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Comemorações
marcaram os
81 anos da ACIL
ACIL/RAÍSSA PAIVA

No dia 27 de novembro, a ACIL comemorou 81 anos. Para
marcar a data foi realizada a missa em ação de graças e o
tradicional “Parabéns a você”

PÁG 5

ACIL conquista prêmio AC Mais
da Facesp

PÁG 11
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EDITORIAL

Com o início de dezembro, percebemos
uma feliz mudança em bastante gente, muito comum a esta época do ano. As festividades do final de ano trazem
muitas alegrias e também servem para marcar um momento de reflexão a todos, pelo ano que está encerrando-se, bem como pelas perspectivas e projetos para 2015.
Refletindo sobre esse período passado, vemos um ano com muitas
contradições. Só para ficar num exemplo, sim, tivemos a Copa, foi mesmo uma grande festa, mas para muita gente o desfecho, com os sete a
um para a Alemanha, aponta que o melhor seria esquecer de tudo.
Na economia, os números mostram também que 2014 foi um ano que
apenas “passou”. Encerrando com um crescimento zero no PIB, apesar
do aumento excessivo nos gastos públicos. Para piorar, a tendência é que
2015 ainda siga em situação semelhante. O segundo mandato da presidente Dilma deve iniciar com, pelo menos, um aumento de tarifas e impostos. E o temor nessa história toda é que, se isso não for feito, as coisas
podem ser ainda piores no futuro, com a volta efetiva da inflação.
As chuvas, ou a falta delas, também marcarão a passagem deste
ano. Parece que as coisas estão começando a melhorar um pouco,
mas o fato é que fomos surpreendidos com uma situação inusitada e
preocupante. Para o ano que vem, esse cenário também é de atenção.
Diante de tudo isso, muita gente tem razão em manifestar certo desânimo. Mas, prefiro ficar ao lado daqueles que pensam
“Bom, se passamos por tudo isso e ainda estamos
aqui, então já está de bom tamanho”. Gente que realmente acredita que as dificuldades estão aí para
serem enfrentadas e superadas.
E, se este também é um momento de
visualizar o futuro, espero que o próximo ano
nos brinde com muita energia, saúde e paz.
Obrigado, e boa leitura.
José França Almirall
2º Vice- presidente da ACIL

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.

Biquini

(33,44%)
Valor médio: R$ 100,00
Imposto: R$ 33,44

Calculadora
Marcelo Voigt Bianchi Valor médio: R$ 12,00
Conselheiro da ACIL Imposto: R$ 5,34

(45%)

VITRINE
ONU estima que quase 21 milhões de pessoas são
mantidas como escr
avos moder
nos
escra
modernos
Pelo menos 20,9 milhões de pessoas – principalmente mulheres e
meninas –, no mundo são afetadas pelas diversas formas contemporâneas de escravidão, segundo estimativa da Organização das Nações Unidas (ONU). A pobreza, os conflitos, a violência e a falta de
acesso à educação, ao trabalho decente e de oportunidades para o
empoderamento socioeconômico são considerados os principais fatores subjacentes à escravidão, segundo a organização.
A ONU celebrou no dia 2 de dezembro, o Dia Internacional para a
Abolição da Escravatura. Em nota, o secretário-geral, Ban Ki-moon,
declarou que a cada dia “mulheres são traficadas” e “meninas forçadas a casar, abusadas sexualmente e exploradas para trabalhos domésticos”. Ele lembrou que “homens, separados de suas famílias, são
mantidos presos em fábricas clandestinas”.
O secretário-geral disse que governos, a sociedade civil e o setor privado devem se unir para erradicar todas as formas contemporâneas de escravidão, incluindo o trabalho forçado. Ele apelou
para que os Estados-Membros “ratifiquem e implementem os instrumentos relevantes de direito internacional, em particular o novo
protocolo elaborado pela Organização Internacional do Trabalho,
que foi concebido para fortalecer os esforços globais para eliminar
o trabalho forçado”.
Fonte: Agência Brasil
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Óticas Carol inaugura 5ª loja em Limeira
Oficialmente franquia em
2000, a Óticas Carol foi fundada em 1997 na cidade de
Sorocaba, no interior do Estado de São Paulo. A administração atual, de Celso Mamede
Alcântara começou em dezembro de 2005, que passou a conhecer todos os benefícios de
ser um franqueado da maior
rede de ótica do país.
Por se tratar de uma franquia, o proprietário aproveitou
o grande privilégio de ser uma
marca nacionalmente conhecida e decidiu investir com cinco lojas na cidade de Limeira.
Com propagandas reconhecidas pelos atores globais que

participam, os produtos
ópticos vendidos pela loja, garantem a melhor qualidade e
credibilidade no ramo.
Os destaques das lojas estão entre os sucessos da Ray
Ban, Carrera, Ana Hickmann,
Tiffani, Prada e Pierre Cardin.
“Procuramos atender toda a população de Limeira, de forma
geral, sem distinção ou preferência. Somos abertos para todos
os públicos e visando sempre
entender da melhor forma possível a necessidade de cada
um”, garante.
No dia 1º de novembro, a cidade de Limeira recebeu mais
um ponto da franquia, a quinta

loja inaugurada pelo proprietário, localizada no Shopping
Center Limeira. Garantindo qualidade e oferecendo os mesmo
produtos, a nova unidade fica na
Av. Carlos Kuntz Buch, 800,
dentro do Shopping Center Limeira. O horário de funcionamento é de segunda a sábado,
das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.
“Agradecemos toda a população de Limeira pela receptividade com nossas lojas e também pelos 9 anos da franquia
na cidade. Esperamos por sua
visita em uma das 5 lojas Óticas Carol em Limeira”, ressalta
o proprietário.

