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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%

Amaciante (34,30%)

Valor: R$ 9,00

Imposto: R$ 3,08

VITRINE

DIVULGAÇÃO

No dia 29 de agosto, os alunos da Turma de Aprendizagem 9 do Senac Limei-
ra, acompanhados da Profª Lilian Carvalho dos Santos Palermo, visitaram as de-
pendências da ACIL. Eles puderam conhecer cada departamento, analisando os ser-
viços prestados, desde o setor de Reprografia, Jornal Visão, Banco de Currículos, 
SCPC, sala de eventos, as campanhas promocionais, Certificação Digital e Sicoob. 
Durante o curso da Aprendizagem, os alunos aprendem e conhecem setores neces-
sários em uma empresa. A proposta é de que eles vivenciem o que aprendem em sa-
la, para que materializem tudo o que é aprendido em teoria de uma forma prática. 
O programa de aprendizagem é um projeto que possibilita ao jovem ingressar no mer-
cado de trabalho e conquistar seu espaço profissional. Nas aulas, eles aprendem sobre 
competências, processos e rotinas administrativas. A empresa que participa do progra-
ma, é convidada a compartilhar a experiências como parceiro do Senac, e também fa-
zer parte do processo de transformação desse jovem, dando oportunidades de trabalho 
e ajudando a construir uma vida pessoal e profissional mais digna.

Alunos do Senac Limeira visitam a ACIL
DIVULGAÇÃO

Prezado leitor,
Através da ACIL e de acordos feitos entre seus associados, muitos serviços e pro-

dutos são disponibilizados para uma comunidade de empreendedores de forma muito 
mais acessível. Valorizamos o coletivo e procuramos fortalecer o comércio, a prestação 
de serviço e a indústria de nossa cidade. Muitos podem se associar com o objetivo de 
vender mais ou incrementar seus negócios, o que acaba felizmente acontecendo, mas 
concomitantemente a ACIL tem como uma de suas funções unir os empresários para 
conseguir melhorias do setor público. 

Trocamos também experiência entre os associados, fortalecendo-os através de progra-
mas de benefícios de consumo em grupo e contamos com uma assessoria jurídica e admi-
nistrativa. Por outro lado, disponibilizamos treinamentos contínuos, cursos e workshops. 

Diante desse contexto organizacional e honrados pela carteira de associados que te-
mos, a ACIL promove o Dia da Empresa Limeirense homenageando os destaques do 
ano no comércio, indústria, prestação de serviços, personalidade, empresa socialmen-
te responsável, instituição, mulher e jovem empreendedor.

Nas páginas a seguir você verá instituições e personalidades empreendedoras que 
iniciaram algo novo, que muitas vezes viram o que ninguém viu, aqueles que realiza-
ram com afinco um trabalho sério, saindo do sonho, do desejo, e partindo para a ação. 

Conversando com os homenageados nota-se alguns pontos em comum: determina-
ção, criatividade, imaginação e trabalho árduo. São profissionais motivados e que sa-
bem que o sucesso e as grandes realizações somente acontecem quando o trabalho em 
equipe é valorizado. Aliás, foi emocionante ouvir os depoimentos dos homenageados 
e ver o quanto colaboradores, familiares e amigos foram citados nos agradecimentos.

Enfim, a ACIL reconhece com muito respeito e gratidão que a Entidade possui uma 
gama imensa de empreendedores entre seus associados e, por esse motivo, sintam-se 
todos também homenageados.

Boa leitura!

“Os dias prósperos não vêm por acaso, nascem de muito trabalho e persistência”.
Henry Ford

Tony dos Santos
Diretor Social da ACIL
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Antes de efetuar a compra de 
um veículo, é necessário realizar 
uma vistoria cautelar, onde é fei-
to um checkup total, verificando 
a parte estrutural, pintura, possí-
veis alterações no chassi, motor, 
câmbio, débitos ou restrições fi-
nanceiras, entre outros aspec-
tos. Também deve ser realizado 
o laudo de transferência (ECV), 
que é um documento obrigatório 
quando há a transação do auto-
móvel para outro nome, pois es-
te é a garantia de sua integridade.

