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Observatório Social de Leme inicia fase de 
planejamento e organização de implantação

Comece a se Programar 
com a nossa agenda
de eventos 
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Situacional de Leme
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Palavra da Diretoria

Gustavo Moraes Cazelli
Diretor da Acil         

Prezado (a) Associado (a), 

Nós apresentamos nesta edição o resumo 
das ações em andamento referentes a dois 
projetos importantes em aplicação em nossa 
cidade: o Conselho de Desenvolvimento Eco-
nômico (CODEL) e o Observatório Social. Com 
eles, há resultados de estudo realizado sobre a 
situação econômica e social do município, nos 
mostrando situações, tendências e oportunida-
des para nosso progresso. 

Registra-se que este estudo foi coordenado 
pela ACIL, com apoio de profissionais experien-
tes no segmento, pautado em dados estatísti-
cos oficiais somados às entrevistas qualitativas 
realizadas com mais de 
oitenta cidadãos-líderes 
residentes ou em atua-
ção profissional.

A organização e os 
métodos de trabalho 
utilizados no CODEL 
são baseados em me-
todologias já aplica-
das em outras cidades 
brasileiras, principal-
mente em Maringá PR 
e cidades de SC, cujos 
resultados demons-
tram-se bastante po-
sitivos em relação 
ao desenvolvimento 
econômico-social. 

A integração da tripartite poder público, 
classe empresarial e sociedade civil organi-
zada mostra-se necessária e promissora para 
a realização de projetos em prol da nossa ci-
dade. Neste propósito, os esforços das partes 
envolvidas estão e devem permanecer direcio-
nados para a busca de resultados satisfatórios 
e inovadores, respeitando nossa cultura e es-
trutura.

Com o objetivo de buscar experiências para 
otimizar nossos esforços, através da Acil repre-
sentantes da Associação e Prefeitura Municipal 
participaram do III Fórum Desenvolvimento 
Econômico Local (DEL), realizado pela Fede-
ração das Associações Empresariais de Santa 
Catarina (FACISC), em São José SC, no início 
de março passado. Durante o evento, casos de 
sucesso e estratégias e métodos de trabalho 

Integração em prol da nossa cidade

foram apresentados e debatidos por represen-
tantes de instituições privadas e públicas de 
mais de quarenta cidades, cujo enfoque prin-
cipal foi em torno da construção de cidades 
melhores por meio da integração de entidades 
públicas e privadas no processo de governan-
ça. O Fórum contou com apoio da União Euro-
peia, por meio do programa de cooperação Al 
Invest 5.0, gerenciado pela Câmara de Indús-
tria, Comércio, Serviços e Turismo (CAINCO, 
Santa Cruz, Bolívia), cujo objetivo é promover 
o desenvolvimento das micro, pequenas e mé-
dias empresas em toda a América Latina.

Queremos con-
vidá-lo a conhecer 
mais os projetos e 
estudo acima cita-
dos. A ACIL e os pro-
fissionais que nela 
atuam permanecem 
à disposição e re-
ceptivos para isso. 
Nossa cidade tem 
características bas-
tante favoráveis (e o 
estudo corrobora as 
percepções) e opor-
tunidades. Vamos 
em frente, vamos 
atuar pelo progresso 
dela!

Sebastião Marcelino Corteze - Gerente da Acil, José 
Cláudio Beltram - Presidente da Acil, Gustavo Moraes 
Cazelli - Diretor da Acil, Marcelo Francisco de Freitas - 
Conselheiro da Acil, Franscisco Geraldo Pinheiro - Vice-
Prefeito de Leme e Alex de Oliveira - Secretário de Indústria 
e Comércio de Leme.

A integração da tripartite 
poder público, classe 

empresarial e sociedade 
civil organizada mostra-se 

necessária e promissora 
para a realização de 

projetos em prol da nossa 
cidade.
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Comunidade

Observatório Social de Leme inicia fase de 
planejamento e organização de implantação

A ACIL em parceria com Representantes da RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL realizaram, nos meses de janeiro e 
fevereiro (26/01 e 08/02), reuniões com Lideranças da 
Sociedade Civil Organizada de Leme (Associações de Classe, 
Sindicatos, Judiciário - Vara Criminal, Polícia Civil, OAB, 
Cooperativas, Instituições de Ensino, Igrejas, Rotary Clube, 
Senai e Convidados).

Na primeira reunião, os representantes 
da RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Senhores 
Jeziel Tadeu Fior – Delegado Adjunto 
e Valter Aparecido Koppe – Auditor 
Fiscal e Assessor de Comunicação Social 
de Gabinete da Delegacia da Receita 
Federal do Brasil – Limeira, realizaram 
a apresentação sobre a importância do 
Observatório Social do Brasil e sobre sua 
implantação no município.

Durante a apresentação os presentes foram informados 
que o Brasil possui 120 cidades com o OSB funcionando e 
o objetivo é de terminar 2017 com 300 cidades brasileiras 
com os Observatórios Sociais implantados. Segundo os 
Representantes da Receita Federal do Brasil, estima-se que a 
corrupção em todas as camadas sociais (e não só na política) 
alcança o valor anual de R$ 200 BILHÕES de Reais no país, 
dinheiro esse, que se fosse honesta e corretamente aplicado 
mudaria o quadro atual e reverteria para melhor os serviços 
públicos na Saúde, Educação, Segurança, Mobilidade Urbana, 
entre outros.

