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Av. Laranjeiras reflete a qualidade
do comércio limeirense

ACIL/RAFAELA SILVA

A grande variedade de lojas da Av. Laranjeiras faz com que a região seja reconhecida como um
dos principais corredores comerciais de Limeira. São padarias, restaurantes, lojas de confecção, tintas, auto peças, iluminação, vistoria veicular, enfim, uma gama de empresas preparadas para atender
os mais diversos tipos de clientes com ótimas opções de produtos e serviços.
págs. 4 à 8
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EDITORIAL
Ser Associado
Para quem começa um
negócio em qualquer atividade ser sócio de uma entidade que representa sua
classe é muito importante. Lembro quando iniciei minhas atividades para
desenvoltura empresarial,
querer fazer parte da Associação Comercial, ACIL,
integrando junto à grupos
corporativo e cooperativo,
poder contar com apoio,
respaldo, assessoria, orientações jurídicas, contábeis
e outras.
Hoje presto minha contribuição voluntária assim
como demais companhei-

ros, como nos chamamos,
que dirigem essa entidade e
os membros conselho juntamente com toda a equipe de
colaboradores da entidade.
É gratificante nos reunirmos às segundas-feiras e
deliberar todas as atividades e propostas encaminhadas pelo conselho e sócios
da ACIL, sobre um crivo
minucioso por todos os diretores que com responsabilidade representam os associados desta entidade que
logo completará 82 anos.
Nos diversos serviços
oferecidos pela ACIL destaca-se o SCPC, que garante ao comerciante e à indús-

Francisco de Salis Gachet
1º Diretor Financeiro da ACIL

VITRINE
Convites para Arraiá da Báltico podem ser
adquiridos antecipadamente por R$ 35
A Festa Julina Beneficente da Concessionária Báltico
acontece no dia 25 de julho
às 19h no Centro de Eventos
de Limeira (antiga Lival). Para animar a noite com muita
música boa, a dupla Eduardo
e Rafael.
O valor do convite é R$ 35
por pessoa (antecipado) ou
R$ 50 (na hora) e mais 2 kg de
alimentos não perecíveis (arroz, feijão, óleo, leite em pó, café) ou fraldas geriátricas. Crianças de até 06 anos entrada grátis
com 2 kg de alimentos.
No valor estão inclusos co-

midas e bebidas como cachorro quente, cuscuz, cural, doces
típicos, espetinhos de carne,
frango, linguiça e kafta, lanches de calabresa e pernil, milho verde, pipoca, pastel, vinho
quente, quentão, água e refrigerante. O chopp será cobrado
à parte.
Este ano, 10 entidades sociais serão beneficiadas com
a festa. “Por isso, traga toda
a família para essa linda festa, onde você paga a entrada,
come e bebe a vontade e ainda ajuda quem precida”, convidam os organizadores.

tria, a concessão e garantia
do crédito em seus negócios. Também o sócio,
comerciante, industrial e
prestador de serviços pode fazer parte do SICOOB
que é Sistema Cooperativa de Crédito do Brasil,
utilizando-se de todos os
benefícios para os associados, desde serviços de
conta corrente, crédito,
investimento, cartões, seguros, cobrança bancária,
aquisição de meios eletrônicos de pagamento, entre
tantos outros.
A entidade promove toda 2ª, segunda-feira às
18h15 de cada mês o Encontro com Empresários,
abordando importantes assuntos de interesse para
aos associados, sendo no
próximo dia 13 com apre-

sentação do tema “Técnicas
de Visual Merchandising”
pelo consultor Richard Tavares do Nascimento, expondo ferramentas eficientes para tornar pontos de
vendas mais agradáveis, e
consequentemente alavancar as vendas. Convidamos
você associado para trazer
seus colaboradores neste dia
onde após a apresentação teremos momento único para um
relacionamento entre todos.
Também a entidade em
parceria com empresas, comércio, prestadores de serviços e escolas associadas,
concedem descontos vantajosos e expressivos através
dos convênios.
Além disso, destaca-se o
Telecentro que proporciona a inclusão digital para
os sócios e extensivo aos