A Auto Vista Vistoria Veicu-
lar oferece para o motorista li-

Qualidade e eficiência são com a 
Auto Vista Vistoria Veicular

meirense toda a segurança e 
qualidade necessária em visto-
ria cautelar, vistoria de transfe-
rência de propriedade (Detran), 
vistoria para prévia de seguro, 
financiamento, consórcio e lau-
do fotográfico para cartas de de-
ficiente, sejam veículos nacio-
nais ou importados. 

A empresa realiza as vistorias 
através de fotografias para com-
parar os dados coletados com os 
fornecidos como padrão de fábri-
ca, específicos de cada montado-
ra, e com as informações presentes 
no Registro Nacional de veículos 

(RENAVAM) para a verificação 
de qualquer irregularidade.

Com anos de experiência e 
mercado, a Auto Vista é elei-
ta desde 2013 a melhor empre-
sa do ramo na cidade. “Possuí-
mos um bom atendimento, com 
colaboradores capacitados em 
cursos respectivos de cada área. 
Além disso, possuímos uma óti-
ma localização com fácil aces-
so”, apontam os sócios-proprie-
tários. Além disso, a instituição 
é credenciada junto ao Detran e 
coordenada por um engenheiro 
mecânico.

A Auto Vista Vistoria Veicular 
convida a todos para conferirem 
seu espaço e conhecerem a quali-
dade de seus serviços. A empresa 
está localizada na Rua Almiran-
te Barroso, 516, no bairro Cida-
de Jardim. O horário de atendi-
mento é de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h30, e aos sábados 
das 8h às 12h. Para mais infor-
mações existem os números (19) 
3038-6000 e (19) 99642-4500, o 
e-mail autovistavistorias@hot-
mail.com e o site www.autovis-
tavistorias.com.br.

A Auto Vista Vistoria Veicular possui anos de experiência 
de mercado em Limeira

Existem diversos modelos de 
óculos, sejam eles de grau ou 
de sol. Todos os anos são lança-
das novas coleções de grandes 
marcas e de vários valores para 
agradar o consumidor, ajudan-
do assim a trazer mais persona-
lidade e estilo para este assessó-
rio. E assim como o produto, as 
lojas também se reinventam pa-
ra atrair e fidelizar seus clientes.

Acompanhando esta ten-
dência de mercado, a Ótica CS 
Crislen realizou no dia 10 de 
agosto a reinauguração de sua 
loja em Limeira. 

Atuando no ramo desde 
1995, agora a ótica está com 
visual mais moderno, porém 
mantendo as peculiaridades 
e variedade de produtos de 
grandes marcas e grifes como 
Ray Ban, Oakley, Ana Hickm-
man, Tom Ford, Dolce Gaba-

Ótica CS Crislen reinaugu-
ra loja em Limeira com no-
vo visual

A Achieve Languages Limei-
ra é parte da rede de ensino da 
Oxford University Press da In-
glaterra. A sua missão é fazer 
a diferença na vida das pesso-
as através do aprendizado de in-
glês e espanhol, duas das mais 
importantes línguas do mundo.

O seu maior diferencial é que os 
alunos praticam a escrita, escuta, 
uso da estrutura e principalmente 
a conversação em todas as aulas. 
“Os alunos criam conexões entre 
eles, o que promove o aprendizado 
uns com outros,” conta a Diretora, 
Sara Thais Ribeiro. 

A escola oferece um portal 
com conteúdo interativo e práti-
ca adicional ao trabalho de sala 
de aula. Este conceito chama-se 
Blended Learning, uma ferra-
menta que dá maior flexibilida-
de e autonomia aos alunos.

As aulas são personalizadas, 
e os alunos usam conteúdos rele-
vantes em todas as modalidades, 
desde Tiny Kids, TEENS, Adulto, 
Business e In-Company, em que 
as aulas são ministradas dentro das 
empresas. Todas as modalidades 
promovem a comunicação em si-
tuações cotidianas e profissionais.

