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Retrospectiva 2013

Muitas conquistas fizeram parte das ações da ACIL em 2013. Acompanhe os melhores momentos vividos durante todo o ano.

Avenida Saudades
Em março os empresários
estabelecidos na Avenida
Saudades procuraram a
ACIL e pediram o apoio

junto aos órgãos públicos
para solucionar os proble-

mas, principalmente de
algazarra que vem aconte-
cendo frequentemente nos
finais de semana no local.

A primeira semana do ano foi de intenso movimento nos atendimen-
tos prestados pelo Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC).
O período entre os dias 7 e 11 de janeiro de 2013, foi considerado

“recorde no atendimento ao público consumidor”. Em apenas 5 dias
foram atendidas 1.346 pessoas, contra 799 no mesmo intervalo de

tempo em 2012, representando um aumento de 68%.

Concurso Luzes da Cidade

No dia 7 de janeiro aconteceu nas dependências da Associação
Comercial e Industrial de Limeira (ACIL) a entrega dos prêmios

aos contemplados no Concurso “Luzes da Cidade”, sendo a
solenidade conduzida pelo presidente, Valter Zutin Furlan. O

evento contou com a presença de representantes do Sicomércio
e da comissão organizadora e julgadora do Concurso.

SCPC: Recorde de atendimento
na primeira semana de 2013

Estacionamento

No dia 2 de fevereiro a ACIL e Apae comemoraram com sucesso o
segundo aniversário do estacionamento localizado ao lado da entidade.

A área abriga cerca de 35 veículos e funciona de segunda a
sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 8h às 13h.
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Calendário de eventos

No dia 14 de março, a ACIL fez a
apresentação do calendário de

eventos do ano, contando com a
presença do presidente da entidade,

juntamente com diretores e
comerciários. O objetivo foi apre-

sentar as datas comemorativas e o
funcionamento do comércio, para

facilitar o planejamento das campa-
nhas de 2013.

ACIL na 14ª Aljoias

Entre os dias 19 a 21 de março, no Centro Municipal de Eventos,
aconteceu a 14ª Aljoias, na qual a ACIL esteve presente com

consultas ao SCPC gratuitas.

Treinamentos SCPC

Durante todo o ano o Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC)
da ACIL promoveu treinamentos práticos e gratuitos para os associa-
dos, abordando todos os serviços, produtos e benefícios disponíveis.
Entre as ações comentadas e sessão tira dúvidas, o departamento
fez orientações sobre todas as consultas e seus meios de acesso

(Ura/internet/Atendente e Máquinas de Consultas).

Durante todo o ano várias turmas de alunos aprendizes do Senac
visitaram a ACIL. Eles conheceram cada departamento, como o setor

de Xérox, Jornal Visão, Telecentro, Ideli, SCPC, Salas de Eventos,
Campanhas Promocionais, Certificação Digital e Sicoob.

Melhorias para o comércio Visitas

No dia 11 de março o presidente da ACIL, Valter Furlan, o diretor Tony dos
Santos, a gerente executiva Marilda Malavasi, e o publicitário Gino Contin,
estiveram reunidos na Prefeitura Municipal com o prefeito Paulo Hadich,

discutindo vários pontos para  as melhorias no comércio de Limeira.
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Lançamento Selo 80 anos
No dia 15 de maio foi realiza-
do na ACIL o Lançamento do

Selo Comemorativo e da
Programação dos 80 anos.

Na cerimônia estavam
presentes Valter Zutin

Furlan, presidente da entida-
de, Antonio Carlos Lima,
vice-prefeito, o secretário
chefe de gabinete, Marco
Aurélio Magalhães Faria

Junior, José Geraldo Vieira
Cardoso, diretor e ex-presi-

dente da Associação e Gino
Contin Junior, publicitário e
assessor de marketing. A coletiva contou com a participação de toda a imprensa local que pôde
conhecer o processo de produção do selo, além de receber o roteiro das festividades programadas

para acontecer durante 2013 e que representaram a evolução derivada da atuação da entidade.

A ACIL manteve à disposição de seus associados durante todo
o ano um departamento jurídico com profissionais experientes,
atualizados e especializados em diversas áreas, como traba-

lhista, direito do consumidor, criminal, civil, entre outras.

3 anos da Certificação Digital Departamento Jurídico na ACIL

No dia 6 de abril, o serviço da Certificação Digital na ACIL,
completou 3 anos. Recentemente, o posto passou a contar com

uma nova Autoridade Certificadora, a Valid, uma das maiores
fornecedoras de Smart Cards no Brasil.

Aniversário do Telecentro

O Telecentro da ACIL completou no dia 17 de junho nove anos de
sucesso. Essa data veio para enriquecer um trabalho que é

desenvolvido em torno da inclusão digital e social.