DIVULGAÇÃO

A nova Óticas Carol fica no Shopping Center Limeira

RR Parafusos tem assistência técnica própria
para ferramentas elétricas
A RR Assistência Técnica
completa em dezembro um ano
de atividade e lança no mercado o sistema automático de chamado para revisão periódica gratuita aos consumidores dos
equipamentos DeWalt, Black &
Decker e Stanley. Fundada por
empresários de Limeira, a ofici-

na oferece apoio à rede de lojas
de ferramentas da RR, no mercado desde 1995.
O serviço consiste em conferir aos usuários dos equipamentos destas marcas uma
maior tranquilidade e segurança,
pois a RR Assistência Técnica
assume a responsabilidade de
DIVULGAÇÃO

Atendimento na oficina da RR garante agilidade ao cliente e
durabilidade aos equipamentos

contatar o cliente no período de
12 meses, convidando-o a vir
efetuar as quatro revisões às
quais tem direito no ano.
Boa parte das pessoas só vai
procurar a assistência técnica
quando o aparelho eventualmente parar de funcionar. “Mas aí
pode ser tarde, correndo o risco
de perder a garantia e ter de arcar com o reparo e a substituição de peças”, adverte Sandra
Reencober, diretora da unidade
de assistência técnica da RR.
Segundo ela, por conta do
tempo escasso e da correria do
dia a dia, a maioria dos consumidores pouco lê os manuais
técnicos, não se lembra dos
períodos de revisão e não leva
os bens eletroeletrônicos para
as verificações necessárias à
manutenção periódica.
A revisão preventiva e antecipada durante o ano evita desgaste desnecessário por mau uso e
prolonga a vida útil do equipamen-

to, além de promover maior economia ao consumidor. “Por atender ao chamado e apresentar o
produto à revisão preventiva, o cliente pode ficar livre de gastos
indesejados com a manutenção
e troca de peças”, lembra Sandra.
A assistência técnica da RR
só trabalha com peças originais
de fábrica. Além de garantir excelente serviço às ferramentas
e máquinas elétricas da De
Walt, Black & Decker e Stanley,
também faz conserto e manutenção para a Makita, Bosch,
Tramontina, Garden e Porter
Cable, entre outras.
Muitos usuários já chamam
a oficina da RR como “o hospital das ferramentas”. Empreiteiros, serralheiros, pedreiros e jardineiros ganham em agilidade no
atendimento e durabilidade aos
equipamentos. Os técnicos da
RR procuram verificar o problema na hora e fazer o reparo com
a maior rapidez possível.

As lojas da RR são distribuidoras exclusivas dos produtos DeWalt para uso doméstico, profissional e industrial, com equipe habilitada
para demonstração técnica
sobre as vantagens de uso e
aplicação de aparelhos como
furadeiras, parafusadeiras,
lixadeiras, serra-mármore, betoneiras, cortadores de grama
e uma série de outras ferramentas e máquinas elétricas.
A linha de produtos pode ser
encontrada nas lojas da RR em
Limeira, Iracemápolis e Artur
Nogueira. A RR é uma das poucas unidades autorizadas em
todo o Brasil a possuir o selo
na categoria “5 estrelas” de assistência técnica para DeWalt,
Black & Decker e Stanley, com
a oficina certificada localizada
em Limeira para atendimento
regional na avenida Fabrício
Vampré, 664, jardim Nova Itália,
telefone 3445-4449.
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Usina Iracema recebe autoridades e
imprensa em encontro de fim de ano

A Usina Iracema realizou no
dia 27 de novembro, no Espaço
Araucária, em Limeira, o tradicional Encontro de Fim de Ano,
que chegou à sua 14ª edição. O
jantar reuniu autoridades regionais, representantes do poder
público e imprensa de Limeira e
região, além de executivos e
gestores do Grupo São Martinho
e da Usina Iracema.
O evento teve como tema o
Empreendedorismo e prestou
homenagem ao IDELI - Instituto de Desenvolvimento de Limeira, parceiro da Usina Iracema em projetos sociais como
o Empresários do Futuro e
Miniempresa. Na abertura da
noite, Fábio Venturelli, presidente do Grupo São Martinho,
ressaltou a importância de celebrar as conquistas do ano no
tradicional encontro que integra
ainda mais a comunidade, imprensa e parceiros com a companhia, e falou sobre o valor do
empreendedorismo para a so-

Empreender
Limeira

ciedade, país e para o Grupo
São Martinho. O presidente destacou ainda o exemplo da Usina Iracema que empreende e
inova na região de Limeira.
Empreendedorismo e
Homenagem
Para falar ao público sobre o
valor das empresas e profissionais que empreendem, a Usina
Iracema convidou o Gerente do
Escritório Regional do Sebrae
Antonio Carlos de Aguiar Ribeiro, que apresentou exemplos de
companhias, marcas e executivos empreendedores.
A noite teve como destaque
a homenagem prestada pela
Usina Iracema e pelo Grupo
São Martinho ao IDELI – Instituto de Desenvolvimento de Limeira, criado em 1996. O vicepresidente do Conselho de Administração do Grupo São
Martinho, João Guilherme Sabino Ometto, entregou ao presidente do Ideli, Dionísio José

ACIL/ANA LÍDIA RIZZO

João Guilherme Sabino Ometto, Dionísio José Gava Junior e
Celso Varga, recebendo a homenagem prestada ao IDELI,
parceiro da Usina Iracema em projetos sociais
Gava Júnior, e ao criador do instituto em Limeira, Celso Varga,
uma placa comemorativa aos
trabalhos prestados pela entidade e à parceria de 15 anos
estabelecida com a Usina Iracema. “Limeira recebeu muitos

imigrantes que foram empreendedores e tanto contribuíram
para o desenvolvimento da região, assim como o IDELI que
tem a missão de levar o empreendedorismo para os jovens”,
destacou Ometto.

Sobre a São Martinho
O Grupo São Martinho está
entre os maiores grupos sucroenergéticos do Brasil, com capacidade aproximada de moagem de 22 milhões de toneladas de cana (20 milhões de capacidade proporcional à participação acionária). Possui quatro
usinas em operação: São
Martinho, em Pradópolis, na região de Ribeirão Preto (SP); Iracema, em Iracemápolis, na região de Limeira (SP), Santa
Cruz, localizada em Américo
Brasiliense (SP) e Boa Vista,
em Quirinópolis, a 300 quilômetros de Goiânia (GO), esta última uma joint-venture com a
Petrobras Biocombustível. A
companhia também possui uma
unidade para produção de ácido
ribonucleico, a Omtek, também
localizada em Iracemápolis. O
índice médio de mecanização da
colheita é de 94%, chegando a
100% na Usina Boa Vista. Visite
o site www.saomartinho.com.br.