Os Representantes da Receita Federal informaram de 
forma muito clara que o OSB não permite participação de 
pessoas filiadas a partidos políticos, como também seu papel 
na Sociedade visa conscientizar a população sobre o mal e 
sobre os prejuízos causados devido ao mau uso dos recursos 
públicos, oriundos dos impostos que cada cidadão paga aos 
Governos (Municipais, Estaduais e Federal), e também pela 
corrupção, com montantes que contabilizam milhões ou 
bilhões de reais em benefício de poucos e em prejuízo de 

milhões de pessoas, sendo informado que nas cidades em que 
o OSB já atua, bilhões de reais foram economizados.

Na exposição ficou claro que o OSB não atua para “derrubar” 
ninguém e nem dar publicidade ou "fazer barulho” junto 
à mídia, pelo contrário, ele confere a forma técnica como 
os recursos públicos estão sendo utilizados, e se, detectar 
algum indício de falha ou atitude duvidosa, o Agente Público 

responsável será notificado para corrigir o 
problema, ou explicar a dúvida apontada 
pelo OSB, e caso o problema permaneça, 
o OSB comunicará o Órgão de Fiscalização 
para que tome as providências legais.

Ao final do encontro ficou constituída 
a Comissão de Trabalho que cuidará da 
implantação do Observatório Social do 
Brasil em Leme. “O Observatório Social do 
Brasil é uma ferramenta para promovermos 

a cidadania e contribuir com a melhora da qualidade de vida, 
principalmente daquela parte da população de menor renda” 
declarou o Senhor Jeziel Tadeu Fior.    

Na noite do dia 08 de fevereiro, participantes da constituição 
do Observatórios Social de Leme, se reuniram para conhecer 
melhor os procedimentos e organização que fazem parte 
da implantação da entidade na cidade. Dois representantes 
do Observatório Social de Limeira, Raul Soares Groppo  e 
José Rogério Lourenço, estiveram presentes e orientaram a 
todos, esclarecendo dúvidas e reforçando a importância do 
envolvimento de todos neste processo. 

“O Observatório não é ninguém, mas é todo mundo”, disse 
um dos representantes, fazendo um paralelo entre a união 
das pessoas, parcerias e voluntários que estarão envolvidos 
e que darão forças às ações do observatório de uma maneira 
apartidária e sem interesses individuais. 

A reunião também definiu a comissão organizadora, 
responsável pelo planejamento inicial.

Fotos -  Nathália C. M. Silva  / Acil

“O Observatório 
não é ninguém, 

mas é todo 
mundo”



Comunidade
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Empreender

APRUL participa da Semana da Mulher, realizada 
pela Prefeitura Municipal

Criarte realiza oficinas de artesanato
para mulheres carentes

A programação da Semana da Mulher 
organizada pela Prefeitura Municipal de 
Leme, de 02 a 10 de março, contou com 
oficinas, mesa redonda, peça de teatro, 
homenagem e palestras.

No dia 08 de março, dia da mulher, 
foi realizado evento especial no Museu 
Municipal durante a realização da Feira 
dos Produtores Rurais, com a apresentação 
da Banda Feminina da escola de musica 
Centro Musical. Com apoio da Acil e APRUL 
foram distribuídas rosas para todas as 
participantes.

Frequentemente a Criarte - Casa do 
Artesão de Leme, investe em ações 
sociais voltadas às mulheres carentes 
ou com problemas de saúde. 

As aulas de artesanato buscam 
resgatar a autoestima, motivação e 
recreação das mulheres participantes, 
que aprendem técnicas de artesanato 
e também interagem com pessoas com 
as mesmas dificuldades e com isso 
podem trocar experiências.

Fotos -  Nathália C. M. Silva  / Acil

Conheça o Programa Empreender

Você é um profissional liberal e precisa desenvolver o seu negócio? Tem uma pequena Empresa e precisa crescer?  Quer 
começar um negócio novo e se tornar um empresário de sucesso? 

Se o seu caso for algum dos citados acima, procure conhecer o Programa Empreender.

Um dos objetivos do Programa Empreender é a troca de experiências com a finalidade de resolver problemas que são 
comuns aos empresários, mesmo que de diferentes segmentos. Mais informações (19) 3573-7100
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Missão Empresarial

Empreendedores de Leme visitam a  Feira do Empreendedor 2017

Play Park expôs suas novidades e proporcionou grandes opor-
tunidades de negócios da Feira do Empreendedor 2017

SGISO participa de mais uma edição da Feira do Empreendedor e 
apresenta novidades em seu sistema de franquia

O evento é considerado a maior feira de empreendedorismo 
do Brasil e recebeu mais de 150 mil pessoas nos quatro dias de 
realização (de 18 a 21 de fevereiro).

Sempre em busca de oportunidades para os empresários e 
empreendedores de Leme, a Acil em parceria com o Sebrae-SP, 
realizou no dia 18 de fevereiro, uma Missão Empresarial com 
o objetivo de estreitar os laços entre os participantes e levá-
los de encontro com informações, conhecimento, tendências, 
ferramentas e incentivo para negócios.

Com a proposta de capacitar empreendedores para administrarem um 
negócio de Consultoria, Auditoria e Treinamento nas áreas de Qualidade, 
Produtividade, Meio Ambiente e Saúde e Segurança Ocupacional, a SGISO 
apresentou mais uma vez seu sistema de franquia na área de exposição 
da Feira do Empreendedor. Com a apresentação de nova modalidade de 
franquia, a opção de “Consultor Licenciado”, especialista na própria área 
de atuação, que utilizará toda a estrutura de administração, comercial, 
marketing e financeira da SGISO Consultoria, além de poder oferecer todos 
os serviços da marca em sua região de atuação, esta novidade permite um 
investimento inicial mais baixo e maior flexibilidade para o franqueado. 