A Achieve possui parcerias 
com centros educativos tais co-

Achieve Languages Limeira: Novidade no 
Ensino de Inglês e Espanhol

A Ótica CS Crislen tornou-se referência no mercado de serviços óticos, 
graças a qualidade de seus produtos e atendimento

na, Tiffany & Co, Emporio Ar-
mani, Prada etc. 

A rede possui o know-how 
que a tornou uma das principais 
marcas de referências no mer-
cado de serviços óticos, sempre 
reverenciada e consagrada pela 
exatidão dos resultados e solu-
ções. Além disso, possue uma 
equipe de sete colaboradores 
que oferecem um atendimento 
de ótima qualidade, treinados 
para atender a todas as necessi-
dades de seus clientes. 

A Ótica CS Crislen convida 
a todos para conhecerem seu 
novo espaço e conferirem os 
mais diferentes modelos em ar-
mações, lentes e marcas. A loja 
encontra-se na Rua Santa Cruz, 
708, no Centro. O telefone pa-
ra contato é (19) 3441-1480, e a 
empresa conta também com si-
te: www.oticacs.com.br.

mo o Colégio Adventista, onde 
existe um Centro de Línguas. 
Essas parcerias aumentam a re-
tenção e a entrada de novos alu-
nos nas escolas e colégios.

A relevância dos temas tor-
nam as aulas memoráveis. “As 
nossas aulas são interativas com 
um aprendizado construído co-
letivamente. Os alunos são pro-
tagonistas na elaboração do co-
nhecimento,” explica Ribeiro.

Quando o assunto é pessoal, a 
aprendizagem é melhor, mais rá-
pida e mais duradoura. “A per-

sonalização das nossas aulas so-
mada à metodologia fazem uma 
grande diferença no aprendiza-
do,” aponta o coordenador pe-
dagógico, Luis R. Miranda, que 
atua na rede Achieve desde 2011.

Na Achieve o aluno recebe 
acompanhamento contínuo para 
alcançar os objetivos. Eles tam-
bém são preparados para pro-
vas de proficiência, TOEFL e 
TOEIC e recebem o diploma de 
conclusão da Oxford University 
Press. Isto garante um aprendi-
zado de excelente qualidade.

“O nosso aprendizado é construído coletivamente. Os alunos são 
protagonistas na elaboração do conhecimento”, explica a diretora 

da unidade Achieve Languages Limeira, Sara Thais Ribeiro

ACIL/RAFAELA SILVA

ACIL/LEONARDO BARDINI

ACIL/DIVULGAÇÃO
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O Núcleo de Jovens Empre-
endedores (NJE) do CIESP Li-
meira promoveu nos dias 19 e 
20 de agosto a 7ª edição do Ha-
ckathon, evento idealizado pe-
la Fiesp e pelo Comitê Acelera 
Fiesp com o apoio da Faculda-
de de Ciências Aplicadas (FCA) 
da Unicamp, onde foi realizado. 
Foi o primeiro em Limeira, sen-
do a única cidade do interior que 
recebeu a oportunidade.  

Cerca de 220 pessoas pude-
ram conferir a maratona e a qua-
lidade das soluções apresenta-
das, que foram extremamente 
relevantes diante das startups 
geradas. O objetivo do Hacka-
thon é apresentar um novo jeito 
de fazer negócios com foco na 
inovação, em ambientes colabo-
rativos e tendo como resultado 
soluções acessíveis e que geram 
valor e impactam positivamen-
te nas empresas ou até mesmo 
na vida das pessoas e na socie-
dade em geral. Para isso, contou 
com profissionais que atuaram 
no evento como mentores em 
diversas áreas.

O balanço do evento foi mui-
to positivo na opinião do coor-
denador do NJE, Fábio Bonetti: 
“Pela primeira vez formamos, 

Hackathon em Limeira supera expectativas e cria oito startups do zero
do zero, oito startups de altíssi-
ma tecnologia na cidade. Tam-
bém muito positiva foi a reper-
cussão perante a sede da FIESP, 
que viu em Limeira a realiza-
ção de um evento do mesmo ní-
vel do que é realizado na capital, 
porém inovador quando decidi-
mos criar a categoria indústria 
local, que fez toda a diferença”. 

