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Dia das Crianças: última
chance para concorrer
aos prêmios
Os consumidores que comprarem nas lojas participantes da campanha “Comércio de
Limeira realizando seus sonhos” do Dia das Crianças concorrerão a 3 tablets Samsung Galaxy
Tab e 1 Videogame Sony PS4 500GB. Os quatro vendedores levarão como prêmio valescompra no valor de R$150 cada. O sorteio acontece no dia 17 de outubro, às 10h, na ACIL.

Horário do Comércio

O comércio de Limeira funcionará em horário especial esse final
de semana, em comemoração ao Dia das Crianças. As lojas irão
trabalhar na sexta-feira, dia 10, das 9h às 22h, e no sábado, véspera da data, das 9h às 18h. Não deixe de presentear os pequenos e prestigie a nossa cidade.

PÁGS 8 e 9
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EDITORIAL

No começo deste ano, a maioria das conversas
trazia certo pessimismo com a passagem de 2014. Vai ser complicado, diziam
muitos, tem o Carnaval em março, depois a Copa do Mundo, eleições, somando tudo a uma economia insistentemente complicada, para muita gente, o
cenário era desolador.
Bem, chegamos a outubro e infelizmente as coisas realmente não têm sido
muito diferentes dessas previsões. Pelo menos a tônica das discussões segue
levando esse foco. Sempre haverá destaques, empresas e negócios que tiveram crescimento e êxito neste momento, é a lógica do mercado, mas o fato é
que tem sido bastante complicado.
Assisti recentemente um pequeno vídeo do consultor Ricardo Amorim, onde
é traçado um paralelo entre duas pessoas nascidas na Coréia do Sul e no
Brasil, em condições semelhantes. Graças aos maciços investimentos em
educação do governo coreano, as diferenças sociais entre os dois tornaram-se
gigantescas. Como estamos próximos do dia do professor, e também porque,
surpreendentemente, as discussões eleitorais estão trazendo a tona um comprometimento dos dois candidatos a presidência com a educação integral,
ficamos na torcida para que realmente o Brasil inicie um novo ciclo. A educação de qualidade é, sem dúvida, uma ferramenta que poderá fazer a diferença a
favor de nosso país. Tivesse um projeto desse porte começado a cinco, dez,
quinze anos, seriam gritantes as diferenças
na qualidade da mão de obra que aporta hoje
no mercado de trabalho. Precisamos virar essa
página, valorizar todos os envolvidos, cobrar
resultados, motivar os jovens, iniciar de verdade um projeto de futuro.
Ou então, seguimos com nossas projeções
de cada inicio de ano.
Boa semana a todos.

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.

Câmera
Fotográfica (45%)
Valor médio: R$ 700,00
Imposto: R$ 313,25

Ferro de passar (45,25%)
Valor médio: R$ 80,00
Imposto: R$ 36,20

VITRINE

Nota Fiscal Paulista libera R$ 895,7
milhões em créditos

O programa Nota Fiscal Paulista (NFP) liberou na segunda-feira, 6 de outubro, R$ 895,7 milhões em créditos a consumidores que forneceram seu CPF
em compras realizadas no Estado de São Paulo no primeiro semestre de 2014.
Os créditos podem ser transferidos para a conta corrente ou poupança do
consumidor. Para realizar a operação, basta acessar o site da NFP (http://
www.nfp.fazenda.sp.gov.br), digitar o CPF, a senha cadastrada e escolher a
opção “Utilizar créditos”, na aba “Conta corrente”.
Mesmo quem ainda não fez o cadastro no site, mas costuma solicitar o
registro do CPF nas compras pode ter créditos disponíveis.
Para fazer o cadastro e consultar os créditos, é preciso acessar a página
da NFP na internet, e no menu do lado direito, no quadro “Cadastre-se”, clicar
em “Pessoa Física”. Em seguida, é necessário inserir dados como CPF, data
de nascimento, nome da mãe, endereço, telefone e e-mail.
Com o cadastro criado, e o perfil logado, a consulta dos dados é feita em
“Conta corrente”, na aba superior da tela. Caso haja saldo suficiente para
resgate - é preciso ter 25 reais pelo menos -, basta então clicar em “Utilizar
créditos”.
Os valores ficam disponíveis por cinco anos e podem ser utilizados a qualquer momento durante esse período. As solicitações de resgate do valor são
creditadas na conta do consumidor na semana seguinte.

IPV
A
IPVA
A partir deste mês, os consumidores podem utilizar os créditos para abater ou quitar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)
de 2015.
Nesse caso, é preciso solicitar a opção no site da Nota Fiscal Paulista
até o dia 31 de outubro. O veículo deve estar no nome do usuário cadastrado
no programa.
Fonte: Exame.com
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Recicla Lâmpadas é opção certa para
descarte seguro
Pensando no descarte de
lâmpadas, o empresário Mauricio Antonio Fahl percebeu
a necessidade da reciclagem correta do produto e
decidiu investir na primeira
empresa desse ramo na
região. O principal objetivo da
Recicla Lâmpadas, é contribuir para a preservação
ambiental evitando a contaminação do ar e do solo,
pelo mercúrio presente na
composição de lâmpadas
fluorescentes, usando o único equipamento nacional
produzido e autorizado pela
Cetesb, o BULBOX®.
O principal alvo são em-

presas com ISO 14001, órgãos governamentais, universidades e escolas, além
de entidades privadas. “Consumidores de lâmpadas fluorescentes se beneficiam
pelo seu baixo consumo de
energia elétrica e por sua longa vida útil. Porém, se deparam com as dificuldades no
gerenciamento deste resíduo”, explica.
Um dos diferenciais que o
proprietário oferece é a facilidade de ir até o cliente e realizar o descarte no próprio
ponto, com total segurança
e praticidade, evitando a contaminação do ar pelo gás e

possibilitando uma operação
de custo e risco mais baixos.
A Recicla Lâmpadas ainda não disponibiliza atendimento em espaço físico,
o que já entrou nos planos
de expansão do proprietário. É possível entrar em
contato pelo telefone (19)
99811-1511 ou pelo e-mail:
info@reciclalampadas.com.br.
Visite também a página na
internet: www.recliclalampadas.com.br. O horário de
funcionamento é das 8h às
11h30, e das 13h às 18h.
“Uma nova LUZ nos remete sempre a novas ideias.
Caso ela queime, nos ligue

DIVULGAÇÃO

Recicla Lâmpadas, uma empresa responsável por fazer, junto
com o cliente, um mundo melhor

que vamos até você, descartá-la de forma correta,
sem risco de contaminação ao meio ambiente.

Você e sua empresa estarão trabalhando para um
futuro melhor do planeta”,
aconselha Fahl.

