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Certificação Digital

Uma nova parceria entre a Certificação Digital e a ACIL trouxe
benefícios para os escritórios de contabilidade da cidade. Aqueles
que fecharam contrato com o posto na entidade, puderam oferecer a
seus clientes valores diferenciados na aquisição do certificado
digital. Outra vantagem foi a comissão por indicação, a cada novo
certificado, é repassado um valor.

Treinamento sobre produtos da BVS
Com o objetivo de aperfeiçoar o
atendimento oferecido pela ACIL,
colaboradores da entidade participaram,
nos dias 18 e 19 de março, de um
treinamento sobre regras e novos
produtos para análise e concessão de
crédito do SCPC (Sistema Central de
Proteção ao Crédito), realizado em São
Paulo, na sede da Boa Vista Serviços,
administradora do serviço.

Esse treinamento faz parte do
Programa de Aceleração de
Resultados da BVS que
anualmente proporciona cursos
às equipes envolvidas com o
atendimento ao público e
produtos do SCPC.

SCPC teve movimentação intensa
na primeira semana de 2014

Intenso é a palavra que resume o movimento nos atendimentos
prestados pelo Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) no
mês de janeiro. Seguindo o número elevado de consultas no mesmo
período no ano passado, vários limeirenses se dirigiram até o balcão
de atendimento e pediram informações sobre os débitos em seu nome.
Entre o dia 6 a 12 de janeiro de 2014 foram 1.338 atendimentos, sendo
que em dezembro foram 1.147 durante todo o mês.
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Posse da diretoria: Biênio 2014/2015
A sessão solene de posse dos dirigentes eleitos para o biênio 2014/2015 da Associação Comercial e
Industrial de Limeira realizou-se no dia 20 de fevereiro, no auditório da entidade.
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Empretec

Aconteceu nos meses de março e dezembro na ACIL, dois seminários Empretec que contaram com a participação de 60 empresários
interessados em gestão de negócios. Combinando aspectos comportamentais do empreendedor e exercícios práticos para o aperfeiçoamento
das habilidades focadas na criação e gestão de negócios, o programa de treinamento ofereceu aos participantes a oportunidade de assimilar informações
importantes e de grande relevância para manter seus empreendimentos competindo com igualdade no mercado.

Aljoias

A ACIL participou das duas edições da Aljoias em 2014, nos meses de março e agosto.

Departamento Jurídico

Visitas

Em 2014 as empresas associadas à ACIL contaram com as
consultorias oferecidas gratuitamente pelo Departamento Jurídico da
entidade. Os advogados são vinculados ao escritório Ubirajara Gomes
de Mello Advogados Associados, especializado em assessoria jurídica
empresarial e parceiro da ACIL há muitos anos.

Várias turmas de alunos aprendizes
do Senac visitaram a ACIL durante o ano. Eles tiveram a oportunidade
de conhecer cada departamento e suas respectivas funções.
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Projeto Empreender

A ACIL, em parceria com o Sebrae-SP e Facesp, promoveu em abril o lançamento do Projeto Empreender, que retornou a Limeira com a proposta
de fortalecer e levar a competitividade para as micro e pequenas empresas através de um programa que sensibiliza os empresários para adoção
de posturas frente aos desafios atuais e futuros, por meio da criação de núcleos setoriais.

Copa do Mundo

Tablet
Em junho a ACIL fez o envio do
formulário aos associados por e-mail e,
além disso, disponibilizou o link de
acesso para votação no site da entidade
e na fanpage (facebook.com/acillimeira)
para que todos pudessem escolher as
empresas limeirenses que foram
destaque no ano para o Dia da Empresa
Limeirense. Entre as
empresas que participaram,
foi sorteado um Tablet.
A contemplada foi Carolina Zoccarato
Pereira, da empresa Plast Vac
Termoformagem.

ACIL incentivou o comércio de Limeira a vestir a camisa.

Visita Hyundai

A Hyundai Motor Brasil abriu suas portas às entidades representativas 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 forma, diretores e representantes do Conselho
da Mulher Empreendedora e Núcleo de Jovens Empreendedores da ACIL puderam conferir de perto como é produzida a linha
de carros desenvolvida exclusivamente para o público brasileiro: a família HB20, no dia 24 de julho.
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ACIL visitou a Feira Internacional da Mecânica