Desde 2009 atuando no mercado de consultoria, auditoria e 
treinamento, a SGISO CONSULTORIA vem se destacando junto a seus 
renomados clientes que são pequenas, médias e grandes empresas 
nacionais e multinacionais, oferecendo soluções que geram resultado e 
agregam valor.  Saiba mais no site: www.sgiso.com.br

A empresa apresentou seu amplo portfólio de produtos 
infláveis e focados em diversão. A Play Park tem uma extensa 
gama de opções como Tobogãs infláveis, Touro Mecânico, 
Quadra de Futebol de Sabão, Pula Pula Inflável, Cama Elástica, 
Kiddie Play, Piscina de Bolinhas, Play Tombo, Giro Radical, 
Sinuca Inflável, Basquete Inflável, Mult Target, Tendas Infláveis, 

Réplicas Infláveis, Mesa de Air Hockey, Carretinha Brinquedão 
(um playground móvel), Máquinas de Algodão-Doce, Pipoca, 
Barraquinha de Tapioca, Barraquinha de Hambúrgueres, 
Barraquinha de Pastel,  entre outros.  Um dos destaques 
demonstrados na Feira do Empreendedor foi o Air Soccer, um 
brinquedo inflável que consiste em um jogo de futebol de ar.

A empresa lemense Play Park é uma fábrica de brinquedos 
infláveis de grande porte e comércio de produtos para 
Empresas de festa infantil, com alto padrão de qualidade em 
seus produtos e foco na segurança de seus usuários.

 Os participantes e visitantes puderam conhecer uma 
maneira divertida e com baixo investimento para começar a 
empreender, neste mercado de alto potencial de crescimento 
de festas e eventos infantis e recreativos.

 
Confira os produtos, preços, promoções e vantagens e 

comece a empreender. Acesse o site: www.playpark.com.br

Fotos -  Nathália C. M. Silva  / Acil
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Aconteceu

Oficina SEI Empreender
Explicou como é possível agir de forma consciente e 
responsável na tomada de decisões nos negócios

Confira mais informações e eventos 
realizados no site da ENEL, com matéria 
completa e fotos:

Fotos -  Nathália C. M. Silva  / Acil

Foi realizada através da parceria Sebrae 
(Sebrae Aqui) e Acil, no dia 16 de fevereiro, 
a Oficina - Sei Empreender. O evento 
orientou os participantes, explicando mais 
sobre os potenciais empreendendores 
e como agir de maneira mais consciente 
diante de diversas situações que envolvem 
os negócios. 

O Analista Técnico, Édio Gilberto 
Martinelli Júnior do Sebrae-SP, ressaltou 
a importância de um bom planejamento, 
estabelecimento de metas e como é 
possível diferenciar as empresas através 
da aplicação de processos inovadores, 
que podem, por exemplo, diminuir 
custos e fidelizar os clientes.

Por dentro dos custos, despesas e preço de venda
Chegar ao preço ideal exige análises de diversos aspectos, como nicho 

de mercado, concorrentes, diferenciais, mix de produtos e serviços e preço 
mínimo de venda. Esse foi o tema da Oficina realizada pelo Sebrae-SP em 
parceria com a Acil no dia 28 de Abril.

Técnicas de Negociação 
Como enfrentar desafios, definir estratégias e aprimorar habilidades para 

uma negociação eficaz foram abordados por Everton Guimarães, no dia 21 
de março em evento na Acil.

Acesse -

www.eneltreinamentos.com.br
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Agenda

Mais informações 
www.eneltreinamentos.com.br

De 03 a 05/04 – Oficina Começar Bem - Transforme sua 
Ideia em Modelo de Negócio 

Criação de modelos de negócios inovadores, com base 
na metodologia Canvas (O Quadro), e estimula a busca 
por soluções criativas.
Esta ferramenta de gerenciamento estratégico auxilia a 
aumentar as chances de sucesso do seu atual ou futuro 
empreendimento, pois permite desenvolver e esboçar 
modelos de negócio novos ou existentes com base 
em nove aspectos: proposta de valor, segmentação de 
mercado, canais de vendas, relacionamento com clientes, 
fontes de receitas, recursos e atividades principais, 
parcerias-chave e estrutura de custos.

Palestrante: Antonio Volante Júnior – Sebrae-SP
Horário: 19h
Carga Horária: 12h
Investimento:  R$ 190,00
É NECESSÁRIO FAZER A INSCRIÇÃO COM ANTECEDÊNCIA
Inscrições: (19) 3573-7100 ou daiane@acileme.com.br

25/04 - Venda Mais com Menor Inadimplência
Gestão de Crediário Próprio e Cobrança:
» A necessidade de Incluir no SCPC RAPIDAMENTE e 
Consultar SEMPRE.
» Como Diminuir a Inadimplência de 30% para 3%.
» Por que um Cliente se torna inadimplente?
» Como avaliar o limite de Crédito de cada cliente?
» Como negar Crédito sem perder o Cliente?
» Aproveitando melhor o potencial de compra dos 
Clientes.
» Quando ligar para o Cliente?
» Os diferentes tipos de ligações.
» Com quantos dias incluir no SCPC?
» Erros no processo de cobrança.
» Utilizando os serviços da Associação Comercial.

