35%
das vendas de automóveis no
país são financiadas contra
70% no mundo. Quando o
crescimento do crédito reto-
mar seu vigor, as vendas de
veículos também retomarão.

Ricardo Amorim
Economista
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O Telecentro da ACIL,
que está a mais de 9 anos
trabalhando para enrique-
cer a inclusão digital e so-
cial, está com vagas aber-
tas para os cursos de In-
trodução a Informática e
Tratamento de Imagens e
Redes Sociais, com um
valor bastante acessível
para a população.

O treinamento de Introdu-
ção à Informática tem dura-
ção de 6 meses, onde são
abordados aulas de Win-
dows 7 (Hardwares e Soft-
wares), Internet (navegação,
segurança, e-mail e pesqui-
sas) e Microsoft Office 2007
(Word, Excel e Power Point).

Já o curso de Tratamen-
tos de Imagens e Redes
Sociais, é destinado aos
que já dominam os progra-
mas básicos do computa-
dor. No conteúdo será tra-
balhado a utilização do
Picture Manager, Facebook
e Skype, entre outras fer-
ramentas. As aulas acon-
tecem durante três meses.

Ambos os treinamentos
estão com vagas abertas
para todos os períodos:

Inscrições abertas

Domine o computador
com os cursos do
Telecentro

manhã, tarde e noite, de
segunda e quarta-feira ou
de terça e quinta-feira.

“O Telecentro está de por-
tas abertas para todos. A ida-
de mínima exigida é de 12
anos, mas existe grande pro-
cura pelas pessoas da 3ª
idade, que querem estar em
contato com o mundo da era
digital”, completa Luiz Hen-
rique Sanches, instrutor.

As inscrições já podem
ser feitas por meio do tele-
fone 3404-4900, com Re-
nato ou Luiz.

Infraestrutura
A estrutura do Telecentro

passou por modificações
nos últimos anos e se mo-
dernizou. Com a inovação
da grade, novos computa-
dores foram adquiridos, to-
dos de última geração, que
atendem todas as expecta-
tivas de quem os utiliza. A
sala tem capacidade para
atender 12 pessoas, sendo
um aluno por computador, e
possui lousa interativa touch
screen, o que facilita ainda
mais as técnicas de explica-
ções e aprendizagem.

As vagas em aberto são para os períodos
da manhã, tarde e noite. Confira:

HORÁRIOS E TURMASHORÁRIOS E TURMASHORÁRIOS E TURMASHORÁRIOS E TURMASHORÁRIOS E TURMAS

Terça e Quinta-feira
8h às 9h30

10h às 11h30
13h às 14h30
16h às 17h30
18h30 às 20h
20h às 21h30

Segunda e Quarta-feira
8h às 9h30

10h às 11h30
13h às 14h30
18h30 às 20h
20h às 21h30

Sábado
9h às 12h
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A Hyundai Motor Brasil abriu
suas portas às entidades represen-
tativas da comunidade da região
de Piracicaba, com a intenção de
aproximar as pessoas e mostrar
sua mais nova e moderna fábrica
entre todas no mundo. Dessa for-
ma, diretores, conselheiros e re-
presentantes do Conselho da Mu-
lher Empreendedora e Núcleo de
Jovens Empreendedores da ACIL
puderam conferir de perto como é
produzida a linha de carros desen-
volvida exclusivamente para o pú-
blico brasileiro: a família HB20.

A visita ocorreu no dia 24 de
julho, quinta-feira, em dois ho-
rários, e contou com a presen-
ça de cerca de 50 pessoas, que
durante uma hora tiveram a
oportunidade de ver todo o pro-

Visita
Representantes da ACIL conhecem a
fábrica da Hyundai Motor Brasil

cesso de produção dos veículos,
desde a chapa de aço até o car-
ro pronto, além de conhecer o
parque industrial da Hyundai
Motor Brasil.