seus colaboradores.
A campanha anual ¨Compras Premiadas¨ em parceria
com o Sicomércio nas principais datas comemorativas
eletivas do ano, agitam, promovem, estimulam as vendas no comércio premiando o consumidor e também
os vendedores do comércio
com valiosos prêmios.
Não poderia deixar de
falar deste nosso informativo Visão Empresarial
que semanalmente chega
às mãos de todos empresários, comerciantes e prestadores de serviços, mantendo atualizados com as mais
diversas informações.
Tudo isso nos orgulha
participar desta entidade
que muito contribui para o
crescimento da economia
de Limeira.
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Guarda Tudo Limeira é auxílio para empresas e lojistas
A solução para quem precisa
desocupar, organizar e aproveitar melhor o ambiente sem precisar se desfazer dos pertences,
está no Guarda Tudo Limeira.
Oferecendo boxes de diversos tamanhos, os empresários,
lojistas e profissionais liberais
podem usufruir desse novo método de organização por um baixo custo e de total segurança.
É possível guardar por qualquer período de tempo, livros,
móveis, objetos de estimação e
outros bens que estão ocupando
espaços que poderiam ser utilizados de outra maneira. “Em caso de mudança, é possível guardar os objetos com segurança,
além de guardar bens móveis
dos quais há litígio, ou até seu
barco inflável, seu equipamento de pescaria, ferramentas, e até
um jet ski utilizado somente aos
finais de semana”, completa.

As empresas, públicas ou
privadas que também sentem
problemas com a organização
e distribuição de espaço em decorrência dos arquivos mortos
ou até mesmo pela quantidade de papéis impressos podem
aproveitar dos serviços oferecidos pela Guarda Tudo. “Lojistas também podem guardar
estoque ou mercadorias recém
chegadas, e até mesmo equipamentos que sobraram de uma
loja fechada”, ressaltam.
Dos mais variados tamanhos, materiais e até mesmo
pelo período de tempo necessário pelo cliente, a Guarda tudo é uma solução para quem
precisa de rapidez e segurança
em guardar pertences.
Para aperfeiçoar ainda mais
o atendimento, a Guarda Tudo
Limeira disponibiliza a digitalização dos documentos e ar-

DIVULGAÇÃO

A Guarda Tudo Limeira disponibiliza boxes de diversos tamanhos, que você pode usar
como espaço complementar de sua casa, apartamento, escritório ou empresa

quivos guardados, para facilitar a localização.
Faça um orçamento e organize
sua empresa com a Guarda Tudo,

que fica na Rua Mario Bocaiúva, 642, Parque Egisto Ragazzo.
Entre em contato pelo telefone
(19) 3702-6530 ou pelo e-mail

mkt@guardatudolimeira.com.br.
Conheça mais serviços oferecidos pelo site www.guardatudolimeira.com.br.
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Bom atendimento, qualidade e variedade é o que o consumidor
encontra na Avenida Laranjeiras
Esta semana o leitor do Jornal
Visão Empresarial terá a oportunidade de conhecer um pouco mais
sobre algumas das empresas que
fazem com que a Avenida Laranjeiras seja reconhecida como um
dos principais corredores comerciais de Limeira.
Seja uma empresa do comércio, prestadora de serviços e até
mesmo da indústria, todas prezam pela excelência dos produtos
e serviços que oferecem aliados a
um ótimo atendimento.
São padarias, gráficas, lojas de
confecção, tintas, auto peças, iluminação, vistoria veicular, locação de equipamentos para a construção civil, enfim, uma gama de
empresas preparadas para atender
os mais diversos tipos de clientes,
sejam eles de Limeira ou região.
Vistoria Brasil
Localizada bem no início da Av.
Laranjeiras, a Vistoria Brasil reflete
a competência das empresas da região. “Escolhemos esse ponto por-