Palestrante: Everton Guimarães, psicólogo pós-graduado 
com MBA em Gestão de Planejamento Estratégico.
Horário: 19h30
Investimento: 1 produto de limpeza (que será doado 
posteriormente para Entidades Beneficentes de Leme)
É NECESSÁRIO FAZER A INSCRIÇÃO COM ANTECEDÊNCIA
Inscrições: (19) 3573-7100 ou karen@acileme.com.br

25/05 – Satisfaça e encante os seus clientes

Ferramentas para aperfeiçoar o atendimento aos clientes 
e evitar a insatisfação do consumidor

Palestrante: Antonio Volante Júnior – Sebrae-SP
Horário: 19h30
Investimento: Gratuito
É NECESSÁRIO FAZER A INSCRIÇÃO COM ANTECEDÊNCIA
Inscrições: (19) 3573-7100 ou daiane@acileme.com.br

20/06 – Técnica em Vendas
Gestão de Crediário Próprio e Cobrança:
» As 4 Características de um EXCELENTE VENDEDOR.
» Regras para o Atendimento.
» Abordagens de Vendas.
» Encantando e Fidelização de Cliente.
» Erros de atendimento.
» Exposição de Produtos e Cartazes.
» Motivando Vendedores.
» Habilidades Sociais

Palestrante: Everton Guimarães, psicólogo pós-graduado 
com MBA em Gestão de Planejamento Estratégico. 
Horário: 19h30
Investimento: 1 Kg de alimento não perecível (que será 
doado posteriormente para Entidades Beneficentes de 
Leme)
É NECESSÁRIO FAZER A INSCRIÇÃO COM ANTECEDÊNCIA
Inscrições: (19) 3573-7100 ou karen@acileme.com.br
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Integra AçãoEmpresarial

Lojistas se reúnem na Acil para tratar de 
assuntos de extrema importância para o 
Comércio

Desde fevereiro, Lojistas começaram a se reunir na ACIL 
para tratarem dos principais assuntos de interesse comum 
ao setor, como por exemplo, horário de funcionamento, 
segurança, legislação e fiscalização para realização de 
Feiras Itinerantes Intermunicipais, divulgação e campanhas 
de incentivo ao comércio.

No dia 14 de março, por exemplo, em reunião dos 
Lojistas de Leme com o Presidente do SINCOMÉRCIO, 
foram tratados a legislação que dispõe sobre feiras 
itinerantes intermunicipais e o horário de funcionamento 
do comércio em Leme para a agenda que se inicia em 01 
de abril de 2017. As propostas apresentadas referentes ao 
horário do comércio serão negociadas entre os Sindicatos 
(SINCOMÉRCIO E SINECOL).

Já no dia 17 de março, os Lojistas continuaram as 
deliberações sobre o Projeto de Lei que dispõe sobre 
Feiras Itinerantes Intermunicipais, visto que em muitas 
outras cidades da região e de todo o estado de São 
Paulo, as Leis foram atualizadas. Cientes dos problemas 
que estas feiras itinerantes causam à economia de suas 
cidades (citamos como exemplos: Limeira, Sumaré e 
Araras, dentre tantas outras), os Lojistas e Representantes 
Públicos estabeleceram diálogo e tornaram suas Leis 
mais atuais, em defesa dos comércios de suas cidades.

Este é um dos setores que mais geram empregos, 
cidadania e dignidade para seus cidadãos, e é com este 
entendimento que os Lojistas de Leme, preocupados com 
seus trabalhadores e com a economia local, se uniram 
para proporem um Projeto de Lei, que após estudo e 
participação coletiva, foi definido e protocolado no 
dia 17/03/2017 na Câmara de Vereadores de Leme, 
a fim de que o Legislativo possa apreciar e aprovar a 
proposta em Lei.          
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Cejusc

Cejusc de Leme lança o CEJUSC EXPRESSO 
para resolução imediata do conflito

O CEJUSC de LEME sempre tentando aperfeiçoar o 
atendimento à população lemense, esclarece que deu 
início ao projeto denominado CEJUSC EXPRESSO, para 
tornar o que já era rápido ainda mais rápido.

Com funcionamento simples, acolheremos os casos 
em que ambas as partes compareçam, tanto pessoa 
física quanto pessoa jurídica, passando pela triagem e, 
caso estejam com toda a documentação em ordem para 
a resolução do conflito, será feito o ajuizamento e serão 
encaminhados diretamente para à sessão de conciliação/
mediação, respeitada a ordem de chegada, onde teremos 
conciliador/mediador de plantão, para resolução imediata 
do conflito.

Inicialmente disponibilizaremos o período da tarde das 
sextas feiras, das 13h às 16 horas, ampliando para mais 
dias, conforme a demanda se apresente.

Tal projeto vem de encontro a uma situação já verificada 
no funcionamento da unidade, quando as pessoas chegam 
para a solução do conflito dispostas a resolvê-lo com 
a maior brevidade possível, com toda a documentação 
necessária para tal, em casos como acidentes de trânsito, 

cobranças, divórcios, revisões e exonerações de alimentos 
e muitos outros.

Com esse projeto proporcionaremos maior celeridade e 
melhor atendimento ao jurisdicionado, de forma adequada, 
com a solução rápida e eficaz dos conflitos apresentados.