O conselheiro da ACIL, Mar-
cos Antonio Ribeiro Bozza, foi um
dos empresários que visitou a fá-
brica e afirma que ficou impres-
sionado com o nível de au-
tomação que a Hyundai possui,
principalmente na primeira fase
de montagem, em que a car-
roceria do veículo ganha forma.
“É um processo de alta tecno-
logia, com robôs de ótima quali-
dade. Já tive oportunidade de co-
nhecer as fábricas da Europa, e
essa que foi instalada em Pi-
racicaba, traz o mesmo conceito
tecnológico das estrangeiras”.

Felipe Melo, integrante do
NJE da ACIL também gostou
muito da visita, a organização
da fábrica chamou sua atenção.
“Já imaginava que seria auto-
matizado, mas o nível está mui-
to acima do que eu pensava.
Além do pouco trabalho huma-
no, todos os robôs trabalham
cronometrados e em sincronia,
para não ter atraso, sem contar
que são precisos”.

A fábrica
A Hyundai Motor Brasil é a 7ª

fábrica da marca fora da Coreia
do Sul e a 10ª no mundo. A em-
presa investiu US$ 600 milhões
para a construção da nova uni-
dade, localizada em Piracicaba.
Além da montadora, nove forne-

cedores sul-coreanos se insta-
laram na cidade. Além destes, a
fábrica conta com outros 20 for-
necedores brasileiros.

O projeto do Pólo Automotivo
de Piracicaba gera cerca de 5
mil empregos diretos, sendo
que 2 mil deles são na Hyundai
e os outros 3 mil em seus for-
necedores. No total, são cerca
de 20 mil empregos indiretos.

A Hyundai iniciou oficialmen-
te suas obras no Brasil em 25
de fevereiro de 2011. Ocupando
uma área total de 1.390.00m2 e
69.000m2 construídos, a monta-
dora desenvolve atividades de
estamparia, carroceria, pintura
e montagem final dos veículos.
A capacidade de produção da
fábrica é de 150 mil carros por

ano, todos dedicados ao mer-
cado nacional.

Três fornecedores estão na
área da fábrica da Hyundai:
Mobis, Dymose e Hysco. A Mo-
bis é responsável pelo forneci-
mento de itens do painel, para-
choques e grades. A Dymos faz
o fornecimento de bancos. Am-
bos fornecedores abastecem a
linha de montagem em um rit-
mo que possibilite a produção
de 30 carros por hora. As pe-
ças chegam à montagem final
por passarelas suspensas, que
interligam os fornecedores e a
Hyundai. Já a Hysco recebe aço
em bobinas e corta as chapas
que vão para a área de estam-
paria – informações Hyundai
Motor Brasil.

Integrantes do Núcleo de Jovens da ACIL junto ao consultor Reynaldo BayeuxDiretoria e conselheiras do CME da ACIL na vista à Hyundai

FOTOS: ACIL/RAFAELA SILVA
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Turismo

Cristiana Posati
Diretora Comercial

Dauras Turismo

FOTOS: DIVULGAÇÃOVeneza (em italiano: Ve-
nezia, em vêneto: Venexia) é
uma cidade e comuna italiana
da região do Vêneto, província
de Veneza no nordeste de Itá-
lia. Tem cerca de 271.009 ha-
bitantes e é conhecida pela
sua história, canais, museus
e monumentos.

A comuna de Veneza esten-
de-se por uma área de 412
km², incluindo as ilhas de
Murano, Burano e outras na la-
goa de Veneza, tendo uma
densidade populacional de
646 hab/km². Faz fronteira
com Campagna Lupia,
Cavallino-Treporti, Chioggia,
Jesolo, Marcon, Martellago,
Mira, Mogliano Veneto (TV),
Musile di Piave, Quarto d’Altino,
Scorzè, Spinea. A parte de
Veneza em terra firme é a
fracção comunal de Mestre.

A cidade foi formada num
arquipélago da laguna de
Veneza, no golfo de Veneza,
no noroeste do mar Adriático.
Tornou-se uma potência co-
mercial a partir do século X,
no qual sua frota já era uma
das maiores da Europa. Foi
uma das cidades mais impor-
tantes da Europa, com uma
história rica e complexa e um

A romântica e inesquecível Veneza
império de influência mundial
comandado pelos doges, os
líderes da região.