O Hackathon superou todas 
as expectativas da organização. 
As empresas locais contribuí-
ram de forma pujante com 20 
desafios, totalizando mais de R$ 
60 mil em orçamento disponí-
vel para as startups financiarem 
seu trabalho e continuarem o de-
senvolvimento da solução mes-
mo após o fim do evento.  “Nos-
so setor industrial tem muito a 
ganhar, pois trazem seus desa-
fios para um evento que em 24 
horas, além de apresentar a so-
lução, também cria o ambien-
te ideal para a inovação, cresci-
mento, produtividade e geração 
de riqueza favorecendo toda 
nossa economia local”, explica 
o coordenador.

Segundo Fábio, para o Ha-
ckahton FIESP isso é muito im-
portante, afinal a ideia é real-
mente fomentar o ecossistema 

de startups e o empreendedoris-
mo, e não simplesmente desen-
volver soluções que muitas ve-
zes são abandonadas após o final 
do evento em seu formato tradi-
cional deixando muitas oportuni-
dades para trás. “Nós queremos 
sim que essas startups sigam sen-
do aceleradas e tornem-se gran-
des empresas, continuando es-
sa cadeia virtuosa de geração de 
riquezas, emprego e renda e que 
continue competitiva”, ressalta.

Ganhadores
Os 3 vencedores de cada catego-

ria ganharam “free pass” para o Ha-
ckathon que será realizado na FIESP, 
em São Paulo, no mês de novembro.

Na categoria Indústria 4.0, a 
vencedora foi a ExpoLive 2.0, 
que reduz drasticamente o custo 
das empresas com feiras de ex-
posição. Através da tecnologia de 
virtualização, o projeto consegue 
transportar o ambiente empresa-
rial das feiras de negócios para 
dentro das empresas, com isso, re-
duz custos, aumenta a possibilida-
de de mais profissionais da mes-
ma empresa visitar os estandes 
desejados além de criar um ma-
rket place acessível 24 horas por 
dia, dentre outros ganhos com fo-

co no aumento da divulgação. 
Na categoria Cidades Inteli-

gentes, a vencedora foi FaceHope, 
uma startup que criou um sistema 
de matrix de visão computacional 
que escaneia câmeras de seguran-
ça pública, de ônibus, rodoviárias, 
aeroportos, ruas ou qualquer câ-
mera que seja cadastrada no sis-
tema em busca de crianças desa-
parecidas. Basta incluir uma foto 
da criança e essa busca passa a ser 
automática e permanente 24 ho-
ras por dia em todas as fontes de 
imagem conectadas. Ao encontrar, 
imediatamente aciona as forças de 
segurança informando inclusive a 

geolocalização da imagem detec-
tada, facilitando a busca por crian-
ças e/ou pessoas desaparecidas. 

Na categoria empresa local, 
a startup HellMet Melon criou 
uma solução de aferição, arma-
zenamento e análise de ruídos 
para uma indústria fabricante de 
capacetes automotivos, que pro-
pôs esse desafio a fim de melho-
rar ainda mais a experiência de 
uso do seu produto por seu clien-
te, ou seja, se desenvolveu uma 
nova empresa para a cidade, que 
já nasceu solucionando um desa-
fio de outra empresa tradicional e 
em pleno funcionamento.

Cerca de 220 pessoas puderam conferir a maratona e a qualidade 
das soluções apresentadas na 7ª edição do Hackathon

No dia 13 de setembro, às 19h, acontecerá no Salão Social do Nosso Clube a palestra “Fe-
licidade dá Lucro”, ministrada pelo autor do best-seller de mesmo nome, Márcio Fernandes. 

A palestra tem objetivo beneficente, para auxílio das entidades Centro de Reabi-
litação e Educação Nutricional (CREN) de Limeira e a Associação de Apoio Apre-
venção do Câncer de Iracemápolis (AAPCI).