Feirinha Gastronômica Especial Natal
será realizada na Praça Toledo Barros

O Projeto Empreender, parceria entre Facesp, Sebrae e
ACIL, promove junto a seus
nucleados do setor de Alimentação, a Feirinha Gastronômica Especial Natal para que os
consumidores possam saborear deliciosos quitutes enquanto realizam suas compras de
fim de ano.
A ação faz parte do programa de atividades do projeto
que visa ações em conjunto se
baseando no lema “unir para
crescer”. “A ideia surgiu dentro das reuniões quinzenais as
quais os empreendedores participam para discutir as necessidades e desafios enfrentados
no dia a dia como empresários”, conta Mariana Fernandes,

agente de desenvolvimento do
Empreender. “Dessa forma, resolveram trabalhar em conjunto para divulgarem o trabalho
desenvolvido por eles e, consequentemente, conquistarem
mais espaço no mercado”.
O Ponto de Ouro Restaurante e Café, Caçarola da
Gina, Doce & Design, além
do Rei da Esfiha, estão preparando deliciosos quitutes,
doces e salgados, para promover uma noite de compras
regada a excelentes opções
para comer e beber. “Eles
estarão com um cardápio
bem diferenciado, com tortas,
batata chips, fritos e assados,
esfirras, docinhos caseiros e
gourmet, além de deliciosos

panetones, entre outras delícias, assim como refrigerante e água para acompanhar”,
antecipa Mariana.
A “Feirinha Gastronômica
Especial Natal” ficará localizada na Praça Toledo Barros, de
08 a 23 de dezembro, exceto
aos domingos. O horário de funcionamento será de segunda a
sexta-feira, das 19h às 22h, e
aos sábados, das 09 às 16h.
“Além dos doces e salgados,
kits de docinhos também estarão sendo vendidos para
quem deseja presentear seus
amigos e familiares com produtos diversificados. Convidamos a todos para prestigiar a
feirinha, será especial”, completa a agente do Empreender.
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Aniversário

Missa em ação de graças e parabéns
para comemorar os 81 anos da ACIL

No dia 27 de novembro, a
ACIL festejou mais um aniversário. 81 anos de sucesso, que
remetem as lembranças de sua
fundação em 1933, com o empresário Fernando Lencione.
Para a comemoração, na data de fundação, o vice-presidente José Mário Bozza Gazzetta,
juntamente com os diretores Antonio Carlos Longo, Hélio Roberto Chagas e José Geraldo Vieira
Cardoso, reuniu-se com os funcionários para agradecer a dedicação de cada um. “Agradeço o
carinho com que vocês tratam a
nossa ACIL, por isso ela é modelo para outras instituições”,
disse Gazzetta.
Logo após, foi cantado o
“Parabéns a você”, com distribuição do bolo. Todos também
se reuniram para a foto memorável de aniversário.

No domingo, dia 30, na Catedral de Nossa Senhora das
Dores, foi realizada a celebração em ação de graças, proferida pelo Padre Diego Kumeniuk
e contou com a participação do
presidente da entidade Valter
Furlan, dos diretores e amigos,

Cássio Peixoto, Francisco Gachet, José Geraldo Vieira Cardoso, Maria José Carneiro, Paulo Cavazin, Reinaldo Chinelatto,
e as conselheiras do CME, Vera
Mattiazzo, Maria Alice Cardoso
e Maria Regina Calderari, além
dos colaboradores: Adriana Mar-

rafon, Ana Lídia Rizzo, Cassiana Godoy, Daniela Berbel e
Fabiana Schiolin.
Na ocasião, a ACIL foi pre-

senteda com a imagem de Nossa Senhora das Dores, padroeira de Limeira.

ACIL/ANA LÍDIA RIZZO

Funcionários e diretores em comemoração de mais um aniversário

Padre Diego Humeniuk, Francisco Gachet, José Geraldo
Cardoso, Cássio Peixoto, Reinaldo Chinelatto, Maria Regina
Calderari, Maria Alice Cardoso, Valter Furlan e Vera Mattiazzo
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Shoppings de Limeira lançam promoções para
vender mais neste Natal
Assim como o comércio da
cidade, os shoppings de Limeira
também estão preparados para
as vendas de Natal. Seja com
campanhas promocionais ou lindas decorações para atrair, encantar e agradar os clientes da
cidade e também da região, todos estão com excelentes opções de presente e pagamento
facilitado, além de uma infinita
variedade de lojas e produtos,
para todos os gostos e bolsos.
Tudo isso para conquistar cada
vez mais consumidores na época mais aquecida do ano para
os lojistas: dezembro.
Pátio Limeira Shopping
No Pátio Limeira Shopping a
campanha de Natal já está a
todo vapor. Este ano, o empreendimento sorteará um automóvel Audi A3 Sportback, 0km e dois
pacotes de viagens ao Rio Quente Resorts, portanto, serão três
clientes contemplados. A cada
R$ 150 em compras, o consumidor participa do sorteio. Mais
informações sobre como participar no balcão de troca ou no site
www.patiolimeira.com.br. A promoção vai até 11 de janeiro e os
sorteios acontecerão no dia 17
de janeiro, às 18h.
Além disso, o Pátio Limeira
também promove uma ação so-

lidária que deverá coletar doações de brinquedos em boa qualidade. Para participar da campanha “Seja o Papai Noel de uma
criança”, as pessoas poderão
fazer as doações de brinquedos
na caixa de coleta, que ficará
disposta próxima à entrada da
Praça de Alimentação. As doações serão coletadas até o dia
15 de dezembro e após, serão
doados ao CEPROSOM (Centro
de Promoção Municipal) que
será responsável em destiná-las
às instituições de Limeira.
Shopping Nações Limeira
Quem também decidiu focar
na solidariedade e promover
uma campanha de Natal totalmente voltada ao próximo foi o
Shopping Nações Limeira. Desta forma, em conjunto com o
Fundo Social de Solidariedade
da cidade, traçou uma ação que
terá como protagonistas entidades assistenciais limeirenses, e
que incentivará a participação
dos clientes em benefício dessas instituições.
A Árvore de Solidariedade
está instalada na Praça de Eventos, e tem como frutos cartões que trarão informações sobre 683 crianças atendidas por
entidades assistenciais. Os clientes poderão, então, escolher

O Pátio Limeira Shopping sorteará um automóvel Audi A3
Sportback 0km e dois pacotes de viagens ao Rio Quente Resorts