Em caso de dúvidas entre em contato conosco:
CEJUSC EXPRESSO - toda sexta-feira das 13h às 16h
Telefone para contato:  (19) 3554-6569
Rua Antônio Mourão, 549 - Centro - Leme - SP
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Codel - Conselho de Desenvolvimento 
Econômico de Leme, apresenta Diagnóstico 
Situacional

Na manhã de 27 de janeiro de 2017 a ACIL, representando o 
Empresariado; o Terceiro Setor, representado pela Sociedade 
Civil Organizada e as Esferas do Executivo, Legislativo e do 
Judiciário, representando o Poder Público, realizaram reunião 
com os Conselheiros do CODEL, cujos Membros foram 
indicados pela: ACIL, OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, 
Sindicato dos Funcionários Públicos de Leme, Anhanguera 
Educacional, Sicredi União PR/SP, Cooperativa Reciclaleme, 
Rotary Clube de Leme, Polícia Civil do Estado de São Paulo, 
4ª Cia de Polícia Militar de Leme, Associação Paulista de 
Medicina, Loja Maçônica Aurora Lemense, ETEC – Colégio 
Técnico, Sicoob Crediacil e Unibel. 

O evento contou também com representantes da Receita 
Federal do Brasil, Judiciário de Leme, Igreja Presbiteriana 
de Leme, PAT de Leme, Convidados e de Representante da 
FACESP – Federação das Associações Comerciais do Estado 
de São Paulo. Ao todo 57 pessoas participaram da ocasião, na 
qual o Coordenador de Projetos da FACISC – Federação das 
Associações Empresariais de Santa Catarina – Osmar Vicentin, 
apresentou o Resumo do Diagnóstico Situacional de Leme

Tal ferramenta contribuirá 
para que o CODEL possa for-
mar as Câmaras Técnicas de 
trabalho, propondo a atuação 
na correção dos principais 
problemas de Leme, que atra-
palham o desenvolvimento 
da cidade, e a partir da cons-
tituição das Câmaras Técnicas 
a implantação e execução em 
2017 de planejamento para o 
desenvolvimento do município 
com prazo sugerido até 2037.

“O Desenvolvimento Econômico e o Desenvolvimento Social 
devem andar juntos” – afirmou Osmar Vicentin”. “O CODEL 

Fotos -  Nathália C. M. Silva  / Acil

é inspirado na atuação do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico de Maringá - PR, cujas atividades foram iniciadas 
na cidade paranaense em 1996 e nestes últimos 20 anos 
a sua economia cresce a média de 8% a.a.; e para Leme 
trazemos a mesma proposta de APARTIDARISMO, propondo 
que o fundamental é a cidade ter PLANEJAMENTO para 
curto, médio e longo prazo, e que esse planejamento seja 
monitorado sistematicamente pelo CODEL, seu Plenário 

e Câmaras Técnicas, de maneira a 
ser uma ferramenta com trabalho 
voluntário para ajudar a gestão atual 
e as gestões futuras da cidade". 

O CODEL propõe que seus Membros, 
enquanto Conselheiros atuem com 
isenção partidária, religiosa, racial, 
etc., e com um comportamento de 
posicionamento frente às questões 
a serem tratadas com base em fatos, 
pensando e propondo o bem comum 
para a comunidade, evitando entrar 

no campo das disputas e opiniões pessoais, e com foco no 
planejamento para o Desenvolvimento Econômico e Social de 
forma Sustentável para nossa cidade. 

“O Desenvolvimento 
Econômico e o 

Desenvolvimento 
Social devem andar 

juntos” 

Cidade



Cidade
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Cidade

Diagnóstico Situacional de Leme
O Codel (Conselho de Desenvolvimento Econômico de Leme, que está em formalização), apresentou o Diagnóstico Situacional 

de Leme, realizado por Osmar Vicentin e equipe, com uso de metodologia do Programa de Desenvolvimento Econômico Local – 
DEL, iniciado na Alemanha e fortemente usado em Santa Catarina e cidades do Sul do país.

Este tipo de análise valoriza a pluralidade de ideias e leituras e permite assimilar pontos de vistas diversos. Foram realizadas 80 
entrevistas, sendo 46 com empresários e empreendedores e 34 com lideranças e pessoas conhecedoras da economia local. Estas 
entrevistas foram cruzadas com informações oficiais.

Demografia:

• Grande Migração (em 40 anos a população triplicou).
• Redução da participação da população mais jovem no 

Município. 
• Queda na taxa de nascidos vivos a cada ano.
• População idosa em crescimento.
• Mobilidade Urbana (97,94% da população concentrada em 

áreas urbanas / 1,52 habitantes para cada veículo na cidade).
• Densidade Demográfica de 227,75 km²/hab. – superior 

à estadual.
• Capital Humano (9,06 % da população possuía ensino 

superior em 2010 ; Para SP = 15,17%).

Segurança:

• Sensação de insegurança causada principalmente pelas 
de drogas e entorpecentes e envolvimento de crianças com 
o tráfico de drogas.

• Falta de implementação de políticas públicas municipais 
integradas com vistas a articular a rede de assistência, que 
não absorve o público que precisa de ressocialização e 
carências em caráter preventivo.

• Poder judiciário começou aproximação com as secretarias 
de saúde, assistência social e educação

• Poder judiciário em sintonia e harmonia com polícia 
civil, militar e guarda municipal.

• Estrutura física da delegacia de polícia deteriorada.

Saúde:

• Grave crise de gestão junto à Santa Casa e estrutura 
física e tecnológica defasada.