que é o início da avenida e também
porque queríamos estar num local
onde não houvesse outras empresas desse ramo”, revela João Ginetti, proprietário.
Para o empresário, montar sua
empresa na avenida rendeu bons
frutos, “são tantos veículos que
passam por aqui que a gente nem
imagina e isso nos traz uma visibilidade muito grande”.
A Vistoria Brasil oferece quatro tipos de serviço essenciais para
quem não quer ter dores de cabeça
na hora de transferir ou comprar um
veículo. “Temos a vistoria de transferência para o Detran, que é a mais
comum, e a vistoria cautelar, que
embora não seja aceita pelo órgão
de trânsito, é muito mais completa”.
Nesse tipo de vistoria o cliente fica sabendo se houve ou não
adulteração de motor, chassi, se
há vestígios de batida de grande
monta, se as etiquetas originais do
carro, aquelas que vêm de fábrica
e contém as numerações do veículo, inclusive nos vidros, estar cor-

Vistoria Brasil

retas. Ou seja, tudo o que atesta a
originalidade do carro é verificado.
“Além disso, oferecemos a
pesquisa de procedência, em que
a pessoa tem informações relacionadas a leilão, se o carro já foi
ofertado dessa forma ou sinistrado
e feito recall”, explica Ginetti, que
completa falando sobre o quarto serviço oferecido na empresa,
a vistoria para o mercado segurador. “Vale a pena fazer a vistoria,
pois o benefício é grande comparado ao valor do investimento. Já
tivemos casos de clientes que cancelaram negócios quase certos por
conta de uma verificação”.
Ideal Auto Peças
A central da Ideal Auto Peças se
localiza em outro ponto da cidade.
Porém, os proprietários Claudemir
da Silva e Adilson da Silva encontraram na Avenida Laranjeiras uma nova oportunidade expandir os negó-

cios. “Percebemos a oportunidade de
crescimento tanto na Avenida quanto
na região. Esse é um ponto de grande
fluxo e muito importante para a cidade”, comenta Claudemir Silva.
Há quatro anos auxiliando os
moradores e motoristas da região, a
Ideal trabalha com os melhores produtos automotivos multimarcas, incluindo peças da parte elétrica, como também suspensão, injeções,
freios e motores. “Investimos nos
melhores produtos e atendimento
para nossos clientes”, completa.
Os proprietários também ressaltam que o local proporcionou um
aumento positivo na visibilidade da
empresa, atrelado pelo ponto onde
a Ideal se localiza, bem no início da
Avenida. “Facilitamos o atendimento na região, principalmente pela importância da Laranjeiras para Limeira”, afirmam os proprietários.
Além disso, a equipe da Ideal
acredita no desenvolvimento que

Ideal Auto Peças

a região traz para todos os comércios, por ser um elo de ligação com
vários pontos da cidade. “Estamos
muito contentes com o resultado
que a Laranjeiras trouxe para nós”,
finaliza Claudemir Silva.
Novabrico Construir
e Decorar
ANovabrico Construir e Decorar tem como objetivo trazer para
o cliente que está construindo ou
reformando as soluções em materiais de hidráulica, elétrica, iluminação, louças, metais, aquecedores a gás, pinturas e ferramentas.
O comércio de materiais de
construção nesse ponto é tradicional na avenida: começou com o sr.
João Alberto de Faveri em 1972.
“Mas a Novabrico surgiu em 2014
trazendo um novo conceito no ramo
de produtos para a construção civil”, conta o engenheiro civil Marco
Antonio de Faveri, que administra
os negócios da família atualmente.
A excelente equipe da empresa oferece consultoria ao cliente,
auxiliando no que ele precisar na
hora de construir ou reformar, seja para sua casa, comércio ou indústria. Além disso, conta com estacionamento próprio e atua ainda
com a otimização do almoxarifado para a obra, seja residência, comércio ou empresa, a fim de evitar aquela incômoda frase ‘Patrão,
acabou o material’.
“A nossa equipe quantifica os
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deci Lima, encontrassem na Laranjeiras uma ótima oportunidade
para iniciar o trabalho.
Há cinco anos, quando decidiram abrir a empresa, a ideia foi
encontrar um lugar que pudesse trazer consumidores e também
onde pudessem oferecer os melhores serviços para a região. Investir no ramo de materiais elétricos foi pela experiência adquirida
por Valdeci durante 20 anos. “O
fluxo de pessoas que passam pela Avenida, fez com que ganhássemos muita visibilidade e tínhamos