Os ingressos podem ser adquiridos na Loja Dimensional (Limeira e Iracemápo-
lis), ACIL, AACIPI e na Livraria IV Centenário. O valor é de R$50,00 para associa-
dos da ACIL e de R$70,00 para não sócios. Dúvidas e informações através do e-mail 
gdais@dimensional.com.br.

O palestrante
Considerado pela revista Você S/A o líder mais admirado do Brasil em 2014, ob-

Limeira recebe palestra beneficente “Felicidade dá Lucro” 
tendo a maior pontuação da história da pesquisa, com 99% de satisfação e engaja-
mento de seu time. Elaborou uma nova filosofia de gestão, que desafia o modelo tra-
dicional e propõe ao mundo corporativo uma nova possibilidade: “A Felicidade que 
dá Lucro”. 

Sob seu comando, a empresa que lidera foi eleita, por sete vezes consecutivas, a 
Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil e duas vezes da América Latina pelas pes-
quisas Great Place to Work e Você S/A. Conduziu em menos de dois anos seu time, 
com aproximadamente 4 mil pessoas, ao ápice da eficiência operacional, reduzindo 
em 22% (mais de R$ 100 milhões) os custos operacionais e ao mesmo tempo me-
lhorou em mais de 15% a qualidade dos serviços e a lucratividade da empresa. É 
administrador de empresas, pós-graduado e com MBA em Finanças pela USP, com 
especializações em Stanford, INSEAD e IMD.

DIVULGAÇÃO
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37º Dia da Empresa celebra o empreendedorismo limeirense
O Dia da Empresa Limeirense promovi-

do pela ACIL chegou à sua 37ª edição em 
grande estilo, reunindo cerca de 500 pes-
soas no Nosso Clube na noite do dia 18 de 
agosto para condecorar as empresas, em-
presários, personalidades e entidades que 
dedicaram seu trabalho em prol do cresci-
mento e desenvolvimento socioeconômico 
de toda a comunidade de Limeira. 

Receberam o diploma de reconhecimento 
aqueles que representaram a qualidade e trans-
parência de seus respectivos segmentos de atu-
ação, nas categorias Comércio; Indústria; Pres-
tação de Serviços, Mulher Empreendedora; 
Jovem Empreendedor, Instituição; Empresa 
Socialmente Responsável e Personalidade.

Para abrilhantar ainda mais a cerimô-
nia de homenagens, o evento contou com 
a produção de vídeo e som da LZ Films e 
Clovis do Prado, e com a deslumbrante de-
coração da Floricultura Mercuri. 

Recepcionados pela equipe da ACIL, os convidados puderam eternizar o momento com uma foto lembrança produzida pela Personally Limeira, e 
desfrutar de um delicioso jantar e café colonial produzidos pelo Solano´s Buffet. 

Quem também contribuiu com o sucesso da cerimônia foi o jornalista Sérgio Moreira, que com toda a competência remeteu a tradição e a influên-
cia do prêmio no meio corporativo ao conduzir o evento com primor e maestria do começo ao fim. 

A atração musical foi um destaque a parte e contagiou todos os presentes ao término das homenagens. A banda Sexy Jazzy apresentou um reper-
tório MPB que conquistou a todos finalizando o evento com chave de ouro.

A edição de 2017 contou com o patrocínio da Ajinomoto, Covabra Supermercados, Estevam Julio Vargas, Focalize Outdoor, LZ Films, Realen Fo-
lheados, Sicoob Acicred e Unimed, além do apoio da Prevseg Segurança Privada e Zaccaria. 

A emoção de ser homenageado
Entre os 13 condecorados deste ano está a Rede Drogalim, que recebeu a homenagem de destaque na categoria Comércio. “Conquistar esse prê-

mio da ACIL é a realização de um sonho, pois traduz o reconhecimento de vários anos de trabalho, perseverança e dedicação a que nos propusemos 
a fazer”, relata a sócia-proprietária da rede, Maria Regina Calderari. 