• Ausência de UTI.
• Limitação no quadro clínico e poucas especialidades.
• Sensação de monopólio do quadro de profissionais da 

saúde. 
• Enorme deficiência para tratamento químico para 

adolescentes e crianças.
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Cidade
Riqueza e situação social:
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Cidade

Educação:

• Educação de base: Indicadores de Leme superiores à média estadual e brasileira. Mas é  indispensável continuar avançando.
• Poucas opções de acesso a instituições científicas e tecnológicas, exceção é presença da Escola Técnica (bem avaliada).
• Falta de política pública integrada, com foco na formação do cidadão, principalmente para as crianças, adolescentes e jovens.
• Ensino superior com uma grade com alguns cursos saturados.
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Cidade

Taxas e impostos municipais:

A grande maioria acredita que os 
impostos e taxa estão dentro do 
padrão aceitável, porém avaliam 
que o retorno poderia ser maior.

Qualidade dos serviços ofe-
recidos pela administração 
pública:

• Bom equilíbrio das finanças pú-
blicas.

• Grande expectativa em torno da 
nova gestão.

• Limpeza e embelezamento pú-
blico deixam a desejar.

• Problema com o Lixo (coleta e 
destino) Lixão interditado.

• Falta de uma política de desen-
volvimento econômico.

• Plano diretor e planta genérica 
defasados.

• Retorno dos impostos pouco 
perceptível.

• Forte atuação do setor público 
nos efeitos e não nas causas dos 
problemas.

Diálogo entre poder 
público e comunidade:

População deseja mais parti-
cipação na formulação de polí-
ticas públicas.
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Cidade

Planejamento e 
Desenvolvimento:

• Poucas pessoas traba-
lham localmente em Pla-
nejamento e Desenvolvi-
mento (PeD), com carteira 
assinada.

• Poucas estratégias 
para atrair e reter capital 
intelectual, desenvolver 
a economia criativa e in-
dústria 4.0.

• Os temas inovação e 
tecnologia não estão no 
centro das discussões.

• Faltam projetos de es-
tímulo à competitividade 
e inovação.

• Falta de banco de da-
dos empresarial.

Agricultura:

• Êxodo rural e perda da identida-
de com o meio rural.

• Menos de 2% da população re-
side no meio rural.

• Monocultura da cana ainda pre-
domina na região.

• Oportunidade de resgatar a 
agricultura familiar, com a redução 
dos contratos das usinas.

• Introdução à produção de grãos 
e fortalecimento de hortifruticultu-
ra.

• Curso de meio ambiente.
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Qualidade de Mão de Obra:

• A mão de obra é relativamente 
bem avaliada.

• Os temas inovação e tecnologia 
não estão no centro das discussões. 

• Poucas opções de treinamen-
tos e formação técnica.

• Despreparo da população eco-
nomicamente ativa para o traba-
lho.

• Falta entendimento da política 
do menor aprendiz.

Cidade

Capacitação:

• Existe oferta de capacitação, 
mas as pessoas geralmente não 
aproveitam.

• As pessoas não aproveitam, pois 
não enxergam benefícios  especial-
mente financeiros.

• A baixa procura fez com que o 
Senai acenasse sobre a saída de 
Leme.

Potencial para o Turismo:

• As pessoas não  visualizam potencial para o turismo.
• Falta vocação para a cidade.
• Sem proposta para a área.
• Poucos atrativos turísticos naturais.



20 | Revista Acil

Cidade

Mercado de Trabalho e Educação:

• Sazonalidade das atividades do setor primário (cana, laranja...).
• Quem procura trabalho e está apto encontra trabalho.
• Relativa estabilidade de empregos. 
• O município tem um bolsão de mão de obra desqualificada.
• Leme é exportadora de mão de obra, principalmente em 

atividades de baixo valor agregado.
• Desequilíbrio de renda (PIB per Capita inferior a média de 

BR e SP).
• Incidência de pobreza maior do que a média estadual e 

regional (3,4%).
• Salários médios inferiores aos estaduais por todos os 

setores (exceto agropecuária).
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Cidade

Análise SWOT (FOFA)
Fortalezas

• População com relativas condições de qualidade de 
vida.

• Boa localização geográfica, num mercado regional de 6 
milhões de habitantes. 

• Bom clima entre os poderes constituídos (executivo, 
legislativo e judiciário).

• Bom nível de confiança na atual gestão e expectativa 
com a implementação da política de desenvolvimento 
econômico.

• Bom nível de Empreendedorismo local.

Fraquezas

• Falta de política pública integrada, com foco na formação 
do cidadão que reflete aumento nos custos da educação, 
saúde e bem-estar social.

• Poucas opções de lazer, entretenimento e atividades 
culturais.

• Falta de política de desenvolvimento urbano e rural e 
de atração de investimento, bem como instrumentos para 
consolidar o desenvolvimento. 

• Plano diretor defasado.
• Inovação e tecnologia não estão na pauta.
• Pouco marketing territorial e endomarketing.

Oportunidades

• Pela posição geográfica, atração de empresas na área de 
logística e distribuição. 

• Desenvolver o pensamento coletivo em torno de um 
objetivo comum (LEME).

• Potencial para montagem de clusters da construção 
civil – ambiente propício pois une o contexto competitivo 
e empreendedor.

• Potencial empreendedor local : Crescimento de 66,22% 
no número de empresas em 14 anos; maior que a média da 
região (52,58%) e do estado de SP (50,60%).

Ameaças

• Continuidade da migração desenfreada. 
• As cidades em volta crescerem mais e Leme entrar no 

esquecimento ou virar cidade dormitório.
• Êxodo do capital intelectual e empreendedor.
• Aumento da criminalidade.