Novabrico Construir e Decorar

materiais, o cliente adquire os
produtos que vai precisar no futuro com preços de hoje, e fazemos
a entrega programada na obra,
conforme a necessidade do cliente, minimizando a falta de material, roubos ou avarias de qualquer
natureza”, explica Faveri.
Sempre com novidades, a Nova Brico agora oferece o Clube de
Vantagens, que dá prêmios como
celular e viagens pela fidelidade
com a loja. “Também estaremos
com a Novabrico no programa

A Casa Elétrica

melhores marcas de ventiladores de
teto e parede, além da grande variedades de produtos” ressalta Lima.
Pool Home
As chácaras da região dos Pires
e a quantidade de residências que
possuíam piscina no Bairro Egisto
Ragazzo fizeram com que Nelson
Pires e Aparecido Souza inaugurassem a Pool Home.
Localizada na Avenida há 24
anos, a loja que oferece os mais
diversos produtos para piscinas, já
mudou de número e conservou o

Casa e Cia, da TV Jornal, a partir deste mês. E em breve teremos
a loja virtual atendendo toda região”, garante Faveri.
A Casa Elétrica
Pioneira na Avenida, A Casa
Elétrica oferece o que existe de
melhor em produtos elétricos voltados para indústria e residências
desde maio de 2010. A falta de lojas que ofereciam esse tipo de material e serviço, fez com que os
sócios Marlene Scheregatte e Val-

Pool Home

também a experiência de Valdeci.”, explica Marlene.
Entre os produtos comercializados na A Casa Elétrica, todos os
clientes encontram lâmpadas de
todos os modelos e tamanhos de
Led, sendo em formatos tubulares
ourefletores, mangueiras, eletrodutos, cabos, espelhos, interruptores, chuveiros, além de interfones
e o diferencial da loja, “trabalhamos com material sobre encomenda e com a comercialização das

endereço para aproveitar o excelente movimento proporcionado
pela Laranjeiras. “Nós iniciamos
em um prédio bem no começo da Avenida, mas as enchentes
nos dias de chuva, fizeram com
que mudássemos para outro ponto”, conta Souza, que junto ao sócio, aproveitou a possibilidade de
construírem uma piscina para expor aos clientes.
A avenida trouxe um ótimo resultado para os proprietários, que

comentam sobre a importância desse ponto para a loja, “é um fluxo
muito grande de pessoas, principalmente por causa do shopping e também por ela dar acesso a vários pontos da cidade, como estradas e para
o centro”, comenta Pires.
Ele também ressalta que, para
os próximos anos, os comerciantes acreditam que a Avenida passará a ser totalmente comercial e
não contar mais com as poucas residências que ainda permanecem
por lá. “Desde que mudamos e iniciamos nosso empreendimento, é
possível observar essa transformação de residencial para comercial”,
comenta Souza.
Limerpão
Márcio Gonçalves da Silva atua
como empreendedor na Avenida
Laranjeiras desde 1989, quando
fundou a antiga Padaria Laranjeiras, que após mudar de localização, permanecendo na avenida, até
1997, quando passou a ser conhecida como Limerpão.
“Hoje a Laranjeiras já é um
ponto muito conhecido em toda
a cidade, se desenvolveu muito.
Acredito que aqui seja até um dos
melhores pontos comerciais de Limeira”, destaca o empresário, que
só faz elogios para o corredor comecial do qual faz parte. “São praticamente 18 anos aqui, e pra mim
tem sido ótimo.”
Padaria, restaurante, e conveniência, hoje na Limerpão o cliente encontra tudo o que precisa e
um pouco mais, “temos uma loja completa, com hortifruti, uma
área de mercearia, que o consu-
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Limerpão

midor encontra desde arroz, feijão
até produtos para limpeza, frios,
lanchonete, inclusive restaurante”, destaca Silva.
Na Limerpão o bom atendimento é levado muito a sério. Todo o local foi preparado para que
os clientes se sintam bem à vontade, além disso, há estacionamento
próprio. “Tudo para oferecer uma
maior comodidade para quem
vem fazer suas compras aqui. Isso
faz toda a diferença”.
Para aqueles que adoram tomar
um café da manhã especial aos do-