Óticas Gazetta inaugura nova loja no
supermercado Enxuto
Desde 1956, a Óticas
Gazetta é referência na cida-

de. Fundada por Divanir
Gazetta, hoje é administrada
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A nova Óticas Gazetta do supermercado Enxuto funciona de
segunda a sexta-feira, das 9h às 21h e aos sábados das 9h às 17h

por Sirley Gazetta, Silvia Helena Gazetta Bragotto e Marília
Gazetta Bonin.
A Óticas que sempre esteve em fase de expansão,
abriu em 2012 a segunda loja
no hipermercado Covabra e
procurando atender os clientes cada vez melhor, em 12
de setembro inaugurou a terceira unidade no supermercado Enxuto.
Atingindo todos os públicos, a Gazetta comercializa
óculos de sol, óculos de
grau, avaliando receitas médicas e trabalha com as melhores marcas do mercado,
além de lentes de contato
descartáveis. Para os óculos, as proprietárias destacam as grifes Ray Ban,

Michael Kors, Coca-Cola,
Atitude, Ana Hickmann,
Pierre Cardin, Kipling, Vogue,
Victor Hugo, Oakley e Mormaii, entre outras.
Com 25 colaboradores, a
empresa genuinamente
limeirense, é referência
principalmente nos serviços relacionados a lentes.
“A qualidade disponível na
Óticas Gazetta, são as
mesmas que os clientes
encontram em qualquer
parte do mundo”, garantem
as sócias.
A loja matriz fica localizada na Rua Dr. Trajano, 581.
Entre em contato também
pelo telefone (19) 34413414. O horário de atendimento é de segunda a sex-

ta-feira das 8h30 às 18h e
aos sábados das 8h30 às
14h. A filial localizada no
hipermercado Covabra, fica
na Av. Campinas, 50 e atende também pelo telefone
(19) 3443-3894. O horário
de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 9h
às 21h e aos sábados das
9h às 17h. A mais recente
unidade se encontra no supermercado Enxuto e funciona também de segunda a
sexta-feira das 9h às 21h e
aos sábados das 9h às 17h.
Entre em contato pelo telefone (19) 3443-8896. “Venha
conferir a qualidade que a
Óticas Gazetta oferece à todos os clientes”, convidam
as sócias.
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Rio Verde lança Maison D’Art Miró
Após o sucesso de vendas do
Maison D’Art Dalí, a Rio Verde
apresenta a Limeira a continuação desse primoroso projeto. O
novo empreendimento, o Miró,
que será construído na Avenida
Guilherme Dibbern, esquina com
a Rua Mário Aparecido Cortez já
está sendo comercializado. Os
clientes podem visitar o plantão
de vendas e conferir os detalhes

da maquete, assim como o decorado de 146 m².
O bairro escolhido para a
implantação do residencial é
bastante privilegiado, cercado
por comércios, supermercado e
escolas, além de ter fácil acesso ao centro e às principais vias
de acesso e saídas de Limeira.
O terreno selecionado para a
construção das três torres do

lançamento é ao lado do Maison
D’Art Dalí, que foi lançado no final de 2011 e está com as obras
em andamento. Juntos, os dois
residenciais transformarão a região, que será beneficiada com
melhorias em todo o entorno.
As torres do novo empreendimento estão posicionadas
de forma que os moradores
aproveitem o melhor do sol e
DIVULGAÇÃO

O novo empreendimento será construído ao lado das torres do Maison D’Art Dalí e as vendas já iniciaram

da vista oferecida. Os apartamentos possuem três opções
de metragem: 98 m² com três
dormitórios, sendo uma suíte,
121 m² com três suítes e, por
fim, 146 m² com três suítes e
sala ampliada ou quatro dormitórios, sendo duas suítes. Um
projeto bem distribuído em que
a integração entre os ambientes e a varanda gourmet são
os principais diferenciais. A
área técnica e o compartilhamento reduzido de paredes
entre os apartamentos também
chamam atenção.
Os moradores vão ter diversas opções de lazer, distribuídas em harmonia com o paisagismo e que serão entregues
decoradas e equipadas. No
lazer externo o destaque é para
a casa de campo que tem piscina exclusiva e minicampo gramado. Além disso, os moradores desfrutarão da praça de
boas-vindas com fonte, praça
dos encontros com fonte e
pergolado, piscina com raia e
recreativa, piscina infantil, deck
molhado e solário, apoio externo ao fitness, quadra recreativa, áreas de apoio externo ao
espaço teen e ao salão de festas infantil, praça das mamães,
playground externo anexo ao
playground coberto, áreas de

apoio externo ao espaço
gourmet, ao salão de festas e à
área da churrasqueira, e pista
de caminhada. E no lazer interno tem ainda salão de festas,
espaço gourmet, varanda da
churrasqueira, salão de festas
infantil, brinquedoteca, espaço
teen, fitness, bar da piscina,
sauna com sala de repouso e
sala de massagem.
Sustentabilidade
A Rio Verde recebeu o certificado Empreendedor AQUA, da
Fundação Vanzolini. A conquista representa o mais alto nível da
certificação, pois referenda como
sustentável a Alta Qualidade
Ambiental dos empreendimentos
e os correspondentes processos
de gestão aplicados pelos empreendedores da construção civil no Brasil. Com isso a Rio Verde passa a ser a primeira do interior paulista a obter o título e a
segunda do país a conquistar
essa importante certificação.
Isso significa que, a partir de
agora, todos os empreendimentos residenciais e comerciais lançados nas cidades de Limeira,
Americana, Piracicaba e São
Carlos com a certificação AQUAHQE, a empresa passa a ter o
sistema corporativo de gestão de
empreendimentos certificado.

Isca Faculdades abre novas turmas de
cursos de MBA e Especialização
O Isca Faculdades abriu novas turmas para os cursos de MBA (Master Business Administration) e Especialização. As possibilidades oferecidas são: MBA em
Marketing Empresarial, MBA em Controladoria e Finanças, MBA em Inteligência de Pessoas (RH), Especialização em Engenharia em Segurança do Trabalho e Especialização em Educação Especial e Inclusão.
Os cursos de Especialização têm carga de 360 a
700 horas, e os de MBA, de 380 horas. Todos eles
têm o objetivo de permitir ao profissional evoluir em
sua formação, agregando conhecimentos teóricos e
compreendendo metodologias, ferramentas e instrumental de aplicação prática, para que possa agregar

valor ao seu desempenho e produzir melhores e maiores resultados no mercado.
As aulas são quinzenais, aos sábados. As inscrições
devem ser feitas pelo site www.iscafaculdades.com.br ou
pessoalmente na secretaria da instituição. Como os cursos são modulares, o aluno pode ingressar a qualquer momento, sem prejuízo de conteúdo.
O corpo docente é formado em sua maioria por
doutores e mestres com titulações obtidas em instituições de renome, como USP, FGV, UFMG, Unesp,
Unicamp e UFSCar, entre outras, além de especialistas com MBA na área gerencial e que atuam diretamente no mercado na área em que ministram aulas.