um desses cartões para presentear as crianças, sendo que algumas sugeriram o que gostariam de ganhar. Quem retirar o
cartão será cadastrado, para que
a entrega do presente possa ser
monitorada, garantindo que a criança não fique sem o dela. As
entregas serão feitas até 15 de
dezembro, no próprio shopping,
que se encarregará de repassálas às entidades.
Vale destacar que o Shopping
Nações suspendeu, desde 1º de
dezembro, a cobrança de tarifa
em seu estacionamento, independentemente do período em
que os clientes permanecerem no
local, com o objetivo de atrair ainda mais frequentadores para participar da campanha deste ano.
Shopping Center Limeira
O ano de 2015 também promete começar muito bem para
os clientes do Shopping Center
Limeira. A campanha “Natal
2014” irá sortear cinco vale-compras no valor de R$ 2 mil e um
Renault Logan Expression 0 km,
ou seja, é a chance de começar
o ano com carro novo ou renovar
o guarda-roupa da família. A cada
R$ 250,00 em compras realizadas até 30 de dezembro nas lojas participantes da promoção,
os consumidores poderão fazer
a troca das notas ficais por um
cupom para concorrer aos cinco
vale compras de R$ 2 mil cada,
que poderão ser gastos nas lojas do shopping. De segunda a
quinta-feira, compras e trocas
valem cupons em dobro.
A troca dos cupons poderá
ser feita no balcão de atendimento, localizado na praça de eventos do shopping durante o horário de funcionamento do centro
de compras. O regulamento e a
lista das lojas participantes estarão disponíveis no local. Os
sorteios acontecem nos dias 05,
12, 19 e 23 de dezembro, na praça de alimentação do Shopping
Center Limeira.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A campanha “Natal 2014” do Shopping Center Limeira irá
sortear cinco vale-compras no valor de R$ 2 mil e um Renault
Logan Expression 0 km

A Árvore de Solidariedade do Shopping Nações Limeira tem
como frutos cartões que trarão informações sobre 683 crianças
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SCPC

Dicas para melhor
utilização do sistema
de consultas
neste Natal
Dezembro, o mês mais esperado pelo comércio, que
tem suas vendas multiplicadas devido ao Natal, em que a
troca de presentes é tradição no Brasil e no mundo, começou. Dessa forma, o Serviço Central de Proteção ao
Crédito (SCPC) da ACIL preparou algumas dicas para
que as empresas aproveitem ainda mais todos os serviços e benefícios oferecidos pelo departamento com segurança e praticidade.

Dicas para uma análise mais segura:
• Utilize sempre o “SCORE” em suas consultas - ferramenta nova e inteligente que auxilia no momento da decisão da liberação do crédito;
• Quando estiver consultando cheques, o faça sempre
por meio dos dados do CMC7 (tarja magnética no rodapé
da folha) tornando a resposta ainda mais segura;
• Analise atentamente o RG/CPF do consumidor, observe a foto, o nome da mãe, e confirme tudo com a “Síntese Cadastral” na resposta fornecida na consulta;
• Confirme o endereço fornecendo sempre o telefone
da pessoa;
• Observe “Consultas Anteriores” – ela informa por quais
empresas o consumidor foi consultado nos últimos 90 dias;
• Anote sempre o número da consulta, pois é através
dele que você poderá obter novamente a resposta por qualquer meio de acesso.

Meios de acesso:
Site: www.acil.org.br/scpc
SCPC Limeira: (19) 3404-4949
Falar com atendente: 0800-7774024 ou 0800-7074024

Atenção
Todos os meios de acesso, com exceção do atendimento do SCPC Limeira, funcionam 24horas por dia,
inclusive aos sábados, domingos e feriados.
Não corra riscos,
consulte sempre o SCPC.
Boas Vendas de Natal!
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Alunos do Colégio
Cartas de Natal podem ser
Novo Acadêmico –
retiradas nos Correios até dia 12 COC Limeira fazem
doação à Apae
Solidariedade

Já teve início a campanha
“Papai Noel dos Correios”, na
qual crianças em uma situação
de vulnerabilidade social são
atendidas por meio de padrinhos
que adotam cartas endereçadas
ao “bom velhinho”.
Em 2014, a campanha completa 25 anos, resultado de
apoio recebido da sociedade.
As cartinhas serão recebidas
até o dia 5, e os padrinhos terão até o dia 12 de dezembro
para adota-las e serem entre-

gues na mesma agência. Serão aceitas cartas manuscritas
de crianças até 10 anos com
pedidos preferencialmente de
brinquedos.
Além de realizar os sonhos
das crianças do Brasil, os Correios fazem uma parceria desde
2010 com escolas públicas, creches e abrigos onde o objetivo é
trabalhar ações educativas,
como desenvolver a habilidade da
escrita de cartas, endereçar e
usar corretamente o CEP.
DIVULGAÇÃO

Campanha dos Correios acontece há 25 anos em todo o Brasil

Como participar
Até o dia 12, os padrinhos
podem entrar em contato com os
correios, escolher a carta que irá
adotar. No momento da retirada
é preciso informar apenas nome
e telefone de contato.
Não há limites de cartas por
padrinho, mas é necessário ser
responsável pelas que escolher.
Uma desistência impede que o
pedido seja realizado por outra
pessoa. Os presentes deverão
corresponder aos pedidos escritos na carta e a entrega precisará estar com o número de
identificação da carta retirada.
Os Correios também alertam
aos voluntários que a instituição
não solicita presentes diretamente à população, seja por meio de
carta, e-mail telefone ou visita. Da
mesma forma, não deixam cartas para adoção em residências.
Todos os pedidos aprovados e
disponibilizados estão em suas
unidades administrativas ou em
outras unidades especificas.
O período mais esperado do
ano, conta também com a solidariedade de todos. Ajude os
Correios a colorir e deixar o natal de milhares de crianças mais
alegre. Adote uma carta e faça a
diferença na vida de cada uma.

DIVULGAÇÃO

Valor é referente à venda de livros do projeto Sabor de Poetar
Um grupo de alunos do Colégio Novo Acadêmico - COC
Limeira esteve na sede da
Apae, no dia 27 de novembro,
para entregar uma doação referente à renda obtida com a
venda de livros do projeto Sabor de Poetar de 2014. Eles
estavam acompanhados da professora Cleonice Mercuri Quitério, que é uma das organizadoras dessa iniciativa, realizada todo ano, e da coordenadora da Educação Infantil, Cristiane Bassenelo.
A cada período letivo, estu-

dantes de todos os anos do colégio produzem textos e poesias baseados em temas propostos pela Unesco, que são reunidos num livro, produzido com
patrocínios. O lançamento da
publicação acontece no espaço
de eventos da Educação Infantil,
para o qual os alunos convidam
as famílias para uma noite de
autógrafos. Os familiares podem
comprar seus livros e a renda
total é revertida para a Apae.
A doação foi entregue à
Cátia Nunes, que representou
a entidade.
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8 de dezembro
A decoração de Natal já começou a mudar a paisagem
na cidade. A ACIL, Sicomércio
e Prefeitura de Limeira, por

Chegada do Papai Noel dará início a
programação de Natal em Limeira
meio da Secretaria de Cultura, está instalando luzes de
Natal na Praça Toledo Barros.
Ao todo, serão utilizados 2 mil
ACIL/ARQUIVO

Papai Noel chega na Praça do Toledo Barros no dia 8 de
dezembro, acompanhado das noeletes, Banda Arthur
Giambelli, corais e Clube de Carros Antigos

metros de mangueira de luzes para marcar o “Natal de
Todos Nós”.
Dia 8 de dezembro, a partir das 19h30, com saída da
ACIL, Papai Noel, Noeletes,
Banda Arthur Giambelli, corais e Clube de Carros Antigos seguirão em passeata pelas Ruas Santa Cruz,
Barão de Campinas e Senador Vergueiro, chegando
até a Praça Toledo Barros
para o acender das lâmpadas da árvore de Natal de 9
metros. A árvore será montada em uma estrutura metálica e recoberta com tecido verde e festões. Bolas
douradas e vermelhas darão um toque especial a
esse símbolo natalino.