Como cidade comercial,
tinha várias feitorias e con-
trolava várias rotas comerci-
ais no Levante. Eram suas
feitorias cidades como
Negroponto e Dyrrhachium
(atual Durrës), assim como
ilhas inteiras: Creta, Rodes,
Cefalônia e Zante, por exem-
plo. O historiador Fernand
Braudel classificou-a como a
primeira capital econômica
do Capitalismo.

O patrono da cidade é São
Marcos (festa em 25 de
abril). A festividade do povo
do Véneto é celebrada em 25
de março, data da fundação
da cidade. É classificada
como Patrimônio da Huma-
nidade pela UNESCO. Dos
muitos monumentos e locais
turísticos existentes, desta-
cam-se a imponente Basílica
de São Marcos, na adjacen-
te Praça de São Marcos, a
famosa Ponte de Rialto so-
bre o Grande Canal, cons-
truída em 1588 segundo pro-
jeto de Antonio da Ponte, a
Ca’ d’Oro e numerosas igre-
jas e museus.

Piazza San Marco
Os pontos principais de

San Marco são três, forman-
do um triângulo: da Piazza
São Marco à Ponte Rialto, da
Rialto à Ponte Accademia e
de lá de novo para a Piazza.

Suntuosa, nos estilos bizan-
tino, gótico, clássico e renas-
centista tardio, a Piazza é co-
roada pela Basílica di San Mar-
co. A igreja original foi cons-
truída como uma capela pri-
vativa para o Doge e um reli-
cário para os restos de San
Marco, em 830. A grande es-
trutura que vemos hoje data
da reconstrução do século 11.
A basílica, com toda a superfí-
cie de seu interior coberta por
2.800 metros quadrados de
mosaicos dourados, é a pro-
va da ligação dos venezianos
com os bizantinos.

A rota do Rialto para a
Accademia e de volta para a
Piazza San Marco passa pe-
las praças decoradas e pela
igreja de Santo Stefano e sua
torre inclinada.

Onde comer
É triste, mas é verdade.

Muitos dos restaurantes de
Veneza são caros e turísticos
demais. Mesmo assim, ain-
da é possível comer bem,
mas é preciso procurar com
calma para evitar cair nos
pontos mais turísticos.

Se dinheiro não for o proble-
ma, vá ao Da Fiore (San Pólo
2202, Calle del Scaleter, 041
721 308, www.dafiore.com),
considerado o melhor de Ve-
neza pela sua criatividade nos
pratos com frutos do mar.

Uma pizza bem gostosa
você encontra no Al Nono Ri-
sorto (Sottoportico di Siora
Bettina, Santa Croce, 041
524 1169); o pátio aberto é
arejado no verão (mas leve
repelente de insetos).

A Basílica di San Marco, com toda a superfície de seu interior
coberta por mosaicos dourados, é a prova da ligação dos

venezianos com os bizantinos

O passeio de gôndola por Veneza é um dos roteiros imperdíveis
que todo turista deve fazer

• Um passeio de gôndola
• Piazza de San Marco
• Ponte Rialto
• As obras de Ticiano e Bellini da Igreja de Santa
Maria Gloriosa
• Os painéis de Tintoretto na Scuola Grande di San
Rocco
• Museu diocesano
• A Igreja de San Giorgio Maggiore
• A Igreja de la Pietà
• Museu Accademia
• As obras de arte do Palácio Ca’Rezzonico
• Um passeio de barco até Burano
• Uma visita ao suntuoso Hotel Daniele
• Um café na Piazza de San Marco ao som de uma
orchestra
• Visitar a Fábrica de cristais murano

Vale a pena

 DICA!!
O famoso ponto turístico é

o Caffè Florian, na Piazza
San Marco, fundado em 1720.
Sentado na praça, ouvindo a
orquestra, fica fácil imaginar
Casanova preparando as
mesas, a procura de uma jo-
vem condessa para seduzir.
Uma experiência única!
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