“A pós-graduação lato sensu tem como foco atuar de
forma inovadora para atender as necessidades do mercado corporativo, que se apresenta cada vez mais competitivo, portanto demandante de profissionais com capacidade para exercer sua liderança, para mobilizar pessoas
visando gerar resultados cada vez melhores e cientes das
responsabilidades socioambientais das empresas”, explica Geraldo Alencar Ribeiro, coordenador da Pós-Graduação do IscaFaculdades.
O campus do Isca Faculdades fica na Rodovia Deputado Laércio Corte (Limeira-Piracicaba), 3.000. Mais
informações pelo telefone (19) 3404-4700 ou pelo site
www.iscafaculdades.com.br.
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Sorria Melhor, um novo conceito em clínica de Odontologia
A Sorria Melhor surgiu da
ideia de se fazer em Limeira uma clínica com estrutura para atender às principais especialidades da
odontologia em um local de
fácil acesso para a população, aliando modernidade, praticidade e simplicidade. O projeto se iniciou há 3 anos, e após
uma extensa reforma para
poder atender bem e com
total acessibilidade, a clínica foi inaugurada em
agosto de 2014.
A Sorria Melhor conta
com uma rede de dentistas

liderados pelo Dr. Adriano
Gonçalves de Souza, proprietário da Clínica. A empresa c o n t a c o m c i n c o
consultórios que atendem
as diversas especialidades da Odontologia e fazendo os mais diversos
tratamentos, como a instalação de Implantes dentários, Ortodontia com aparelhos metálicos e estéticos, bem como tratamentos estéticos, de canal, gengival, próteses dentárias,
entre outros.
Buscamos o que há de
mais moderno na Odonto-

Na Sorria Melhor a ideia é tornar a visita ao dentista
um pouco menos tensa e estressante. Ir ao dentista não
precisa ser um sofrimento!

logia, como por exemplo a
Ortodontia com aparelhos
autoligados, que requerem
menos visitas ao dentista
para manutenções e diminuem o tempo de tratamento. Outra boa opção
oferecida são os aparelhos
totalmente estéticos, para
as pessoas que quiserem
corrigir os dentes, mas não
gostam dos aparelhos metálicos tradicionais.
Pela localização, bem no
centro comercial de Limeira, está totalmente preparada para atender os trabalhadores do comércio local.
A clínica conta com parceria com estacionamento,
além da proximidade com
o terminal de ônibus.
A arquitetura da clínica foi
pensada visando o conforto e o bem estar dos clientes. A ideia é tornar a visita
ao dentista um pouco menos tensa e estressante. Ir
ao dentista não precisa ser
um sofrimento!
A equipe de dentistas e
auxiliares está treinada a
atender bem nossos clientes. Essa, aliás, é missão
da clínica: atender com excelência os clientes.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Sorria Melhor alia modernidade, praticidade e simplicidade
A Sorria Melhor Odontologia está localizada na Rua
Tiradentes, 327 – Centro, com telefone 3701-3010. O email
é contato@sorriamelhorodontologia.com.br. Acesse também o site: www.sorriamelhorodontologia.com.br.

A clínica possui excelente localização, bem no
centro da cidade
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Shopping
Nações

Poupatempo é inaugurado para atender
região de 1 milhão de habitantes

A unidade do Poupatempo
de Limeira foi inaugurada na
sexta-feira, 1º de outubro, no
Shopping Nações, com a finalidade de atender a uma região que conta com cerca de
1 milhão de habitantes. Instalado numa área 950 metros
quadrados, o espaço conta
com piso de alta densidade,
ar-condicionado, divisórias,
forro, instalações elétricas e
sistema anti-incêndio, entre
outras benfeitorias, que exigiram um aporte do shopping
de R$ 2 milhões.
A cerimônia de inauguração
contou com a presença do secretário de Estado de Gestão
Pública, Waldemir Caputo, do
prefeito de Limeira, Paulo
Hadich, e de várias outras autoridades estaduais e municipais. “Nossa expectativa é

DIVULGAÇÃO

Descerramento de placa na inauguração do
Poupatempo em Limeira
atender duas mil pessoas por
dia no Poupatempo de Limeira, oferecendo um serviço que
tem 94% de avaliação de óti-

mo e bom pela população”, afirmou Caputo.
Hadich lembrou que a unidade da cidade foi instalada

“em tempo recorde”. “Desde janeiro, quando o governador Geraldo Alckmin anunciou a vinda do Poupatempo, todos os
envolvidos trabalharam muito
para sua concretização”, destacou. Ele agradeceu em especial à direção do Shopping
Nações, que cedeu a área
onde a unidade está instalada
“sem qualquer custo de locação ou condomínio”.
O prefeito também antecipou
que o acesso ao shopping pela
Rodovia Deputado Laércio Corte (Limeira-Piracicaba) deve ser
concluído até dezembro. “Vencemos as últimas barreiras burocráticas e em breve entraremos no shopping pela porta da
frente”, ressaltou. Hoje, o acesso ao empreendimento se dá
pelo bairro Santa Adélia.
CEO do Grupo WTorre, que

administra o Shopping Nações, Wavá Jezler comemorou
a inauguração do Poupatempo.
“Estamos muito felizes pelos
nossos lojistas e por toda a população de Limeira e região”,
disse. Recentemente, o
shopping completou um ano de
funcionamento e prepara várias novidades para os próximos meses.
Na unidade do Poupatempo,
que conta com 79 funcionários,
os cidadãos podem usufruir de
vários serviços. Entre vários outros, estão a confecção de Carteira de Identidade, renovação da
Carteira Nacional de Habilitação
e consulta à Nota Fiscal
Paulista e ao Atestado de Antecedentes Criminais. O horário
de atendimento é de segunda a
sexta-feira, das 8h às 17h, e
aos sábados, das 8h às 12h.
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SCPC

Recuperadora de Crédito traz bons
resultados para associados

O sistema de “Recuperação de
Crédito” é um programa sem custo oferecido aos associados da
ACIL pelo Serviço Central de Proteção ao Crédito da entidade para
que possa ser feita uma abordagem direta aos consumidores que,
ao consultarem seu nome no banco de dados do SCPC e constatarem que seu nome está “sujo na
praça”, estes possam verificar o
valor exato do débito, solicitar a
emissão do boleto e realizar o pagamento da dívida no Sicoob