Para a empresária, o DEL transmite credibilidade por ser uma iniciativa da ACIL, uma associação séria, sólida e reconhecida. “Agradecemos a di-
retoria da ACIL e toda sua equipe que com carinho e dedicação nos proporcionaram um evento maravilhoso. Desejamos que continuem com esta tra-
dicional premiação para que mais empresários e personalidades se sintam honrados e felizes como nós estamos nos sentindo agora”, finaliza Regina.

Quem também ficou muito feliz por ser homenageado na 37ª edição do Dia da Empresa Limeirense foi Caio Breda Pedro, sócio-proprietário da 
Cálcario Cruzeiro, que recebeu a placa de destaque na categoria Indústria. “O evento superou nossas expectativas pela organização e grandiosida-

de. Gostamos da exposição dos vídeos de 
cada empresa contemplada, o que dife-
renciou muito se comparado ao prêmio 
que recebemos a mais de 10 anos atrás”, 
conta Caio. 

Uma das lojas de calçados mais tradi-
cionais da cidade, a Santos Calçados & 
Fitness foi outro destaque na categoria 
Comércio. Segundo o proprietário da em-
presa, Martinho José dos Santos, o even-
to foi maravilhoso e muito bem organiza-
do, e está muito contente e satisfeito com 
o prêmio. “Estou agradecido pelo reco-
nhecimento diante do povo limeirense, e 
à ACIL por me colocar dentro deste con-
texto. Todos com quem conversei elogia-
ram o evento e tudo ocorreu muito bem. 
Eu e meus funcionários que me acompa-
nharam saímos emocionados do jantar. 
Foi excelente”, destaca o comerciante.

Diretores e Conselheiros da ACIL

Homenageados do 37º Dia da Empresa Limeirense
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Carlton Plaza Hotel | ServiçosAcademia Monte Castelo – Escola de Vigilantes | Serviços

RQL Folheados | IndústriaCalcário Cruzeiro | Indústria

Ajinomoto do Brasil – Unidade Limeira | IndústriaSantos Calçados & Fitness | Comércio

Restaurante e Lanchonete KiLanchão | ComércioRede Drogalim | Comércio
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Conselho da Mulher EmpreeendedoraNúcleo de Jovens Empreendedores

Martinho Levy Olivatto | PersonalidadeMárcia Regina Z. Baraldi | Mulher Empreendedora

Raul Soares Groppo | Jovem EmpreendedorEscola SENAI “Luiz Varga” | Instituição

Unimed Limeira | Responsabilidade SocialBom Pastor – Convênios e Planos Assistenciais | Serviços
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Em uma pesquisa recente 
realizada pela Academia Bra-
sileira de Neurologia (ABN), 
com 2.318 questionários onli-
ne respondidos, cerca de 80% 
dos entrevistados afirmaram 
realizar a automedicação para 
tratar dores de cabeça. Além 
disso, 50% admitem aceitar 
a indicação de remédios feita 
por não profissionais.

Este tipo de prática é co-
mum, porém pode acarre-
tar sérios riscos para a saúde. 
Como explica Léslio Gos-
min, administrador da Asso-
ciação das Farmácias e Dro-
garias de Limeira (AFAL), a 
combinação ou ingestão do 
medicamento incorreto pode 
anular ou potencializar seu 

Os riscos da automedicação

A automedicação pode trazer riscos como efeitos colaterais indesejados 
ou até mesmo a potencialização de alguns sintomas

efeito. “Os analgésicos, anti-
-inflamatórios e antitérmicos 
são os maiores causadores de 
intoxicação pelo uso de medi-
camentos. O problema pode 
surgir quando há uma super-
dosagem na ingestão do re-
médio, resultando em reações 
alérgicas. Em quadros graves 
de intoxicação, pode haver a 
morte do paciente”, conta.