mingos, a Limerpão oferece uma
ótima refeição matinal em que o
cliente se serve à vontade. “Também há a opção de almoço, das 11h
às 14h30 de segunda a sexta-feira”.
Agro Pesca Limeira
“A Avenida Laranjeiras é um
segundo centro comercial na cidade por conta da variedade de lojas,
produtos e serviços, além disso, é
uma das principais saídas de Limeira”, enaltece o proprietário da
Agro Pesca Limeira, Dorival Deodato Cardoso, que ao lado de sua

Agro Pesca Limeira

esposa, Geucelina de Moraes Cardoso, administra uma loja de produtos para pesca.
A loja foi fundada em 1969 e só
em meados de 1983 é que o casal
tomou a frente do negócio. “Viemos para a Laranjeiras em 2000,
pois queríamos trabalhar só nós
dois, combinado a isso procuramos
um local onde não houvesse problemas de estacionamento e que também fosse atrativo”, conta Cardoso.
Na Agro Pesca Limeira, o cliente encontra tudo que precisa para
garantir uma ótima pescaria: varas,
iscas artificiais e vivas (minhocas),
anzol, linha, molinete, boia, ração
para peixe, massas, inclusive colete salva vidas. “Também vendemos erva para chimarrão e churrasqueiras”, afirma Geucelina.
Outro destaque da empresa é a
organização de pescarias. “Montamos grupos para pesca em água
doce e no mar todo mês. Temos
pescaria marcada até pro ano que
vem, se alguém chegar e pedir pra
pescar no próximo mês, não temos vaga, somente se houver alguma desistência”, conta.
Kibella Moda Íntima
Com produção própria e uma
grande variedade de artigos, a Kibella Moda Íntima está localizada na Avenida Laranjeiras há 11
anos, “foi uma oportunidade que
surgiu e como o ponto era próximos de locais estratégicos para a
venda dos meus produtos, resolvi
apostar”, conta Adriana do Carmo
Souza Francisco, proprietária.
Para a comerciante valeu a pena investir no ponto, pois a La-

Kibella Moda Íntima

ranjeiras está a cada dia melhor.
“Muitas empresas estão chegando e isso ajuda muito. Mas acredito que uma agência bancária é o
que falta nessa região, iria agregar
muito para o corredor comercial”.
A Kibella trabalha com toda a linha de moda íntima masculina e feminina, além de moda praia. “Temos biquínis, sungas, pijamas de
verão e inverno, linha noite e dia,
sensual e básica, infantil, além dos
tamanhos plus size, pois temos itens
do PP ao 50”, afirma Adriana.
Toda a confecção vendida na
loja é fabricada pela equipe capacitada da Kibella Moda Íntima
que além de vender seus produtos
no varejo, também aceita pedidos
para vendas no atacado. “Venha
nos fazer uma visita. Estamos à
disposição com lindas opções para todos os gostos”.
Midruz Confecções
De um hobby familiar, a confecção de roupas trouxe para
Claudinei Druzian um novo ra-

mo para investir, que desde 2007
trouxe excelentes frutos. A Midruz confecciona desde uniformes escolares e profissionais, até
roupas esportivas e sacolas ecológicas, que se tornou o diferencial
nos últimos anos.
Há oito anos, a empresa se localiza na Avenida Laranjeiras, lo-
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Midruz Confecções

cal que acolheu a confecção desde
o início. “Como ponto comercial
é extremamente viável. É possível
atrair os clientes pelo local que estamos e principalmente pelo grande
movimento”, comenta Druzian.
O proprietário também explica
que para vendas, o ponto é um diferencial no ramo, principalmente
pela avenida concentrar grande parte das escolas que produzem os uniformes para o ano letivo. Além disso, as indústrias que permanecem
na região podem usufruir do excelente ponto ocupado pela Midruz,

que atende com rapidez e qualidade
a todos os pedidos.
Para se destacar no ramo, o
proprietário decidiu investir nas
sacolas ecológicas, que nos últimos anos tem atraído a atenção da
população pelas políticas ambientais. “É uma maneira de ajudar o
meio ambiente, além de facilitar o
dia a dia das pessoas que adotam
essa prática”, afirma Druzian.