Acicred, agência bancária que fica
dentro da entidade. Dessa forma,
pode ser feita a liberação automática da inadimplência.
Para a coordenadora do
SCPC, Adriana Marrafon, esse
é um serviço que gera bons resultados para as empresas que
o utilizam. “É mais uma facilidade para que os associados
tenham a possibilidade de receber suas pendências, oferecendo também ao devedor mais
comodidade, pois aquele que vir

até o SCPC para consultar seu
nome poderá pagar seu registro
em atraso com rapidez.”
Vários sócios da ACIL participam da Recuperadora de Crédito e muitos já conseguiram resgatar valores expressivos de dívidas, diversas dadas até como
perdidas, como é o caso da CBI
Informática, que aderiu ao sistema há quase três anos. “Desde
que passamos a utilizar os serviços do SCPC nossa recuperação de débitos aumentou cerca

Empresas que já aderiram ao programa
Alerta Segurança Eletrônica
Alfa Omega
América Sul
Bom Tec
Brasveda
C B I Informática e Línguas
Casa Agrícola
Casa das Persianas
Casa Primavera
Central Informática
Central Madeiras
Centro Educacional Heitor Vila Lobos
Click Informática
Crismar
Cuki Modas
Curso Aprovado
D´Ellas Confecções
Dephinitiva
Franquia Imóveis
Gabi Confecções

Gesso Dias
Ideia Centro de Línguas
Intima Lingerie
Joely Cial
Joint Modas
Kairos Transportes
Lourenção Madeiras
M Cruz Bijuterias
Marina Laay Roy
Mecatti
Óticas Gazetta
Ótica Pizani
R S Materiais de Construção
Rede Construir
Relojoaria do Peixinho
Rober Calçados e Confecções
Soninha Confecções
Tecno Plating
Val Car Peças
Vila Jazz

de duas a três vezes”, conta
Márcia Ap. Rodrigo, gerente da
escola. Ela afirma que anteriormente utilizava outro banco de
dados, porém, achava que o resultado não era satisfatório, pois
os inadimplentes continuavam
com crédito na praça, já que a
maioria dos comerciantes de Limeira utiliza o banco de dados
disponibilizado pela ACIL.
Para o sócio-proprietário da
CBI, José Marcos de Moraes, a
Recuperadora de Crédito é de
grande valia para os associados,
“é importante para as empresas
fazerem esse tipo de parceria,
nós tivemos um bom retorno e

por isso recomendamos o serviço”. Já Márcia ressalta que
muitos de seus clientes inadimplentes têm vergonha de se
dirigir até o balcão da recepção
da escola para quitar sua dívida, “sempre tem movimento,
então elas preferem pagar na
ACIL, já que lá as chances de
alguém a conhecer são mínimas, além de o atendimento ser
muito cômodo e ágil”, finaliza.
Mais informações a respeito do Sistema de Recuperação
de Crédito oferecido pelo
SCPC da ACIL podem ser obtidas pelo telefone 3404-4949,
falar com Heloísa.
FOTOS: ACIL/RAFAELA SILVA

Márcia e José Marcos, da CBI Informática, utilizam e
recomendam os serviços da “Recuperadora de Crédito”
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Conheça as lojas participantes da
Promoção do Dia das Crianças da ACIL

A Popular Bolsas
Aberholl & Fitch
Abil Cursos
Absoluta Modas
Acessórios Vitória
Agropesca
Agro Rossi
Algo Mais Modas
Aliança Comercial
Aliança Folheados
Aloha Tecidos e Cortinas
Alvorada Perfumes
Ambiente Modas
Ana Vini Modulados
Armação Surf Shop
Armazém da Moda
Auto Escola e Despachante Exodus
Auto Escola Felipe
Auto Peças Lazinho
Auto Peças Santa Rita
Bacana Confecções
Bar do Tatu
Barretos Country
Bellini Modas
Belíssima Modas
Bell Modas
Bella Cor
Belle Marie
Biri Calçados – R. Barão de Campinas
Biri Calçados – R. Santa Cruz
Biri Calçados – R. Santa Cruz
Biri Calçados – R. Tiradentes
Bras Van
Brasveda
Brink Bem
Calçados Medeiros
Casa Agrícola
Casa Chohfi
Casa da Árvore Kids
Casa das Camisas
Casa das Mangueiras
Casa de Tintas Jam
Casa dos Colchões
Casa Kühl de Tintas
Casa Primavera
Celly Calçados
Central Máquinas
Chama Azul
Charmant Centro de Beleza
Chic & Bella Cosméticos

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ciro Móveis
Claro Max Telecom
Cleide Joalheria
Click Informática
Clínica Sorridents
Comercial Casa Limpa
Comercial Ludvan
Confeitaria Sociedade Gourmet
Confortto Móveis & Colchões
Consermaq
Controle Informática
Cuki Modas – R. Barão de Campinas
Dazze
Denys Confecções – Jd. São Francisco
Denys Confecções – Pq. Novo Mundo
Despachante Serginho
Destaque Moda Feminina e Masculina
Diego Modas
Dimitri Moda
Discolândia Artigos e Fantasias para Festas
DM Confecções
Drogalim Novo Mundo
Drogalim Vista Alegre
Drogaria Labaki
Drogaria São Luiz
D’Ville Bolsas
Elétrica e Ferragens São Miguel
Elétrica Gilmar
Empórium Óptico
Epzódio Modas
Equipom
Espaço Jô Nascimento
Esportes Avenida
Estrela Presentes
Farfalla Boutique
Fargos Modas – R. Senador Vergueiro
Farmácia Homeo Ervas
Fato Novo
Focalize Outdoor
Foto Yamashita
Franasa
Gabi Confecções
Germânica Veículos
Gift Brasil
Hangar Store
Hiper Mercado Parque
HPIO Modas
Imobiliária Forster
Indústria de Máquinas Chinelatto
Info House

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Inove Auto Peças
Íntima Lingerie
Italian Joalheiros
J Medeiros
Jandaia Pneus
Jéssica Cosméticos
JG Comércio de Metais
Joint Mens Wear
Kalçatodos
Kaline Modas
Ki Festas
King One Outlet
KL Modas
KombatForce Multisports
Labelle Jeans
Lafine
Lana Cosméticos e Presentes
Le Petit Calçados
Leal Bike
Leão & Leão Informática e Eletrônicos
Lena Modas
Linknet Soluções
Loja Eduardo
Loja Mesiq
Loja Tim
Lord Pop Jeans
Lorena Flor
Luiza Bijuterias
Machado & Machado Auto Center
Magazine Luiza
Maluf Calçados
Máquinas Furlan
Marcenaria Gianoto
Márcia Monteiro
Materiais de Construção Dois Irmãos
Mecatti Ferro e Aço
Microlins
Millenium Boutique
Milly Joalheria
Milly Ótica e Relojoaria
Moça Brasilis – R. Santa Cruz
Moda Brasil
Monalisa Modas
Mundo Encantando
Musical Brasil
Nuova Reale Casimiro
O Boticário – Av. Antonio Cruañes
O Boticário – R. Dep. Octávio Lopes
O Boticário – R. Santa Cruz
O Boticário – R. Senador Vergueiro
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