Segundo a secretária de
Cultura, Gláucia Bilatto, as bolas vermelhas foram confeccionadas por 574 crianças, de
6 a 13 anos, atendidas pelos
centros comunitários do
Cecap, Bartolomeu Grotta,
Boa Vista, Jd. Glória, Teixeira
Marques, N. S. das Dores,
Morro Azul, Belinha Ometto,
Amparo e Ouro Verde.
A Gruta será transformada na Casa do Papai Noel.
Tecidos, caixas de brinquedos, um presépio e carpete
vermelho darão ao local o
aspecto de uma “casa de
brinquedos”. Luzes amarelas, verdes e azuis contornarão a gruta, o coreto e diversas árvores.
O bom velhinho estará

atendendo as crianças até o
dia 23 de dezembro, das 19h
às 22h, inclusive aos sábados e domingos. Nesse mesmo período, em todas as noites, acontecerá a apresentação de corais, bandas e intervenções artísticas no Coreto, animando ainda mais a
população da cidade.
A Praça Toledo Barros também contará com as barracas da Expoliart, que estará
vendendo artesanatos, e com
a Feirinha Gastronômica Especial Natal, parceria do Projeto Empreender, que comercializará doces e salgados
com preços bastante acessíveis e uma opção diferenciada de alimentação nas compras de Natal.
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ACIL comemora as
conquistas de 2014
No dia 1º de dezembro, a ACIL reuniu diretores e colaboradores na Chácara Medina,
no Nosso Clube, para a confraternização de fim de ano.
FOTOS: ACIL/RAÍSSA PAIVA

Presépio Cúrcio
O tradicional presépio mecânico da Família
Cúrcio está exposto mais uma vez no Teatro Vitória. A família limeirense pode apreciar os belíssimos
e detalhados cenários que o compõe até o dia 21
de dezembro no Hall de entrada.
Esse ano é possível ver toda a parte mecânica
em funcionamento. Prestigie!
ACIL/RAFAELA SILVA

Interatividade

“Eu era feliz e não sabia”...

Num jantar musical, ecoava a “chave de ouro” da mais
popular canção de Ataulfo
Alves: k& “Eu era feliz e não
sabia” k&... Ao meu lado, a
compartilhar a mesa, estava
um casal jovem que se postou em proposital inércia, enquanto todos, com viva paixão,
aplaudiam a popularíssima
“Meus Tempos de Criança”.
Tomado por curiosidade, quis
saber o motivo de tão incisiva
e manifesta aversão àquela
clássica composição, que
sem dúvida, figura no repertório das melhores de nosso
cancioneiro popular. Respondeu-me o jovem, apoiado pelo
aceno positivo da cabeça de
sua (também jovem) esposa,
que eles eram “progressistas”.
Razão pela qual, se colocavam ideologicamente contra
todo “conservadorismo”. E,
então, com manifesto ardor,
ambos cuidaram de explicar-

me sobre os “tenebrosos aspectos que subjazem” na ideia do
“ser feliz e não saber”, como
“propugnado” pelo “alcunhado
Mestre Ataulfo”. Escutei (silencioso e atento) o prelecionar de
ambos, concordes e seguros de
que a “pretensão conservadora”
do autor estaria em “fazer com
que as pessoas vissem a positiva felicidade colocada no passado”, enquanto “correto seria
sabermos que só o futuro poderá trazer algo realmente positivo (ou seja, a felicidade)”. E entusiasticamente os jovens asseguraram-me que deveríamos
sempre rejeitar tal “conservadorismo romântico da propaganda ideológica de direita”, oposto ao futuro, feliz e igualitário,
buscado pelos “únicos e verdadeiros progressistas”.
Senti comiseração por ter ao
meu lado um casal totalmente
condicionado pelos ideais de
Karl Marx!... Com teses abso-

lutistas e desacreditadas desde a queda (há 25 anos) do muro
de Berlim. Mas, agora, retomadas na América Latina, através
dos que pretendem “canonizar”
Hugo Chávez. Continuei a escutar a dupla, que se apresentava como de “chavistas assumidos”. Com sua série de considerações típicas da nova formulação do “esquerdismo”. Não
tão diferente do que (no “condenável passado”) se pretendia
impor, também como modernidade, aos estudantes, lá pelos
idos dos anos sessenta... Com
cuidado, só me restava ouvi-los.
Pois, para o “desequilíbrio absolutista” dos chamados “militantes já engajados” de nada
adiantaria querer mostrar-lhes
que “vida é equilíbrio”. Ou que
a única verdade absoluta é a
absoluta liberdade individual de
consciência. Que é um direito
de todos (negado pelos absolutismos). E o primeiro, dentre

nossos direitos. O qual, para
que se possa usufruir, requer
o respeito, também, à liberdade ideológica de cada um. Já
que, portanto, todo absolutismo consiste na negação do
próprio ser humano. Por isso,
ouvi-os, democraticamente...
Respeitei-os. Embora discordasse, no íntimo...
No entanto, depois, durante
algum tempo, fiquei arrependido, por deixar passar a oportunidade de demonstrar-lhes a
paranoia implícita em suas afirmações. Porque, eu não conseguia admitir a ideia de que Ataulfo Alves, em sua sincera e biográfica canção, seria um “propagandista”... Pois, com certeza, a verdadeira Poesia se coloca muito acima dos utópicos
extremismos ideológicos. E a
face mais cruel dos autoritarismos está justamente no preterir a “ars gratia artis (a arte pela
arte)”, para impor a “arte dirigida

ou “engajada”, que, em verdade, não passa de propaganda. Como “quem usa, cuida”,
tais “militantes já conscientizados” (ou já encapsulados
nas limitações das doutrinas
absolutistas, para não exagerar, ao dizer “das lavagens cerebrais”) entendem tudo que
lhes pareça inconveniente
como propaganda oposta. Até
Ataulfo os incomodaria por
mostrar como certa a felicidade passada. Enquanto a futura (pelas quais lutam) é
duvidosa e utópica. Desejo
que, não tarde demais, tal
casal e seus “camaradas”
também descubram a Poesia da Vida. Que a íntima
Voz do Tempo assim lhes
faça cantar: k& “Eu daria
tudo que tivesse, prá voltar
aos dias de criança”!...k&“Eu
era feliz e não sabia” k&!...
PAULO CESAR CAVAZIN
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15ª edição