O alívio imediato trazido 
pelo medicamento pode gerar, 
em alguns casos, até mesmo 
sua dependência, fazendo com 
que o paciente não viva sem 
ele. Além disso, a ingestão re-
corrente faz com que a subs-
tância não tenha mais efeito no 
organismo ao longo do tempo. 
“Parece paradoxal, mas um 

remédio que deveria amenizar 
o sintoma pode agravá-lo. O 
alívio causado por tais medi-
camentos, quando usados in-
discriminadamente, cobra seu 
preço levando à um aumen-
to na frequência de crises”, 
aponta Gosmin. Para saber se 
um medicamento pode ou não 
acarretar sintomas indeseja-
dos, basta ficar atento ao que 
está prescrito em sua bula. 

Para finalizar, o adminis-
trador da AFAL diz que é im-
portante salientar a diferen-
ça entre a automedicação e a 
autoprescrição. “A automedi-
cação é o uso de medicamen-
tos aprovados para serem uti-
lizados sem acompanhamento 
médico em quadros leves e 

autolimitados. Sua utilização-
não exige prescrição médi-
ca, mas é fundamental contar 
com o auxílio do farmacêuti-
co. A autoprescrição, por ou-

tro lado, é uma prática arris-
cada em que o paciente utiliza 
por conta própria um medica-
mento que necessita de pres-
crição”, explana Gosmin.

DIVULGAÇÃO

DE OLHO “Bonecos em Ação” no Pátio Limeira Shopping
Como seria se bonecos de brinquedo tivessem vida? Com 

essa suposição utópica e uma visão bem humorada, o Pátio Limeira Shopping traz 
a exposição “Bonecos em Ação”, que está no Espaço de Exposição do Estúdio Mo-
nolito, no piso superior. 

A montagem é uma exposição fotográfica de toy art, que usa como plano prin-
cipal bonecos colecionáveis, inseridos em situações semelhantes com do cotidiano 
ou de cenas de filmes. 

Apaixonados por figurinhas e bonecos, os expositores são os limeirenses Ricar-
do Paes, Paulo Navarri e Maicon Medeiros, e contaram que tudo começou como 
uma brincadeira, ao pensar em situações que os bonecos pudessem se encaixar e 
então começaram a fotografar suas primeiras toy arts. 

A exposição “Bonecos em Ação” fica aberta ao público até dia 9 de setembro. 
A entrada é gratuita.
 

‘Circuito 2017 Corrida do Rock’
Patrocinadora oficial da Corrida do Rock, a Unimed Limeira promoverá no dia 

26 de novembro mais uma edição do ‘Circuito 2017 Corrida do Rock’, com o Café 
Maverick, Agência Scuderia e Academia Moving - que juntas promoverão a sexta 
edição do evento. 

A corrida será no dia 26 de novembro, domingo, às 8h30, (com saída do Mave-
rick - situado a Rua Paschoal Marmo, 908 - Jd. Piratininga). A corrida noturna te-
rá percursos de 5 e 10 km, e a diurna manterá os 6 quilômetros. Ambos os eventos 
serão patrocinados pela Unimed Limeira e acompanhados por shows de bandas ao 
vivo. Mais informações no site oficinal www.corridadorock.com.br ou pelo e-mail 
contato@corridadorock.com.br.
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Com o avanço tecnológico, 
principalmente no que se diz 
respeito à conexão via rede, ca-
da vez mais é exigido que em-
presas se adequem a esta nova 
realidade para poder sanar as 
necessidades de seus clientes. E 
uma destas ferramentas são os 
softwares de gestão, que auxi-
liam e garantem mais agilidade 
durante os processos dentro de 
um negócio.

São diversos tipos de softwa-
res e programas disponíveis no 
mercado, e como explica Fer-
nando Cruz, analista programa-
dor da S.I. Sistemas de Gestão, 
existem soluções prontas que 
atendem a maioria das necessi-
dades. “Processos como elabo-
ração de orçamentos, pedidos, 

Softwares personalizados como solução para problemas de processos

Um software personalizado permite agregar detalhes específicos, adap-
tando o sistema ao modelo de negócio

financeiro e até mesmo estoque 
possuem programas prontos pa-
ra o uso. O problema de softwa-
res prontos é que muitas vezes 
eles não atendem os processos 
mais específicos das empresas, 
podendo gerar inconsistências 
de automação e na gestão da 
empresa. Por isso, desenvolver 
algo sob medida para uma em-
presa agrega a este software pa-
drão detalhes específicos, dessa 
forma o sistema se adapta ao ne-
gócio”, explica Cruz.