O Boticário – Shopping Pátio Limeira
O Porão Modas
Officina da Moda
Ofinótica
Opção Bolsas
Óptica Cidade
Óptica Crislen
Orenir Festas e Decorações
Ótica Boa Vista
Ótica Emboava
Ótica Gazetta
Ótica Limeira
Ótica Lince
Ótica Marucho
Otica Pizani
Ótica Unimed
Ótica Visional
Ótica Zaros
Óticas Diniz
Palácio dos Presentes
Papelaria Lilás
Papelaria Mec
Pardal Celulares
Pardal Presentes e Brinquedos
Pardal Relojoaria
Peixaria Spinelli
Peixinho Ótica
Peteca Calçados

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pevimaq
Pizzaria Micheluccio
Planeta Água
Posto da Fonte
Pratika Ferragens e Ferramentas
Primata Confecções
Princesa Cosméticos – R. Santa Cruz
Princesa Cosméticos – R. Dr. Trajano
Procotil
R R Parafusos
Radical Vest
Ramos Folheados
Rapha Presentes
Red Surf
Relojoaria Zezinho
Roal Acessórios
Roque Imóveis
Rosé-Rô Confecções
Rosi Novidades
Roveda Fotografias
Rozinelli Móveis
RRC Info
RS Materiais para Construção
Samara Modas – R. João D’Adona
Sander Sorveteria
Santos Calçados – R. Barão de Campinas
Santos Calçados – R. Dr. Trajano
Santos Fitness

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Sapataria By Jane Porreca
Skia Materiais para Construção
Sônia Modas
Star Bella
Substance
Substance Personal Vest
Supermercado Moreno
Tabacaria Treze
Textil Abril
Tofaneli Tintas
Tropical Plantas
Tunell Surf Shop
Vera Mattiazzo Investimentos Imobiliários
Vic Modas
Vídeo Locadora Pé Quente
Vitória Shoes Calçados
Vivane Lustres
Vulcão dos Calçados
Waig Industrial Ltda
Waimanalo Surf Wear
Xica Magazine
Yázigi Limeira
Yuzu
Zales
*Certificado de Autorização
CAIXA nº6-0852/2014

10
15 de Outubro
Há quase 120 anos, encabeçado pelo educador Salomão
Becker, a comemoração ao Dia
dos Professores ganhou forma
pela primeira vez na cidade de São
Paulo e, a partir de então, as escolas da capital paulista adotaram
a ideia e passaram a celebrar o
trabalho dos profissionais da educação, estes que exercem um
papel insubstituível no processo de
transformação social da população, pois a docência vai além da
condução das aulas.
É possível listar todas as passagens em que foi possível contar com a ajuda, orientação e
apoio do professor, seja nas horas de angústia, nos momentos
de apreensão ou desespero para
enfrentar uma prova, por exemplo.
De uma maneira ou de outra, a
vida de todos os estudantes foi
marcada por algum bordão, que

9 a 15 de outubro - 2014

Professores, muito mais que educadores,
são exemplos para seus alunos
além de ajudar no âmbito acadêmico, esteve ali para abrir as portas das transformações pessoais.
Apaixonado pelo conhecimento, o professor Tadeu Ceratti, carregou desde pequeno a vontade
de poder ensinar e auxiliar as
pessoas através da profissão. Alimentando a paixão pela educação, buscou a área de história e
filosofia, dois campos que proporcionavam uma quantidade considerável de informações. “Elas me
deram a possibilidade de crescer
no sentido do saber, conhecer.
Isso era fundamental”, conta.
A escolha em atuar com os
adolescentes, veio pela experiência dos trabalhos desenvolvidos
na universidade. Para ele, os alunos iam perdendo a paixão pelos
estudos e isso faz com que elas
cheguem com ideias fechadas ao
ensino superior. “Eu percebi que

era importante lidar com os adolescentes, um das tarefas mais
desafiadoras que existe. Meu conceito sempre foi resgatar esse
processo de amor pelo conhecimento e entrar na universidade
com esses olhos”, comenta.
Com 26 anos de profissão,
Ceratti diz que a razão de continuar no campo da educação são
os alunos que retornam, que entraram na universidade, se realizaram e que permitiram sua presença na vida acadêmica e pessoal. “É muito gratificante você
poder ouvir algo como: ‘olha,
você me ajudou muito’; ‘aquilo
que você disse, me fez enxergar
as coisas de outra maneira’, é
um dos momentos em que mais
me orgulho de ter escolhido esse
caminho”, conta emocionado.
Além disso, outro ponto importante listado na carreira do pro-

FOTOS: ACIL/LAIS CARVALHO

“Sou professor há 26 anos. É a minha grande paixão”, relata o
professor de história e filosofia Tadeu Ceratti
fessor é a oportunidade de poder
lecionar ao lado de ex-alunos.
Pois, a partir do trabalho feito durante anos, foi possível criar na
vida de cada um desses a vontade de continuar seu trabalho, fazendo-o recordar e confirmar a im-

portância do papel do pedagogo.
O amor pela arte de educar
também conquistou a professora de ciências, Amanda Siqueira
Madureira. Formada em veterinária e especializada em anato
patologia, lecionou em universi-
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dades durante alguns anos, mas
os pequenos conquistaram seu
coração e a encorajaram a fazer
sua licenciatura em pedagogia.
“Acabei pegando umas salas de
ensino fundamental no estado e
vi que trabalhar com as crianças
desde novas e ver toda a evolução deles foi muito gratificante”,
conta a Amanda, que depois disso não conseguiu mais deixar de
trabalhar com as turmas infantis.
Escolher estar ao lado dos

pequenos no ensino fundamental I e II foi importante para a carreira da professora, pela importância de acompanhar e conhecer todos eles até o final do primeiro ciclo da vida escolar. Para
ela, esse público alvo que escolheu há quase cinco anos, vai
muito além do que estar presente na sala de aula e expor os
conteúdos propostos, é estar
envolvida com o perfil dos alunos.
Preocupada em prepará-los