ACIL recebe prêmio AC Mais no
Congresso da Facesp

Aconteceu nos dias 19 e 20
de novembro, em Águas de
Lindóia, o 15º Congresso da
Facesp, que reuniu mais de 400
associações de todo o Estado.
Além de promover palestras e
painéis com convidados especiais, a Facesp disponibilizou
espaços para seu público conhecer melhor produtos voltados para os empreendedores.
Entre eles o ACCredito, ACCertifica (certificado digital), ACCelular e plano de saúde para
a pequena empresa.
A ACIL esteve representada
pelas colaboradoras: Adriana

Marrafon, coordenadora do Serviço de Proteção ao Crédito
(SCPC), Fabiana Schiolin, representante da Diretoria no Sistema de Gestão da Qualidade,
Mariana Fernandes, agente de
desenvolvimento do Projeto
Empreender em Limeira, e Renata Cardoso, agente de registro da Facesp.
A abertura reuniu mais de
mil pessoas. Durante a cerimônia, o presidente da Facesp e
da ACSP, Rogério Amato, falou
sobre momentos importantes
de 2014 – como Copa e eleições – e sobre atuais contradiACIL/ANA LÍDIA RIZZO

Washington Marciano, gerente executivo da
Associação Comercial e Industrial de Piracicaba e
Rafaella Candiotto Bassetto, coordenadora comercial da ACIL

ções encontradas hoje no Brasil. “Com a Copa, os brasileiros aprenderam com o time da
Alemanha que planejamento,
organização e disciplina vencem a improvisação e o jeitinho”, disse ele.
Segundo Amato, com o fim
das eleições – contraditoriamente ao que se viu na Copa – os
cidadãos se depararam com a
“exacerbação de ressentimentos que contrapõem pobres a
ricos, trabalhadores a patrões,
nordestinos e sulistas; negros,
índios e brancos; como se existissem dois Brasis”. O presidente da Facesp questionou a
quem interessa dividir, separar,
isolar. “Certamente nós, das associações comerciais, desde
suas remotas origens, nos baseamos na união de pessoas de
bem. E por natureza, portanto,
repelimos qualquer movimento
que nos separe. Nunca iremos
negar nossas origens”.
Prêmio AC Mais
A Associação Comercial e
Industrial de Limeira (ACIL) foi
uma das ganhadoras do prêmio
AC Mais na categoria Produtos
e Serviços, no perfil Grande Porte, pela Certificação Digital.
Além de receber o troféu de homenagem, também foi uma das
três sorteadas entre as 12 ACs

DIVULGAÇÃO

Representando a ACIL: Renata Cardoso, Fabiana Schiolin,
Adriana Marrafon e Mariana Fernandes
ganhadoras e faturou uma TV
40 polegadas.
Outras associações como de
São José do Rio Preto, Marília,
Artur Nogueira, Piracicaba, Araraquara, Agudos, Ribeirão Preto,
Mogi Guaçu, Olímpia, Itatiba e
Bariri, foram premiadas em quatro categorias: Gestão, Desenvolvimento Local, Melhores Práticas
– BVS e Produtos e Serviços.
O Prêmio AC Mais é uma
ação instituída pela Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo
– FACESP, com o objetivo des-

tacar e reconhecer as Associações Comerciais - ACs - por
meio de casos de sucesso,
melhores práticas e resultados.
Dentre as ações do Prêmio
AC Mais destaca-se o mérito
do reconhecimento às Associações Comerciais que atuaram
na busca do alcance da sua
missão e visão e que consequentemente obtiveram resultados que atendam às necessidades de suas partes interessadas: associados, colaboradores, fornecedores, sociedade e outras entidades.
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DE OLHO

Bazar de Beneficente de Natal
A Associação Mulher Unimed de Limeira realiza nos dias 10 e 11 de dezembro no Oba
Hortifruti, o Bazar Beneficente de Natal em prol dos deficientes visuais de
Limeira.
No evento, que acontece das 9h às 19h, estará sendo vendido artesanatos variados, artigos natalinos, patchwork, entre outros. Colabore!

Nhoque em prol da Alpa
Devido ao sucesso, a Associação
Limeirense de Proteção aos Animais – Alpa realiza no dia 13 de dezembro o Nhoque beneficente. A
venda do tradicional prato italiano
será para garantir alimento dos tutelados atendidos pela ONG.
As vendas dos ticktes acontecem
no Restaurante Villarini e na loja Amiki e dá direito a 850g de Nhoque embalado para viagem, que acompanha molho ao sugo ou branco, mediante
a disponibilidade no momento da entrega.
A retirada será no próprio Villarini, que fica na Rua Senador Vergueiro,
946, das 11h às 13h30. Ajude!
“Adote uma Criança neste Natal”
Nesse tempo de total solidariedade está acontece o projeto “Adote uma
Criança neste Natal”. Faça sua doação, 400 crianças carentes esperam
um presente de Natal. Para participar, escolha o nome de uma ou mais

Artigo

crianças nas árvores de Natal que foram montadas nas lojas Rosi Presentes, na Rua Tiradentes, 1.230, no Centro, e Ri Happy do Pátio Limeira
Shopping. Deixe lá o seu presente. No dia 20 de dezembro, será realizada
a entrega para as entidades cadastradas.
Natal Run
Acontece no dia 13 de dezembro, às 17h, o Natal Run.
A corrida terá a largada no Shopping das Nações.
O valor da inscrição é R$ 55 mais uma lata de leite
em pó.
O evento terá programação especial com a entrega
dos kits a partir das 10h. Ás 16h acontece o aquecimento com show do Estúdio Renata Cavinato.
Grande festa comemora aniversário do Nosso Clube
O aniversário de 81 anos do Nosso Clube será comemorado com uma
grande festa no dia 14 de dezembro. Entre 10 e 17 horas, muitas atrações
aguardam pelos associados junto às piscinas. Na abertura do evento, haverá apresentação da Banda Marcial da Escola Senai Luiz Varga, que sempre proporciona espetáculos cheios de entusiasmo, com um repertório
que inclui sucessos da música nacional e internacional, acompanhado de
coreografias.
Durante todo o dia, o DJ Full Effect vai cuidar da animação musical da
festa, com seu set list alto estral e eclético. Também haverá distribuição
gratuita de pipoca. À tarde, os associados poderão saborear o bolo de
aniversário, decorado com as 81 velinhas que marcarão os anos de fundação de um dos mais tradicionais clubes paulistas.