Prêmio

Em junho a ACIL recebeu o XIII Prêmio Expressão Regional.
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Sicoob 5 anos

Para apoiar a causa e a prevenção do câncer da mama, os colaboradores
da ACIL usaram em outubro a camiseta do “Outubro Rosa”

em prol da Alicc.

Nos meses de julho e
agosto a Cooperativa de

Economia e Crédito Mútuo
dos Empresários de Ameri-

cana, Limeira e Região
(Sicoob Coopercred) com-

pletou cinco anos. Na
cidade de Americana, o

Sicoob foi inaugurado em 4
de julho e em Limeira no dia

18 de agosto de 2008.

Palestra Jussier Ramalho

Em setembro foi realizada a
palestra “Superando Limites”

com Jussier Ramalho. O
evento foi promovido no
salão social do Nosso

Clube, onde 350 pessoas
o prestigiaram.

Outubro Rosa Site do SCPC

Em outubro a ACIL
disponibilizou o novo site do
Serviço Central de Proteção

ao Crédito (SCPC). Os
associados passaram a

acessar o menu de consultas
on-line e demais serviços

disponibilizados por meio da
página www.acil.org.br,

clicando na logo do SCPC
localizado ao lado direito no

alto da tela.
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Sucesso em todas as campanhas promocionais

Os prêmios do Dia dos Namo-
rados também foram R$ 12 mil
em vales-compra, divididos em

um vale de R$ 5 mil e em
quatro cheques de R$ 1 mil.
Os vendedores levaram R$ 500

em compras nas lojas da cidade.
A promoção também ocorreu

no Facebook da entidade, onde
252 imagens de casais foram
publicadas, e as duas mais
curtidas levaram R$ 250,00

cada.

Natal Iluminado
Nos dias 11 e 14 de janeiro

aconteceu na ACIL o sorteio e
a entrega dos prêmios dos

consumidores que participaram
da promoção que fechou o ano

de 2012: Natal Iluminado.
O prêmio principal foi um
Ford Ka 0km, e depois foi
feito o sorteio de mais 10

vales-compra de R$ 1.000.
Os vendedores também

levaram para casa um prêmio
de R$ 200, que pode ser

gasto no comércio da cidade.

Dia das Mães
No Dia das Mães foram sorteados R$ 12 mil em vales-compra. Os prêmios foram divididos em um vale de R$ 5 mil e em quatro

cheques de R$ 1 mil. Os vendedores que atenderam os felizardos também levaram R$ 500 em compras nas lojas da cidade.

Dia dos Namorados
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Dia dos Pais

A promoção do Dia das Crianças deu
como prêmio seis vales-compra de

R$ 1.000,00 para os consumidores e
R$ 250,00 para os vendedores.

Em agosto foi a
vez do Dia dos

Pais. Na campanha
foram sorteados

seis vales-compra
de R$ 1.000,00

para os consumido-
res e R$ 250,00

para os vendedores.

Dia das Crianças
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33º Dia da Empresa Limeirense

A cada ano são destacadas personalidades do campo empresarial no município
de Limeira que são homenageadas no Dia da Empresa Limeirense. Em 2013 o evento
chegou a sua 33ª edição e reuniu no dia 23 de agosto, no Nosso Clube, cerca de 700
pessoas entre convidados e autoridades.

A festa foi ainda mais especial, pois contou a história dos 80 anos da entidade por
meio de um vídeo, além da participação de honra de alguns ex-presidentes e seus
familiares, os quais participaram da entrega dos diplomas para os homenageados.

Foram premiadas empresas do comércio, indústria, prestadores de serviços,
mulher e jovem empreendedor, instituição, empresa socialmente responsável e
personalidade.

A edição de 2013 contou com o patrocínio da Foz do Brasil, Ajinomoto, Casa das
Mangueiras, Furlan, Grupo Engep, Lunare, Papirus, R Maluf, Tatu, TRW, Hyundai HBM
Aversa, Mattiazzo e Boa Vista Serviços.
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33º Dia da Empresa Limeirense
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ACIL visitou a 14ª Feimafe

Aconteceu de 3 a 8 de junho, no Pavilhão do Anhembi em São Paulo, a 14ª Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e Sistemas Integrados de Manufatura (Feimafe).
Limeira estava representada por nove empresas: AGA, Airzap, Indústria de Máquinas Chinelatto, Imag, Kone, Metalurgia Souza,  Newton, Sorg e Uzap.

Os diretores da ACIL, Francisco de Salis Gachet e José Geraldo Vieira Cardoso, visitaram a feira e puderam conhecer as novidades do setor
e principalmente os estandes dos associados da entidade.
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O jornal da ACIL, o Visão Empresarial Limeirense comemorou em
setembro seu oitavo aniversário.

Formaturas do Telecentro

Nos meses de julho e dezem-
bro aconteceram na ACIL duas

formaturas das turmas do
Telecentro. Ao total 170 alunos

receberam o certificado de
Introdução à Informática, o
qual englobou 5 módulos:

Windows, Word, PowerPoint,
Excel e Internet, além do
curso de Redes Sociais e
Tratamento de Imagens.