A professora Amanda Siqueira prioriza e acredita na importância
que as aulas práticas trazem para os pequenos

para a vida adulta, a educadora
sempre busca trabalhar com aulas práticas e experimentais, que
auxiliam ainda mais o aprendizado de cada um. Podendo listar
vários episódios que a fazem ter
orgulho da área que escolheu.
Recentemente, o carinho de uma
estudante com o envolvimento
nas aulas práticas, fizeram com
que a garotinha já decidisse o caminho que quer trilhar no futuro.
“A filha de um casal de médicos
que ficou tão envolvida com as
aulas disse para os pais que não
iria fazer a ‘medicina dos humanos’, mas que iria fazer a medicina veterinária”, relatou Amanda
que se emociona cada vez mais
em saber que está orientando
uma pessoa tão pequena a cuidar do meio ambiente.
A pedagoga também diz que
para ser professor não se pode
ter preguiça, pois é uma profissão gratificante quando se percebe a real influência e cuidado
que é necessário ter com as crianças. Se existir intenção de
entrar nessa área, as pessoas
têm que vir de coração, traba-

lhar duro, se dedicar e persistir
nesse ramo que tanto precisa
de profissionais com determinação. “E por incrível que pareça,
a educação aprendida em casa
não substitui a da escola.”
A todos os profissionais que
escolheram esse caminho, ou
que ainda vão escolher, Tadeu
Ceratti adianta que trabalhar com
pessoas se torna complexo e ao
mesmo tempo fantástico. “É pos-

sível perceber quando se muda
um comportamento pelas nossas palavras, mas é muito mais
importante saber que nós, professores, de alguma maneira participamos disso”.
Parabéns aos professores,
que há anos vem exercendo uma
das profissões mais bonitas de
todo o mundo, e que lutam pelo
conhecimento e desenvolvimento da população.
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Limeira, bom negócio é comprar aqui

Há quem diga que prefere
comprar nos pólos comerciais
das cidades da região, porém,
Limeira evoluiu muito nos últimos anos. Hoje a cidade conta
com uma diversidade de produtos extensa, ou seja, “temos
lojas especializadas em diversos
segmentos, tudo o que o cliente precisa ele encontra aqui,
além dos bons preços praticados pelos comerciantes locais
que sempre estão engajados em
oferecer qualidade a um custo
justo”, afirma Hélio Roberto Chagas, proprietário da Vic Modas.
Quem também concorda
com o comerciante é o vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Limeira (Sicomércio), Martim de Medeiros.
“Temos que valorizar nossa cidade, contamos com excelentes lojas, com ótimas opções,
desde os produtos populares
até os mais sofisticados, atendendo assim, todos os gostos
e perfis do consumidor”. Além
disso, quem compra na cidade
contribui diretamente com a economia local, com a geração de
emprego, enfim traz inúmeros
benefícios para a comunidade,

O comércio deve começar a se preparar para maior
data de vendas, o Natal
sem contar que não precisa se
deslocar para outras cidades,
gastar excessivamente com gasolina e talvez até pegar algum
congestionamento indesejado.
Para o empresário do ramo
de tecidos, Badih Bechara, da
Casa Primavera, os preços praticados pelo comércio local
são muito competitivos, “sem
contar com as promoções que
realizamos para fomentar as
vendas e atrair mais e mais clientes que sempre tem vantagem em comprar aqui”. Chagas,
que também é diretor da ACIL,
ressalta o trabalho feito pela en-

tidade para estimular o
limeirense a realizar suas compras na cidade. “Sempre estamos engajados em lançar e oferecer campanhas promocionais
atrativas e com excelentes prêmios para aqueles que prestigiarem as lojas de Limeira. Dessa forma, todos saem ganhando”, complementa.
Além da importância da qualidade dos produtos, que devem
ser ofertados a preços atrativos
para o consumidor, um atendimento de qualidade sempre atrai
e fideliza clientes, sendo assim,
preparar a equipe de vendas ade-

ACIL no Outubro Rosa

quadamente deve ser uma das
prioridades para os empresários do ramo. Na Vic Modas, por
exemplo, a capacitação dos
colaboradores é mensal e contínua, para que todos estejam
sempre bem preparados para
melhor atender. “Essa etapa é
primordial. Quando contratamos
fornecemos todas as informações sobre os produtos e nossos clientes, pois, afinal de contas, a equipe da Vic tem de ser
especializada em moda masculina para oferecer, assim, o produto ideal para cada perfil de
consumidor”, conta Chagas.
A época mais esperada pelo
comércio já está chegando, o
Natal sempre traz boas vendas
e, consequentemente, aquece a
economia de Limeira, dessa forma o ideal é começar a preparar o estoque, a loja, e, principalmente a equipe de vendas.
“É importante que os comerciantes preparem seus colaboradores, aperfeiçoando o atendimento dos vendedores, e também se comprometendo a seguir adequadamente o que mandam as leis trabalhistas, como
salário digno e carteira assina-

da, por exemplo”. Dessa forma,
o funcionário vai ficar satisfeito
e render muito mais.
Outra atitude essencial é fazer com que o colaborador entenda que também precisa do trabalho e quanto mais ele vender, no
caso dos comissionados, mais ele
ganha. Com certeza, é uma parceria muito boa tanto para o comerciante quanto para o vendedor.
O consumidor também sai ganhando com isso, pois fica satisfeito por ter sido bem atendido e
feliz por ter comprado um produto
de qualidade com preço bom.
Fique ligado!
A Associação Comercial e
Industrial de Limeira sempre
tem promovido e apoiado cursos e capacitações sobre
excelência no atendimento
para que seus associados e
equipe de colaboradores sempre estejam bem preparados
para melhor atender. Então,
entre em contato com a ACIL
pelo telefone 3404-4900 e se
informe sobre nossa agenda
de cursos.

FOTO: ACIL

Para apoiar a prevenção do câncer da mama,
os colaboradores da ACIL usarão até o final do
mês a camiseta do “Outubro Rosa” em prol da
Alicc. Além do vestuário, como todos os anos, a
entidade conta com adereços na cor rosa e incentiva a todos os empresários a também abraçarem a causa.
A entidade é ponto de venda de kits que contém uma camiseta dry-tech, botton e adesivo para
carro. O valor é de R$35 e os kits poderão ser
adquiridos em todo mês de outubro ou até quanto durarem os estoques.
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Prestadores
de Serviços
Com o objetivo de fortalecer
a classe de prestadores de serviços, a ACIL -Associação Comercial e Industrial de Limeira
reuniu-se no dia 1º de outubro
com outras entidades, afim de
firmar parcerias para a construção de um Fórum Permanente que discuta melhorias
para o setor.
O evento reuniu representantes do Sindijoias, Sincaf,
OAB, APECL e Sescon que
preparam para o próximo dia
15 de outubro, às 19h, a palestra “Simples Nacional para
Prestadores de Serviços”, com
Carlos Alberto Baptistão -Diretor da Atlas Markar.
Para o empresário e conselheiro da ACIL, Marcelo Voigt
Bianchi, com a mudança na lei,
os empreendedores devem ficar
atentos ao cumprimento dos prazos. “Agora a grande maioria dos
prestadores de serviços, inclusive médicos, advogados, dentistas, entre outros profissionais liberais ou não, poderão optar pela
tributação do Simples Nacional.
A palestra vai trazer conceitos e