A Aprendizagem como forma de
inclusão social

Inserção e permanência no
mundo do trabalho passaram
a ser, nos últimos tempos, um
objetivo a ser buscado por
meio da qualificação e do desenvolvimento pessoal.
Nesse compasso, as empresas, ao acertadamente alinharem a necessidade de experiência com a qualificação,
procuram maximizar o investimento em mão de obra oportunizando as melhores vagas
aos que demonstram melhores condições de preparo técnico e intelectual.
Desta razão puramente originária do sistema de capital,
emerge um sério problema
social: como oportunizar experiência e qualificação para
jovens em início de carreira?
Sem experiência e com qualificação geralmente limitada,
poucas são as oportunidades

oferecidas aos jovens e é neste
contexto que surge o programa
Jovem Aprendiz que, atendendo
ao estabelecido pelo artigo 428
da CLT, cujo texto foi dado pela
lei 11.180/05, oferece ao iniciante,
formação inicial - profissional que
deve, necessariamente, estar alinhada às transformações sociais,
econômicas, culturais e tecnológicas do mundo do trabalho.
Assim, o artigo de lei citado
determina que “Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho
especial, ajustado por escrito e
por prazo determinado, em que o
empregador se compromete a
assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito em programa de
aprendizagem formação técnicoprofissional metódica, compatível
com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e dili-

gência as tarefas necessárias a
essa formação”.
Ainda, o artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho,
que teve origem na lei 10.097/00
determina que “os estabelecimentos de qualquer natureza são
obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a
5% (cinco por cento), no mínimo, e 15% (quinze por cento),
no máximo, dos trabalhadores
existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional.”
Em resumo, o programa Jovem Aprendiz consiste na contratação de adolescentes na idade entre 14 e 24 anos incompletos e em sua matrícula em curso
mantido ou reconhecido pelos Serviços Nacionais de Aprendizagem,
(Senac e Senai), Escolas Técni-

cas de Educação e Entidades
sem fins lucrativos que tenham por
objetivo a assistência ao adolescente e a educação profissional,
nestas últimas, somente quando
a demanda for superior à capacidade de oferta das entidades compreendidas pelos Serviços Nacionais de Aprendizagem e com seus
programas de curso devidamente
registrados nos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do
Adolescente e pela Gerência Regional do Trabalho.
Não se pode deixar de ressaltar que o programa Jovem Aprendiz, mais do que um programa educacional voltado à atividade laboral,
consiste em uma das mais expressivas manifestações sociais a
qual pode uma Empresa aderir. Ao

oportunizar trabalho a um jovem,
ele, sua família e a sociedade
como um todo, se beneficiam,
visto a ocupação e o desenvolvimento prestado a esses jovens
minimizam os riscos a que hoje
estão expostos e que é de conhecimento de todos. Este é,
afinal, o papel social que se espera e que toda a sociedade anseia que seja abraçado pelas
empresas de todo o país.

Mário Augusto dos Reis
Gerente do SENAC Limeira
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Concurso de Natal

Prêmios em dinheiro
para as melhores
decorações

A ACIL em parceria com a Prefeitura de Limeira, por meio da
Secretaria Municipal de Cultura resgata em 2014, o “Concurso
de Natal Faça sua cidade brilhar”, que fez tanto sucesso durante vários anos, por meio da decoração de empresas e moradias com muitas luzes e enfeites e tem como objetivo deixar
a cidade ainda mais iluminada e atraente para o Natal.
O projeto de decorar as fachadas das empresas encanta
ainda mais os consumidores. “Com o município bem enfeitado, atrairemos a população da região, que consequentemente
acaba comprando no comércio da cidade”, fala o presidente
da ACIL, Valter Furlan.
A organização, preocupada com a sustentabilidade, abre
oportunidade para que as pessoas possam fazer a decoração sem lâmpadas. É possível usar festões, laços e outros
adereços para participar.
No concurso, os mais criativos serão premiados com valores em dinheiro, totalizando R$ 15.000 em prêmios. As
categorias serão decoração de residências, indústria, comércio e nova modalidade: ação comunitária, que congrega
a parte externa, fachada e jardins de condomínios, comunidades, praças e locais públicos decorados por ONG´s, associações e entidades sem fins lucrativos.
As inscrições ainda podem ser feitas no site da Prefeitura: www.limeira.sp.gov.br/cultura ou no balcão da ACIL, das
8h às 18h, onde as fichas devem ser preenchidas corretamente com todos os itens.
A seleção dos melhores trabalhos ocorrerá no período de
8 a 17 de dezembro, por uma comissão julgadora. A
premiação está marcada para o dia 19 de dezembro, no
Coreto da Praça Toledo Barros.

Categorias e Prêmios
Residência - 1º lugar: R$2.000,00
2º lugar: R$1.000,00
3º lugar: R$700,00
4º lugar: R$500,00
5º lugar: R$300,00
Indústria -

1º lugar: R$2.000,00
2º lugar: R$1.000,00
3º lugar: R$500,00

Comércio - 1º lugar: R$2.000,00
2º lugar: R$1.000,00
3º lugar: R$500,00
Ação Comunitária - 1º lugar: R$2.000,00
2º lugar: R$1.000,00
3º lugar: R$500,00
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Cooperativa de
Crédito
Com inúmeras vantagens
para oferecer ao seu associado
e sem riscos de greves, o Sicoob
Acicred (Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários de Americana, Limeira e
Região) tornou-se uma alternativa eficaz para pessoas físicas e
jurídicas que buscam acesso a
linhas de empréstimo e investimento com juros mais atrativos
que as de bancos tradicionais.
Fundado em 2008, o Sicoob
Acicred conta com milhares de
associados que deixaram de ser
clientes dos bancos tradicionais
para serem ‘donos’ de uma instituição financeira. Os associados têm direito a voto, independentemente do valor aplicado na
cooperativa. Além disso, também têm direito a uma participação no resultado das “sobras”
das instituições - nome adotado para o lucro proveniente das
operações das cooperativas.
Reportagem publicada pelo
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Sicoob Acicred é alternativa eficaz
para Pessoas Jurídicas e Físicas
Diário do Comércio, Indústria e
Serviços mostra que a carteira
de crédito do Sicoob - Sistema
de Cooperativas de Crédito do
Brasil, que reúne cooperativas
de 25 estados e do Distrito Federal e conta com mais de 2,8
milhões de associados - teve
uma evolução de 25,2% e chegou a R$ 29,1 bilhões no primeiro
semestre deste ano, percentual
superior ao apresentado pelo
Sistema Financeiro Nacional
(SFN), que foi de 12,1%.
Embora responda ao Banco Central, a cooperativa de
crédito não recolhe compulsórios e não visa o lucro, de forma que pode apresentar opções mais vantajosas ao associado. No sistema financeiro nacional, por sua vez, a
taxa média para o consignado,
em agosto, estava em 32,7%
ao ano para funcionários do
setor privado e de 24% ao ano
para servidores públicos, se-