potencial da Avenida Laranjeiras para manter seu negócio. Há
17 anos no local, escolheu o ponto pela localização, próxima a sua
casa e pela confiança no progresso da região. “Hoje temos padaria,
mercado, lotérica, vários estabelecimentos que antes não existiam
aqui. Foi uma aposta que deu certo”, afirma a empreendedora que
está à frente da empresa junto com
seus dois filhos, Luciano e Luciana Fischer.
Hoje além de ser uma das grandes lojas que se destacam na Avenida, a Vivane Lustres se ressalta
por ser uma das melhores empresas
do setor de iluminação de Limeira.

jardins internos e externos, área de
lazer, ou seja, pensou em luz artificial, a Vivane tem a solução.
A fim de oferecer serviço e produtos de qualidade incontestáveis,
a Vivane Lustres também conta com profissionais que se dirigem até a obra, fotografam, e junto com o cliente, montam todo o
projeto de iluminação.
“Atendemos Limeira e região
com itens básicos até os mais sofisticados. Todos excelente qualidade. O que o cliente precisa, nós
temos aqui”, enaltece Vivane.
Inter Tintas
Com muitos anos de tradição

Vivane Lustres
Vivane Odete Magri foi uma
das comerciantes que apostou no

Inter Tintas

Vivane Lustres

“Somos especializados em iluminação residencial, comercial, industrial, enfim, todo tipo de obra nós
conseguimos atender, desde pequeno até grande porte”, garante.
São diversas opções e modelos
de lâmpadas, lustres, luminárias,
interruptores, itens de iluminação
em geral para escritórios, fachadas,

em Limeira, a Inter Tintas teve
sua primeira loja localizada em
um prédio na Boa Vista, porém
com a necessidade de adquirir um
local mais amplo para atender a
clientela que só crescia com o passar do tempo, resolveram adquirir
em 1994 um terreno na Avenida
Laranjeiras. “Na época o viaduto

estava para ser lançado aqui, então vimos uma boa oportunidade
de investimento, tínhamos grandes expectativas de que a avenida
crescesse e deu certo”, conta Alexandre Ricardo de Freitas, proprietário da empresa.
Freitas acredita que apesar de
muito boa, a Avenida necessita de
mais atenção e cuidados por parte da administração pública. “Eles
abandonam um pouco esses corredores comercias. Na verdade,
precisamos de uma estrutura melhor, eu sei que uma revitalização
está por vir, mas necessitamos de
mais atenção por conta do potencial dessa região”.
A Inter Tintas comercializa todos os tipos de tintas, seja imobiliária, industrial ou automotiva,
“navegamos com muita facilidade por essas linhas de produtos”.
Com uma grande variedade de
produtos, a loja prima pelo atendimento com uma equipe treinada
na prática, e que conhece a fundo
todos os processos da pintura.
“Trabalhamos com marcas que
agregam valor a nossa empresa, sem
contar com o ótimo preço dos produtos”, afirma Freitas. Outro destaque da empresa é a manipulação das
cores. “Quando há a necessidade de
retoques com uma pequena quantidade de tinta, conseguimos elaborar,
inclusive em spray, diversas tonalidades de cor. Basta trazer a amostra
que elaboramos o material, mesmo
sem a fórmula”, destaca.
H1 Import
Na região desde 2001, H1 Import é uma das primeiras empre-