Considerações finais

Faz-se necessário uma integração melhor entre adminis-
tração pública, as instituições, empresários e sociedade em 
busca de soluções às deficiências existentes ao desenvol-
vimento. 

Iniciar a busca de uma visão mais integrada do futuro do 
desenvolvimento do município. 

Confira mais dados em nosso site - http://www.acileme.com.br/diagnosticosituacional
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Rodadas de Atendimento Desenvolve - SP
Próximas datas: 27/04, 27/07 e 26/10

Conheça o PEIEX 
Palestra de Sensibilização no dia 04 de Maio

A Desenvolve SP – Agência de 
Desenvolvimento Paulista é uma instituição 
financeira do Governo do Estado de São 
Paulo que oferece as melhores opções de 
financiamento para transformar o projeto de 
crescimento da sua empresa em realidade.

Com prazos longos e as taxas de juros mais 
competitivas do mercado, a Desenvolve SP 
apoia o desenvolvimento das pequenas e 
médias empresas paulistas, incentivando 
o crescimento da economia e a geração de 
emprego e de renda em São Paulo.

Conheça mais sobre a Desenvolve SP:  www.
desenvolvesp.com.br

MAIS INFORMAÇÕES 3573-7100

Você é um empresário do segmento da Indústria?
Gostaria de receber capacitação e oferecer à sua Empresa oportunidade de ter uma gestão qualificada?
Quer alcançar condições de vender seus produtos/serviços para outros países, e, portanto, trazer mais recursos 

para sua Empresa e para a cidade?
O PEIEX é perfeito para você e sua empresa. Conheça este projeto aplicado através da FUNDAÇÃO CARLOS 

VANZOLINI com equipe de Profissionais ligados à Universidade de São Paulo.
 

O que é o PEIEX?
Projeto Extensão Industrial Exportadora, com foco principal nas Indústrias de Pequeno e Médio Porte, cuja 

execução no Estado de São Paulo é realizada pela Equipe de Profissionais de Fundação Carlos Vanzolini, e 
subsidiado pela APEX Brasil, ligada ao Ministério da Indústria e Comércio Exterior, de maneira que não há nenhum 
desembolso financeiro por parte da Indústria participante. A metodologia de capacitação é aplicada toda na 
própria Empresa, com duração aproximada de 3 meses;

Mais informações: (19) 3573- 7100

Desenvolvimento
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Comunicação

Acompanhe nosso canal no Youtube
Programa Acil - conteúdo para você e sua empresa

É importante sempre se atualizar para aprimorar 
a carreira, conseguir melhores resultados mas 
empresas e também ficar por dentro do que 
acontece em nossa comunidade, mas por vezes 
tanto os empresários quanto seus colaboradores 
não têm disponibilidade. Pensando nisso a Acil 
criou um Canal no Youtube, que pode ser acessado 
a qualquer hora e que traz conteúdos voltados 
aos empreendedores, colaboradores, futuros 
profissionais, desempregados e comunidade 
lemense.

O Canal é repleto de programas de bate-papo 
sobre diversos assuntos da atualidade, como 
por exemplo, Marketing Pessoal, Atendimento, 
Cadastro, Educação Financeira, Segurança, 
Contratação de Funcionários, Ferramentas que 
podem ajudar sua Empresa, entre outros assuntos. 

Além disso, periodicamente conta com dicas 
pontuais de diversos profissionais renomados e 
parceiros da Associação.

Dicas com palestrantes e profissionais renomados 

em diversas áreas, bate-papo sobre temas atuais. 

www.youtube.com/Acildeleme
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Clube de Vantagens

Mais informações com a equipe da Acil -  (19) 3573-7100

Acil fecha parceria com a MultiCrédito, empresa 
especialista em análise de crédito e soluções para crediário

Acil firma parceria com a Assertiva Soluções - Empresa 
com Banco de Dados completos e atualizados

A MultiCrédito, empresa detentora dos 
serviços TeleCheque e MultiCrediário, 
especialistas na análise de crédito e 
no fornecimento de soluções para 
pagamentos realizados por meio de 
cheque e crediário, fecha parceria com 
a ACIL (Associação Comercial, Industrial 
e Agrícola de Leme). O acordo oferecerá 
condições diferenciadas e exclusivas 
para os associados.

"Nosso serviço de análise de crédito será 
apresentado como um produto da ACIL 
aos associados. Os serviços TeleCheque 
Garantido e Crediário Garantido são 
soluções inovadoras, voltados para as 
necessidades dos varejistas da cidade de 
Leme”, destaca Ernesto Guevara Veredas, 
Gerente Regional da MultiCrédito".

A Assertiva Soluçõ       es possui um 
banco de dados com informações 
completas e atualizadas sobre 
pessoas e empresas de todo o 
Brasil, para apoiar o atingimento 
das metas comerciais e financeiras 
de seus clientes em cada fase do 
ciclo de negócio. Possui 30 anos de 
experiência na atualização, tratamento 
e enriquecimento de bases de dados 
cadastrais, localização on-line de 
pessoas e empresas devedoras, 
automatização dos processos de 
validação fiscal em diversas fontes 
públicas e fornecimento de mailings 
pré qualificados de clientes com o 
perfil desejado.

Com isso, os clientes da Assertiva 
Soluções podem reduzir custos e 
prevenir prejuízos financeiros e riscos 

Com abrangência nacional e mais de 
30 anos de atuação, a MultiCrédito se 
destaca por oferecer aos seus clientes 
eficiência, segurança, performance 
tecnológica e inteligência em todas as 
etapas de diversos processos de crédito.