gundo dados do Banco Central.
As linhas de investimento
também oferecem mais retorno.
Segundo o gerente de planejamento estratégico do Sicoob,
Hugo Rodrigues Ferreira, o Recibo de Depósito Cooperativo
(RDC) garante, em média, 100%
do CDI - já os grandes bancos
varejistas brasileiros dificilmente conseguem garantir esse
percentual em aplicações como
o Certificado de Depósito Bancário (CDB).
Produtos
Assim como as instituições
financeiras tradicionais, as cooperativas oferecem produtos
como consórcios, previdência,
cartões e poupança. Existem
mais de 5,1 mil unidades de
atendimentos de cooperativas
de crédito - espécie de agências das instituições - espalhadas
pelo Brasil, sendo que 2.235
pontos pertencem ao Sicoob.

Cantinho do Vovô realiza
Festa de Natal
A tradicional Festa de Natal do Cantinho do
Vovô acontecerá em dois finais desemana em
dezembro. Haverá barracas de pastel, cucuz,
cachorro quente, espetinhos, mandiopã, lanches de pernil e calabresa, além de bebidas,
doces e banana flambada com sorvete.
Dia 5 quem anima festa é a Banda Kalu
in Trâmite, dia 6 show com James e Felipe,
e dia 7, encerrando o primeiro final de semana, animação de Mair e Mariana.
O evento volta no dia 12, com o Grupo
Reminiscências e Avena, dia 13 quem se
apresenta é Musical Som 5 e dia 14, último
dia da festa, Elias e Christian.
Toda a renda será em prol da construção
da nova sede do Cantinho do Vovô.
A festa será na Praça Rosa Granzotto
Rosada, antiga Praça das Nações na
Boa Vista, a partir das 19h. Leve sua família e participe!

DIVULGAÇÃO

O Sicoob Acicred conta com milhares de associados
que deixaram de ser clientes dos bancos tradicionais
para serem ‘donos’ de uma instituição financeira

Informe-se
Agende uma visita e conheça mais sobre o
Sicoob ACICRED. A agência de Limeira está localizada na ACIL, na Rua Santa Cruz, 647 – Centro, com telefone 3451-0255.
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Fim de Ano

Comércios especializados se preparam
para vendas de cestas de Natal

Com a chegada de dezembro, em muitas pessoas cresce
a expectativa de ser presenteado com uma bela e bem recheada cesta de Natal. Seja dado pela
empresa em que trabalha, amigo ou ente querido, o item ainda
faz sucesso nos fins de ano.
Dessa forma, comércios especializados já estão se preparando para as vendas de cestas
especiais para a data, como o
Vitória Supermercados, que conta com várias opções de cestas
que variam entre R$19,99 e
R$99. “Temos sete tipos, desde
a infantil até a executiva, que é a
mais cara, tipo baú”, conta Claudionor Almeida, gerente comercial do estabelecimento.
A escolha da cesta fica entre a Infantil Carinho, Esperan-

ça, Amizade, Amor,
Afetividade, Fraternidade e Executiva. “Nossos principais clientes são
empresas que tem
acima de 10 funcionários, consumidores finais também compram algumas avulso, mas
a maior procura é
por parte dos empreendedores que
querem presentear
seus funcionários
Claudionor Almeida mostra a variedade de
cestas de Natal disponíveis no Vitória
no Natal”, conta
Supermercados
Almeida.
Dentre os principais produtos presentes nas tam quase todas as opções,
cestas comercializadas pelo su- como panetone, farofa, chocolapermercado, alguns complemen- te, torrone, amendoin japonês,
biscoitos, entre outros. “A cesta
Amor, por exemplo, é uma ótima
escolha, pois tem em torno de
10% de itens a mais que as outras e o preço está excelente.”
Quem também está preparado para as vendas de cestas de
final de ano com toque especial
e requintado é o Café e Carinho.
“As pessoas optam pelas cestas
para presentear padres, pastores,
em forma de agradecimento, e até
mesmo para aquelas pessoas de
Tatiana Adam mostra as lindas cestas produzidas pelo Café e
que não sabem muito bem do que
Carinho que ainda podem vir acompanhadas de pelúcias e
cartões natalinos
gosta ou com o que presentear.

FOTOS: ACIL/RAFAELA SILVA

No Vitória os consumidores também encontram produtos
específicos para a montagem da ceia de fim de ano
Então as cestas acabam sendo
uma ótima opção”, fala Tatiana
Adam, proprietária do local.
No Café e Carinho, as cestas de fim de ano são diferenciadas quando comparadas as
comercializadas nas outras datas comemorativas do ano. “Trabalhamos mais com chocolate e
com mercadorias específicas da
época, como castanha, nozes,
amêndoas, panetone, torrone, e
bebidas, que não podem faltar,
como vinho, champanhe e até
mesmo suco”.
Como todo brasileiro, os
limeirenses fazem suas encomendas em cima da hora. “O pessoal
vem na semana mesmo, acredito
que este ano os pedidos comecem
nos próximos dias 17 e 18, pouco
tempo antes do Natal”, fala Tatiana,

que também deixa várias cestas
prontas para serem vendidas para
os atrasados que compram o presente na véspera do dia 25.
As cestas de Natal do Café e
Carinho estão sendo comercializadas de R$80 a R$300, tudo
depende de como ela é montada.
“A mais cara é um baú bem grande cheio de coisas gostosas”.
Outro hábito dos clientes do estabelecimento é acrescentar outros
itens na cesta, como blusinhas,
perfumes, “eles trazem e a gente
coloca junto”. Vale ressaltar que
no local os clientes também podem encontrar lindos cartões de
Natal e pelúcias temáticas, tudo
para deixar a cesta ainda mais
bonita e personalizada. “É só vir e
escolher uma de nossas opções”,
completa Tatiana.
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