Basquete

ACIL promove palestra sobre
mudanças no Simples Nacional
ACIL/LUIZ SANCHES

A primeira reunião do Fórum Permanente dos Prestadores de
Serviços reuniu representantes do Sindijoias, Sincaf, OAB,
APECL e Sescon
algumas simulações para que
esses possam entender os procedimentos e se atentarem para
o prazo da opção. Se perderem
esse último, só poderão fazê-lo
em 2016”, afirma.
“Como a área de serviço é a
que mais cresce no país, a ACIL
resolveu criar o Fórum Permanente dos Prestadores de Serviços com o objetivo de fomentar esse setor”, comenta Bianchi. A princípio as reuniões serão mensais e os assuntos es-

colhidos pelos participantes.
“O segmento de serviço tem
muitas coisas em comum e o
fórum trará a oportunidade de
discutirmos esses assuntos,
Também é uma oportunidade
de integrar esse setor e esperamos que outros setores participem”, completa.
A ACIL espera contato de
outras entidades de representação de classe e de outros segmentos da área de
serviço.

A entrada é gratuita e as inscrições acontecem na Associação, com Mariana, pelo telefone 3404-4903 ou email: empreender@acil.org.br.
O evento também será transmi-

tido ao vivo pela internet, os interessados deverão acessar o
site da ACIL (www.acil.org.br),
no dia e horário marcados, e
clicar no link disponibilizado na
página principal.

Winner/Limeira está na final do
Campeonato Paulista 2014
DIVULGAÇÃO

O jogo emocionante da classificação foi realizado
no último dia 4 de outubro

Aos sons da torcida “o
Campeão Voltou” a Winner/
Limeira carimbou seu passaporte para a Final do
Campeonato Paulista 2014.
Um jogo emocionante, realizado no último dia 4 de outubro, com muita festa nas
arquibancadas do Ginásio
Vô Lucato.
No primeiro tempo a
Winner/Limeira se mostrou diferente dos últimos
jogos três e quatro, com o
time organizado dentro de
quadra garantiram a vitó-

ria parcial no primeiro
quarto com uma vantagem
de três pontos, 17x14. No
segundo quarto o time
conseguiu segurar o ataque do Paulistano e com
isso a vantagem subiu
para 15 pontos: 40x25.
No terceiro quarto o time
do Paulistano se ajeitou, e
a vantagem que era de 15
pontos caíram para 7:
58x51. No último e decisivo quarto, o Paulistano
conseguiu diminuir a diferença, e com o time cali-

brado, a Winner/Limeira
ampliou seus pontos, alcançando a vitória.
O final do Campeonato
Paulista 2014 a Winner/Limeira enfrentará o Bauru.
Nos dias 27 e 28 de outubro, no Ginásio Vô Lucato,
acontecerá os dois primeiros jogos. Dias 30 e 31 de
Outubro, será no Ginásio
Panela de Pressão em
Bauru. E em caso de empate o quinto jogo será dia
2 de novembro no Ginásio
Vô Lucato.
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Empresa Administradora de Bens Próprios
(HOLDING) - Parte 2/2
Na primeira publicação foi
tratado como funciona e as
vantagens de uma holding. É
importante que o leitor leve em
conta as duas publicações
para melhor entendimento.
Algumas Desvantagens e
considerações na Constituição e manutenção da empresa de administração de
bens próprios (holding):
- Haverá o ITBI de 2% (considerando alíquota de São Paulo) e as taxas do cartório de
imóveis (aproximadamente
2%) na transferência dos imóveis da pessoa física para pessoa jurídica.
- Os imóveis devem ser
transferidos para a empresa ,
através do contrato de constituição da empresa e registro
no cartório de imóveis, sendo
necessário fazer a averbação
em cada Cartório onde estiver
registrado o imóvel e isso gera
custos iniciais;
- O valor da Contribuição

Prêmio

Sindical Patronal, obrigatório
para todas as empresas, é calculado sobre o Capital Social
(que serviu de base para transferência dos bens da pessoa física para a pessoa jurídica) e
pago anualmente, no mês de
janeiro de cada ano. Desta
forma, o dessa Contribuição Sindical Patronal varia entre
R$1.683,90 e R$10.683,90, por
exemplo, para Capital Social na
faixa entre R$1.000.000,00 a
R$10.000.000,00, por exemplo.
- A empresa deve manter contabilidade comercial e estar de
forma organizada, com a parte
financeira bem controlada, devendo os aluguéis serem depositados em conta corrente da
Pessoa Jurídica, e dessa conta
devem ser pagas as obrigações
da empresa, para que os lucros
sejam considerados como
isentos na distribuição aos
sócios. Os honorários contábeis
mensais para cuidar da Contabilidade e Obrigações Acessórias perante as Repartições po-

dem variar entre R$800,00 a
R$2.000,00.
Procedimentos para constituição da empresa de administração de bens próprios
(Holding):
A forma jurídica para constituição da empresa de administração de bens próprios e holding
tanto pode ser do tipo Limitada
ou S/A, respeitados os requisitos legais impostos a cada uma
destas espécies societárias.
Em se tratando de uma Holding
Familiar, partindo da finalidade de
proteger o patrimônio, o tipo
societário mais utilizado é o de Sociedade Limitada, sem ingresso de
terceiros na condição de sócio.
Com a constituição da Holding, esta receberá, a título de
integralização de capital, bens
e direitos dos sócios pelo valor
constante da Declaração de
Bens ou pelo valor de mercado,
observando-se:
a) o primeiro passo é relacionar todos os bens, principalmente os imóveis, informando: Data de

aquisição, valor de mercado, valor
constante na última declaração de
IRPF, finalidade, se para venda ou
para locação, valor estimado de
venda e valor estimado do aluguel
para que possa ser feito um planejamento de quais imóveis devem
ser integrados a empresa e quais
não serão vantajosos.
b) Se a transferência para a
Pessoa Jurídica for feita pelo valor
constante da Declaração de Bens,
este será o valor da ações ou quotas subscritas (pelo mesmo valor
dos bens ou direitos transferidos)
c) Se a transferência não se
fizer pelo valor constante da Declaração de Bens, a diferença a
maior será tributável como ganho de capital, à alíquota de 15%.
d) Após a abertura da Empresa, o documento de constituição, com a discriminação dos
imóveis que integram a pessoa
jurídica, deverá ser levado para
averbação no cartório de registro imóveis onde estiver registrado cada um dos imóveis.
Os procedimentos para aber-

tura de uma Holding são os mesmos aplicados a outras empresas: Registro do Contrato Social ou Estatuto no órgão de registro e nos órgãos fiscais: Receita Federal, INSS, Prefeitura,
Caixa Econômica Federal, porém, os imóveis devem ser integralmente relacionados e discriminados para que o documento
de constituição, após registrado, tenha a validade de escritura pública para averbação no
cartório de imóveis.
Diante do exposto, concluímos que a constituição de uma
empresa de administração de
bens próprios, (Holding) para
administração do patrimônio e
planejamento sucessório trazem benefícios, podendo ser
visto como uma ferramenta estratégica de negócios.
Carlos Alberto Baptistão Diretor da ATLAS MARKAR www.markarcontabil.com.br –
carlos@markarcontabil.com.br