Palestra com Alfredo Rocha

Em comemoração aos 80 anos
da ACIL foi realizada no dia 19

de junho, no salão social do
Nosso Clube, a palestra
“Motivando todos para os

novos desafios”, com o confe-
rencista Alfredo Rocha. Cerca
de 800 pessoas prestigiaram o
evento e puderam desfrutar de
um momento divertido, dinâmi-
co e inteligente que envolveu

todos os presentes.

15ª Aljoias Jornal Visão Empresarial

Em agosto aconteceu a 15ª a Aljoias. A ACIL esteve presente
novamente com um stand oferecendo consultas ao SCPC

gratuitas aos expositores.
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Cerca de 110 pessoas estiveram presentes no dia 17 de outubro na
sede da ACIL para o 8º Happy Hour do CME em prol da Alicc.

Ações do CME

Aniversário CME Doação ovos de Páscoa

Foi em grande estilo que o Conselho da Mulher Empreendedora da
ACIL (CME) comemorou seu 9º aniversário no dia 18 de março.

Em março a ACIL e o CME receberam a doação do empresário
Adilson Ferreira, de 3 mil ovos de Páscoa.

2º Encontro de Empresárias Doação de cobertores

O Conselho da Mulher Empreendedora da ACIL realizou, em abril, o
2º Encontro de Empresárias. O tema foi “Atrair, Conquistar e Fidelizar”,

com a consultora, educadora e psicopedagoga, Simone Zaros.

O CME arrecadou 1540 cobertores que foram distribuídos para os
mais necessitados da cidade. A campanha foi finalizada com a

entrega às comunidades e entidades de Limeira.

Parceria Happy Hour

Parceria do CME trouxe, em setembro, a palestra
“A força do empreendedorismo feminino”, com  Bruno Caetano,

diretor superintendente do Sebrae-SP.
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Eleição e aniversário da ACIL

No dia 2 de dezembro a ACIL
realizou a confraternização de
fim de ano reunindo diretores,
funcionários e colaboradores

na Estância XV.

A Associação Comercial e Industrial de Limeira completou no dia 27 de novembro o seu 80º aniversário. Para a come-
moração, durante todo o dia, aconteceu na sede da entidade a eleição da nova diretoria para o biênio 2014-2015.

Um número expressivo de associados esteve presente na eleição, que teve chapa única encabeçada por Valter Zutin
Furlan.

Confraternização
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Durante todo o ano o NJE da ACIL visitou várias empresas agregando
conhecimento ao processo evolutivo.

Em 2013 teve início mais um grupo de estudos.

Núcleo de Jovens Empreendedores

Integrantes do NJE Visita à Alicc

Visita à Máquinas Furlan Visita à Placar Plásticos

Visita à Pralana Visita à Stampline
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Homenagem

No dia 27 de novembro, a
ACIL festejou mais um aniver-
sário. 80 anos de sucesso que

remetem as lembranças de
sua fundação em 1933. No

domingo, dia 1º de dezembro,
na Catedral de Nossa Senhora

das Dores, foi celebrada a
missa em ação de graças,
proferida pelo Padre Bryan,

que também enalteceu os ex-
presidentes que comandaram

a entidade.

Pelos seus 80 anos de relevantes atividades prestadas em Limeira, a Associação Comercial e
Industrial de Limeira (ACIL) recebeu, no dia 26 de novembro, no Plenário Vereador Vitório Bortolan,
o Diploma de Gratidão da Cidade de Limeira e a Medalha de Mérito Cívico XV de Setembro “Ordem
de Tatuiby”. O autor da proposta foi o vereador Jorge de Freitas. O projeto que concedeu a homena-

gem contou ainda com a assinatura do vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos.

Missa 80 anos
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A ACIL, em parceria com o Sicomércio e a
Prefeitura Municipal, realizou em dezembro a
campanha “Natal Divertido”, que teve como
objetivo atrair as famílias para efetuarem
suas compras no comércio de Limeira.
O “vale-diversão” distribuído para os
consumidores foi válido em todos os

eventos, que aconteceram nos bairros e
no centro, com atrações como escultura

de balão e pintura-facial, além de algodão-
doce, pipoca e brinquedos infláveis.

Cantatas de Natal
Música e muita emoção marcaram o início do projeto

“Cantatas de Natal” no dia 9 de dezembro.
A programação teve início nas escadarias da ACIL

com a  apresentação da Banda Arthur Giambelli e a
chegada do Papai Noel.

Natal Divertido

Papai Noel, Noeletes e a Banda seguiram em passeata
pelas ruas centrais, chegando na Praça Toledo Barros
para o acender das luzes do coreto e da árvore de 8

metros de altura, marcando o início do Natal em Limeira.
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