8

8 A 15 DE JULHO DE 2015

H1 Import

sas que englobam a “segunda parte” da Avenida Laranjeiras após o
anel viário. Como atende Limeira e região, a localização estratégica próxima a saída da cidade foi
um dos pontos que favoreceu a escolha do corredor comercial para
abrigar a loja.
“A grande parte dos nossos clientes é da região, pois atendemos desde
Pirassununga até Campinas, inclusive
fazemos a entrega dos produtos ou os
despachamos pelo Correios”, explica
Adriano Fonseca, proprietário.
A auto peças é especializada em
veículos importados, comercializando itens que compõem a suspensão,
direção, freio e motor do carro. “Temos um grande estoque de peças para
as marcas Peugeot, Renault, Citroën,
Honda, Toyota, além de Mitsubishi
e Hyundai”, afirma Fonseca. Na loja
o cliente só não encontra acessórios
e itens de carros nacionais da Fiat,
Ford, GM e Volkswagen.
“Nossa equipe é outro diferencial. Todos possuem conhecimento
técnico para melhor atender e au-

xiliar corretamente o consumidor
na hora de adquirir a peça para seu
carro, afinal são vários modelos de
um mesmo produto”, afirma o empresário que possui uma das auto
peças mais antigas de Limeira nesse segmento em especial.
“Vale a pena visitar a nossa loja na hora de consertar ou fazer a
manutenção do seu veículo, pois
além de um ótimo atendimento,
você encontrará um excelente preço combinado a qualidade excepcional dos nossos produtos”.
Unigráfica
Com 35 anos de tradição em

Limeira, a Unigráfica tem como
endereço a Avenida Laranjeiras
desde 1995. Segundo Paula Nunes Dutra, que atua na empresa ao
lado do pai, Juarez Nunes da Silva, a escolha pelo local foi feita
principalmente por uma questão
de logística. “Como estamos localizados próximos a Rodovia Annhanguera, facilitou muito a logística da empresa, pois atendemos
muitos clientes de outras cidades,
dessa forma precisamos desse
acesso facilitado para o transporte das mercadorias”, conta Paula.
Para a empresária a visibilidade que o intenso tráfego de veículos da região promove também é
muito bom para a Unigráfica, porém os empreendedores exploram
um outro lado da avenida, “para
nós a Laranjeiras é um ponto industrial muito bom”.
Com uma equipe capacitada e
empenhada a suprir às necessidades de cada cliente de forma individualizada, a Unigráfica trabalha
com embalagens, catálogos, folders, banners, sinalização, adesivos, livros, revistas e tantos outros
produtos. “Atualmente também estamos atuando na área de comunicação visual e impressão digital,

Unigráfica

Panda Locações

além dos trabalhos em tecnologia
offset”, enaltece a empresária.
Uma das novidades que empresa trouxe para o mercado são os
“bloquitos”, blocos com uma pequena faixa adesiva que facilitam
o dia a dia daqueles que adoram
ou precisam deixar algum lembrete ou recado importante. “Esse tipo de projeto especial é um dos
nossos diferenciais, somos especialistas em produtos inovadores
e incomuns”. Com o sucesso do
novo produto a empresa limeirense está expandindo seu portfólio.
“Agora atendemos a nível Brasil”.
Panda Locações
Há quatro anos na Avenida Laranjeiras, a Panda Locações atende clientes de Limeira e região oferecendo toda a parte de locação de
equipamentos para a construção civil, como andaimes, betoneiras, rompedores, ferramentas elétricas, bombas d’água, escadas, lavadoras de
alta pressão, “e muitos outros itens
que auxiliam na execução da obra”,

conta a proprietária Rosana Cardoso.
Ela conta que escolheu a Avenida como ponto comercial em consequência da grande movimentação
do local, além disso, a empresária
afirma que a Laranjeiras se destaca
por ser um dos principais corredores comerciais da cidade. “Antes da
abertura do shopping, o movimento não era tão intenso, mas depois,
muitas pessoas que vêm até a nossa empresa falam que passaram por
aqui e nos viram”, conta.
Na Panda Locações o diferencial é o atendimento, a rapidez e
o valor do investimento. “Temos
o melhor preço. Com uma equipe
de seis colaboradores atendemos
desde pequenas reformas em casa
até empreiteiras e grandes obras
de Limeira e região”.
A locadora trabalha com marcas excelentes como Bosch, Hitachi,
Branco, entre outras marcas nacionais
de ótima qualidade. “Faça um orçamento conosco e comprove a qualidade aliada ao preço baixo que você
só encontra aqui na Panda Locações”.