Aconteceu de 20 a 24 de maio a Feira
Internacional da Mecânica que
transformou o Pavilhão de Exposições
do Anhembi em um complexo
de 85 mil m² das mais avançadas
tecnologias da indústria de bens de
capital. Limeira estava representada por
10 empresas: Sorg, Imag,
Metalúrgica Souza, Newton, Kone, Brevini
Latino Americana, Indústria de Máquinas
Chinelatto, Aga, Air Zap e Uzap.
Os diretores Francisco Gachet e Reinaldo
Chinelatto estiveram fazendo visita as
empresas associadas da entidade.
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Encontro com Empresários
Durante o ano de 2014 aconteceu o ‘Encontro com Empresários’ na ACIL. O evento foi idealizado
com o objetivo de estreitar laços e promover a troca de experiências entre os empreendedores presentes.
Os nove encontros reuniram palestrantes de todas as áreas, atraindo grande público. A partir da segunda edição, o evento
também atingiu os internautas, com transmissão ao vivo pela internet, através do link disponibilizado no site da ACIL.
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34º Dia da Empresa Limeirense
Mais uma vez Limeira contou com um dos eventos mais tradicionais do meio empresarial. A 34ª edição do Dia da Empresa Limeirense reuniu mais de 650 pessoas
no Nosso Clube no dia 22 de agosto e celebrou a competência, a superação e, principalmente, a garra daqueles que trabalham a cada dia para contribuir com o
crescimento e desenvolvimento da cidade.
Em 2014 receberam o diploma e homenagem os mais votados dos segmentos do comércio, indústria, prestação de serviços, mulher e jovem empreendedor,
instituição, empresa socialmente responsável e personalidade.
No ambiente, onde os arranjos de flores e ornamentos foram confeccionados pela Floricultura Mercuri, a beleza e o glamour da decoração abrilhantaram ainda mais
o evento. Além disso, para descontrair, logo na entrada, todos puderam participar da foto lembrança produzida pelo IBooth Touch Photos.
A ACIL trouxe para a noite várias atrações especiais. Uma delas, logo na recepção dos convidados, foi o Quarteto Vivace, que mesclou o repertório tradicional e
popular, de Mozart a U2, com arranjos exclusivos mostrando o que uma clássica apresentação de cordas pode oferecer.
Chamou a atenção de todos também com sua bela voz, a cantora profissional Julia Simões que conquistou e entreteve os convidados com música de excelentíssima
qualidade. No encerramento da festa, o delicioso Café Gourmet também foi muito apreciado por todos.
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34º Dia da Empresa Limeirense
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Ações do CME
Aniversário CME

Páscoa Solidária

A noite do dia 22 de maio foi marcada pelas comemorações do 10º
aniversário do Conselho da Mulher Empreendedora da ACIL. Para
celebrar a data foi organizado um belíssimo e inesquecível encontro que
contou com a participação de inúmeros empresários que tiveram o
privilégio de assistir a palestra “Como reter talentos” com a renomada
conferencista Simone Zaros.

Em abril a ACIL e o CME receberam a doação do empresário
Adilson Ferreira de 3 mil ovos de Páscoa. A distribuição
foi feita nas entidades assistenciais da cidade.

Doação de cobertores

Congresso da Mulher Empreendedora

O CME arrecadou 1.131 cobertores em campanha
junto aos associados que foram revertidos às
comunidades e entidades de Limeira.

Aconteceu no dia 29 de agosto, na capital paulista, o
“1º Congresso Estadual da Mulher Empresária”, realizado pelo
Conselho da Mulher Empreendedora (CME) da Federação das
Associações Comerciais do Estado de São Paulo e organizado pelo
Conselho da Mulher da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).
Várias conselheiras do CME da ACIL estiveram presentes.

Happy Hour

Falando ao Coração

Em outubro aconteceu mais um Happy Hour do CME em prol da Alicc.

Vários encontros do projeto “Falando ao Coração”
aconteceram durante o ano no Bairro dos Pires.
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Sucesso em todas as campanhas promocionais
Dia das Mães

No Dia das Mães foi sorteado um vale-viagem de R$ 4 mil para o consumidor e um vale-compra de R$ 300 para o vendedor.

Dia dos Namorados

No Dia dos Pais foram sorteadas uma TV de 46” e mais três TV’s de 32”. As quatro vendedoras contempladas
também garantiram premiação, levando para casa um vale-compra no valor de R$ 150.

Dia dos Pais

Dia das Crianças

No Dia dos Pais foi sorteado uma Moto CG 125 Fan zero Km. A vendedora
também garantiu uma excelente premiação, levando para casa um valecompra no valor de R$ 300.

No Dia das Crianças foi sorteado um Videogame Sony PS4 500GB e três
tablets Samsung Galaxy Tab. Os vendedores também garantiram uma
excelente premiação, ganhando vales-compra no valor de R$ 150.
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Ações do NJE
Visita do Cantinho do Vovô

Congresso

Visando à integração do grupo com as entidades sociais da nossa cidade,
participantes do Núcleo de Jovens Empreendedores da ACIL tiveram o
privilégio de receber representantes da Associação Beneficente de Amparo
do Idoso Cantinho do Vovô no mês de março.

Integrantes do NJE também participaram do “1º Congresso Estadual da
Mulher Empresária” em São Paulo.