O processo para a criação 
de um software específico pa-
ra uma empresa varia de acordo 
com seus requisitos. “Nós pro-
gramamos nosso software pa-
drão modularmente, e a partir 
disso analisamos e implementa-

mos aquilo que for preciso pa-
ra o funcionamento correto do 
processo. E mesmo após a im-
plementação é feito um acom-
panhamento constante para ga-
rantir a adequação máxima de 
soluções para o negócio”, apon-
ta o analista.

Outra ferramenta que surgiu 
para auxiliar o empreendedor 
em seu dia a dia, são os servido-
res em “nuvem”. “Com a maior 
disponibilidade de links de in-
ternet, tornou-se possível a fá-
cil utilização deste tipo de ser-
vidor. Assim como os servidores 
alocados dentro da própria em-
presa, os de ‘nuvem’ proporcio-
nam melhor acessibilidade ao 
sistema de qualquer lugar que 
haja um computador ou dispo-

sitivo móvel com conexão à in-
ternet. Além disso, estes pos-
suem maior confiabilidade e 
redução de custos, pois os equi-

pamentos são de responsabili-
dade da empresa terceirizada”, 
finaliza o programador da S.I. 
Sistemas de Gestão.

DIVULGAÇÃO

O Conselho da Mulher Em-
preendedora (CME) da ACIL 
promoveu mais uma edição do 
Café da Manhã do Conhecimen-
to, que foi criado com intuito de 
trazer temas de interesse para a 
classe empresarial a fim de auxi-
liá-los na administração de seus 
negócios. O evento foi realizado 
no dia 10 de agosto e contou com 
a participação de Adalberto Man-
sur, jornalista e diretor da Proim-
prensa Comunicação, empresa 
especializa em comunicação cor-
porativa e geração de conteúdo.

Na ocasião o comunicador 
apresentou a palestra “Sua em-
presa tem um desafio, a Comu-
nicação tem a solução” e falou 
sobre como a comunicação é es-
sencial para a empresa, as ferra-
mentas que podem ser utilizadas 
e a importância da assessoria 
especializada para que os obje-
tivos sejam alcançados. “O te-
ma é fundamental para a classe 
empresarial, principalmente no 

Comunicação foi o tema do Café da Manhã do Conhecimento 
O evento realizado pelo CME contou com a participação do jornalista Adalberto Mansur

Sucesso resume a última edição do Café da Manhã do Conhecimento Rogério Rueda, Maria Regina Calderari, Divaldo Correa, Cassio Peixoto, 
Adalberto Mansur, Antoninho Pedro, Vera Mattiazzo e Luciana Breda Pedro

momento que estamos vivendo. 
Acredito que a crise atravessada 
pelo País faz com que a as em-
presas se igualem e a comuni-
cação bem feita tem o papel de 
diferenciá-las, fazendo com que 
quem a utilize consiga trabalhar 
melhor em função dos públicos 

que quer atingir, da mensagem 
correta a ser transmitida, entre 
outros”, contextualiza Mansur. 

Para ele, tentar implantar 
ações voltadas à comunicação 
não é o bastante para que a em-
presa alcance seus objetivos, 
pois é preciso ter um profissio-

nal capacitado que auxilie o em-
presário a identificar, planejar 
e agir utilizando as ferramentas 
disponibilizadas atualmente. “É 
primordial pensarmos e elabo-
rarmos um planejamento anteci-
padamente, fazer ações pontuais 
não dão o resultado que a gente 

espera, por essa razão temos que 
planejar, avaliar as ações toma-
das, identificar o público alvo... 
mas sempre utilizando uma as-
sessoria profissional para que os 
resultados sejam ampliados e os 
investimentos deem resultado”, 
completa o jornalista.

FOTOS: ACIL/RAFAELA SILVA
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