Troféu Fumagalli valoriza os talentos de Limeira
DIVULGAÇÃO

Laureados 2014: Kelly Cristina Donati Rinaldi (Educação), Rafael Torralvo (Cultura), Gislaine
Delbianco - Programa Química Verde – ETEC Trajano Camargo (Meio Ambiente e Sustentabilidade),
Rogério Ferraz de Camargo (Tecnologia Ambiental), Taís Bobato (Esportes), Regina Lúcia de Oliveira
Moraes (Gestão Educacional), Beatriz Vitória da Silva (Educação), Sônia Aparecida Bertolo
Rodrigues Jacob (Educação), Leonardo Batistela (Educação), Júlia Fidélis Cruz (Esportes), Isabella
Mikami Gonçalves Pina (Educação), Joyce Padilha (Cultura), Jessica Ferraz (Educação), Luana
Gianechini Senra (Esportes), Silvia Helena Pizani (Educação), Felipe de Moraes Negro (Cidadania)

O Troféu Fumagalli, instituído em 1959 pelo empresário
Sebastião Fumagalli e pelo jornalista Ary Bagnoli, é considerado um dos mais importantes da história de Limeira. A
premiação tem como objetivo demonstrar o respeito ao ser
humano ressaltando sua capacidade de criar ferramentas para
um mundo melhor.
Os laureados de 2014 representam as diversas áreas do saber,
trajetórias de trabalho e sucesso, ações que projetam o nome da cidade no cenário nacional e, sobretudo, valoriza a educação e a cultura,
os pilares do Aldeia Movimento Pró Cultura.
Desde 1998 o evento é organizado e dirigido pelo Aldeia Movimento Pró Cultura, com patrocínio da Fumagalli, uma empresa do
Grupo Iochpe Maxion S/A.
O evento foi realizado no dia 4 de outubro, no salão social do Nosso Clube, tendo como tema o “Brasil”, com suas
músicas marcantes e a exaltação da natureza exuberante
de nosso país.
Durante a cerimônia os convidados assistiram as apresentações de dança gaúcha, embaixadinhas dos meninos
do Aldeia, samba da mulata, além da Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi, Banda Casual e Eduardo e Rafael.
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Deserto do Atacama e suas paisagens incríveis
“A vida é um livro e aqueles que não viajam leem apenas uma página” - Santo Agostinho

Prezado leitor,
Para se chegar à esse incrível
destino no Chile é possível ir de avião
de Santiago até Calama e a viagem
de Calama até San Pedo de
Atacama dura cerca de 1h30min.
Não é por nada que o lugar é
conhecido como “o deserto mais
alto do mundo”: você vai estar a
2.800m de altitude em San Pedro
do Atacama, e a grande maioria
dos passeios acontece em altitudes ainda mais elevadas. É preciso estar atento às boas condições
de saúde para essa maravilhosa
viagem. Considere fazer primeiro
o passeio às Lagunas Altiplânicas
(cerca de 120km de San Pedro –
1h30min) para ambientação às
elevadas altitudes.
A primeira das Lagunas é a
Miscanti que fica aos pés de
uma cadeia de vulcões e cercada de uma vegetação dourada.

A segunda lagoa é Meñiques.
Na sequência o passeio segue até o Salar do Atacama (Laguna Chaxa). As Lagunas estão
a 4.200m, mas não exigem
grandes esforços físicos. Vá preparado: boné, água e protetor
solar são sempre obrigatórios.
O Salar de Tara é o passeio que exige atravessar (literalmente) o Deserto.
A altitude beira os 5mil metros.
O trajeto que leva ao Salar é algo
difícil de descrever (assim como
quase tudo no Atacama): você está
cercado de deserto, vulcões e cordilheira por todos os lados.
Como no local não há onde
comprar comida, os guias levam
a refeição pronta e servem o almoço em mesinhas armadas ao
ar livre mesmo.
Gêiseres Del Tatio, estão a

Los Ojos Del Salar tem duas piscinas de água doce (na verdade
muitíssimo pouco salgada) no meio do Deserto de Sal

4.200 metros de altura e fazem
parte do tour mais gelado de todos: no verão a temperatura por lá
antes do amanhecer é de zero grau,
e no inverno pode chegar a -17º.
O passeio sai cedinho, antes do
dasayuno (café da manhã), pois
você acompanha o dia amanhecer lá de cima em meio às
fumacinhas dos gêiseres enquanto delicia seu café da manhã levado pelo guia (neste passeio o guia
é indispensável). Além disso, você
também pode se banhar (se tiver
coragem de tirar os casacos)
numa das piscinas termais do tour.
Dica: deixe para o último dia
e se equipe com bastante chá e
muita roupa de frio, pois é o passeio mais gelado do Deserto.
Lagunas Cejar e Tebinquiche (antes do pôr do sol, considerado o mais lindo do Atacama)
munidos de roupa de banho, Laguna Cejar, está praticamente na
mesma altitude de San Pedro do
Atacama. É um dos passeios
mais esperados (senão o mais
esperado!) por todo turista: devido à enorme concentração de sal
da água (90% mais salgada do
que a água do mar) você não afunda! E não bastasse isso, é uma
lagoa cujas bordas são de sal, a
água é cristalina e está cercada
por uma cadeia de vulcões imponentes e grandiosos.
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Gêiseres Del Tatio, estão a 4.200 metros de altura e fazem
parte do tour mais gelado de todos
Los Ojos Del Salar é algo
cientificamente sem explicação:
duas piscinas de água doce (na
verdade muitíssimo pouco salgada) no meio do Deserto de Sal
e até o chão é de sal. Então, no
meio desse “nada” de muito sal,
surgem as duas piscinas naturais, lado a lado, com sua água
negra e que reflete tudo: o céu,
as bordas, o sal, os olhos de
quem as mira.
Laguna Tebinquiche você
anda sobre as águas, e não
afunda. E enquanto você cami-

Débora Ferrarini dos Santos
Diretora Ideia Viagens
Educational Field Trips/
Flórida/USA

nha sobre as águas, lá na frente, sempre imponente, quem o
observa do alto dos seus 5.000
metros é o Licancabur, o vulcão
mais lindo de todos.