Festival de Massas

No dia 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.

Visita à Máquinas Furlan

Outubro Rosa

Em setembro, o NJE esteve mais um vez na Máquinas Furlan.

NJE e CME realizaram caminhada em prol da Alicc no mês de outubro.
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Telecentro

6 anos do Sicoob

Em junho o Telecentro comemorou 10 anos de atividades na ACIL.

O Sicoob-Acicred (Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Empresários de Americana, Limeira e Iracemápolis) completou seis
anos de operação no mês de agosto com novos serviços aos cooperados,
sendo eles pessoas físicas ou jurídicas. Os novos serviços são o CDC
Veículo e Adiantamento dos Recebíveis do Cartão de Crédito.

1º Seminário Regional

100% Limeira

Em setembro aconteceu o 1º Seminário Regional da RA-7 Facesp.
Foi um importante momento para as diretorias das entidades dialogarem
direto com o presidente da entidade, Rogério Amato, e a equipe executiva,
também com atendimento personalizado das equipes
da Facesp e da BVS (Boa Vista Serviços).
A ACIL esteve representada pelos diretores Hélio Chagas e
José Geraldo Vieira Cardoso, além dos colaboradores
Fábio Ribeiro, Adriana Marrafon e Rafaella Candiotto.

Com o slogan “Limeira Acima de Tudo. Pense Nisso”, 42 entidades
de Limeira lançaram em outubro o manifesto que teve como
objetivo incentivar o voto em candidatos limeirenses. O movimento,
que contou com o apoio de importantes associações locais,
como ACIL, Fiesp, Ciesp e Sincaf, não teve nenhum cunho
partidário ou pessoal e visou apenas a conquista da representatividade
política ao eleger um deputado limeirense.

Outubro Rosa

Visão

Para apoiar a prevenção do câncer da mama, os colaboradores da ACIL
vestiram a camiseta do “Outubro Rosa” em prol da Alicc. Além do vestuário,
como todos os anos, a entidade contou com adereços na cor rosa e
incentivou a todos os empresários a também abraçarem a causa.

O jornal da ACIL, o Visão Empresarial Limeirense, comemorou
na segunda quinzena de setembro, seu nono aniversário.
Atualmente com publicação semanal e tiragem de 6.000 exemplares,
há dois anos está em formato diferenciado e ainda mais moderno.
No tamanho tablóide, papel off-set e 16 páginas coloridas.
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Capacitação

Novo Site

Em julho aconteceu a primeira capacitação dos núcleos do ‘Projeto
Empreender’ em Limeira. Os participantes, formados por empresas
dos segmentos de Alimentação fora do lar, Beleza e Folheados
(semi-joias), puderam ampliar o conhecimento empresarial e aprender
com o consultor do Sebrae-SP, Anderson dos Santos, que apresentou a
palestra gerencial “Escolha os melhores caminhos para sua empresa”.

Em outubro a ACIL lançou o novo site e combos promocionais.

Prestadores de Serviços
O Fórum Permanente, voltado
especialmente às empresas da
área de prestação de serviços,
promoveu sua primeira palestra
no dia 15 de outubro e contou
com a participação de vários
profissionais do setor que
puderam se informar e tirar
dúvidas sobre a nova lei que
implicará mudanças nas
categorias de vários
contribuintes. A palestra
foi proferida por Carlos Alberto
Baptistão, diretor
da Atlas Markar.

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.
A Associação Comercial e Industrial de Limeira
(ACIL) foi uma das ganhadoras do prêmio ACMais
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 ganhadoras
e faturou uma TV 40 polegadas.
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.
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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,
e os diretores Antonio Carlos Longo, Hélio Roberto Chagas e José Geraldo Vieira Cardoso
estiveram presentes na entidade para cantar o tradicional “Parabéns a você”, com distribuição do bolo.
No domingo, dia 30 de novembro, na Catedral de Nossa Senhora das Dores, foi realizada a celebração em
ação de graças pelo aniversário, proferida pelo Padre Diego Kumeniuk.
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Chegada do Papai Noel

No dia 8 de dezembro, teve início o projeto
“Natal de Todos Nós” com a chegada do
Papai Noel e acender das luzes na Praça
Toledo Barros. A cerimônia começou na
sede da ACIL e contou com a tradicional
participação da Corporação Musical Arthur
Giambelli, que executou canções natalinas
e acompanhou o desfile até a praça. A
carreata também contou com o Clube
de Carros Antigos. Corais da cidade
fizeram apresentações no coreto.
A ACIL esteve representada pelo presidente
Valter Furlan e pelos diretores Hélio Chagas, Francisco Gachet e Carolina Mecatti.

Confraternização

No dia 1º de dezembro, a ACIL reuniu diretores e colaboradores na Chácara
Medina, no Nosso Clube, para a confraternização de fim de ano.