Mais informações sobre o serviço 
podem ser obtidas diretamente na 
Acil ou no site: 
www.multicredito.com.br 
e também pelo 0800-286-3177.

de imagem com problemas fiscais, de 
crédito e cobrança, além de prospectar 
clientes potenciais de maneira mais 
rápida e com menor custo.

Agora os Associados da Acil têm 
benefícios exclusivos para utilizar os 
serviços da Assertiva Soluções!

O objetivo  é disponibilizar 
consulta que oferece chances de 
localização de pessoas “não loca-
lizadas”, principalmente para uso 
na cobrança.
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Clube de Vantagens

Certificação Digital com preços acessíveis, consulte 
nossa agente e conheça esse serviço

Agora a Acil conta com atendimento especial e 
voltado à Certificação Digital, toda segunda-feira 
das 14h às 18h.

A Agente de Certificação, Bárbara Caroline dos 
Santos Lustosa estará à disposição para atender 
empresários interessados, apresentando os 
produtos (confira listagem ao lado) e tirando 
possíveis dúvidas.

Preços atrativos, consulte nossa agente sem 
compromisso. Faça seu agendamento pelo 

telefone (19) 9 8131-9687 
ou email barbara.caroline@facesp.com.br

Mais informações: (19) 3573-7100
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Clube de Vantagens

NOVOS SÓCIOS Sejam Bem-vindos

JULIANA GERALDA BALDIN LOPES .............. (19) 3571-9197

AUTO MECÂNICA LÍDER .................................... (19) 3571-1980

MARTA LINGERIE E ESTÉTICA.......................... (19) 3571-2977

DEPÓSITO PARANÁ .............................................. (19) 3571-4019

REVIVA SAÚDE ESTÉTICA .................................. (19) 3571-3390

MANARA SACARIA E BIG BAGS ....................(19) 99625-8255

ESTOULEGAL.COM ............................................... (19) 3555-1270

GRUPO JOULE DE AUTOMAÇÃO ................... (19) 3554-6733

ROSANGELA AZEVEDO SALÃO ESCOLA .... (19) 3554-8814

PÉROLA NEGRA ..................................................... (19) 3555-2524

KM CONSULTORIA ..............................................(19) 98107-6377

DRAVEL CORRETORA DE SEGUROS ............. (19) 3555-2353

MAIÚSCULO ............................................................ (19) 3571-2807

KLA ESCOLA DE VENDAS .................................. (19) 3672-1016

DAIANE CECHINATTO MANICURE ................. (19) 3571-0941

MURILO SARTORI REPRESENTAÇÕES.......... (19) 3571-5333

BELÍSSIMA COSMÉTICOS .................................. (19) 3571-1672

SALÃO MARCIA BORGES ................................... (19) 3571-0349

ESTILUS OURO SEMIJOIAS .............................(19) 99322-0307

CAMILA MOURÃO FOTOGRAFIA .................... (19) 2518-1019

ANDRESA MANICURE .......................................(19) 99696-0337

DONA CARMEN ..................................................... (19) 3554-7655

STEFANI CALÇADOS ..........................................(19) 97411-6660

ARMAZÉM E PADARIA ROCHA ........................ (19) 3572-1980

ATELIÊ DAS UNHAS .............................................. (19) 3572-2036

METAL MECÂNICA CRUZEIRO ......................... (19) 3572-9900

MS MODAS FITNESS ..........................................(19) 99937-3792

FÁTIMA APARECIDA ORIOLI GUEDES .......... (19) 3554-8856

CLIP COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO ...... (19) 3555-2307

JAIR RUIZ E OUTROS ........................................... (19) 3571-3492

Conheça todas as 
Vantagens. Acesse:
www.acileme.com.br 
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Central de Avisos

Alerta aos Associados - Cuidados com a 
Senha e Informações do SCPC
• Guarde seu código e senha em local seguro;

• Habitue-se a trocar sua senha perio-
dicamente;

• Troque de senha sempre que ocorrer 
mudança de funcionários;

• Selecione os funcionários que realiza-
rão consultas e somente estes devem ter 
acesso ao código e senha da sua empresa. 
Solicite um treinamento à ACIL, pois 
com este você saberá como:

• Cadastrar senhas individuais para as 
pessoas autorizadas de sua empresa; 

• Definir a quantidade e quais tipos de 
consultas seus colaboradores poderão 
realizar, evitando com isso, possíveis 
gastos com consultas desnecessárias;

Desta forma é fácil de entrarmos 
em contato e você receberá todas 
nossas informações, novidades e 
comunicados importantes.

• Cadastrar em seu sistema para você 
receber diariamente relatório com con-
sultas realizadas no dia anterior para 
que possa acompanhar as consultas;

Não realize suas consultas em locais 
em que terceiros escutem (quando 
consultas por telefone) ou visualizem 
a digitação (quando via internet). Te-

nha um espaço próprio para consultas 
que não permita acesso ou a proximi-
dade de terceiros.

Lembre-se:
A responsabilidade pela utilização e 

sigilo do código e senha de consultas 
ao SCPC é da empresa associada e as 
consultas realizadas com esses dados 
não podem ser canceladas, gerando a 
obrigação do pagamento das consul-
tas no boleto mensal à ACIL.

A ACIL não faz ligações aos Asso-
ciados solicitando senha, alteração, 
dados e nenhum tipo de informação 
relacionada ao SCPC. 

Acesse periodicamente nosso site e 
fique sempre bem informado!

www.acileme.com.br

Em nosso site você encontrará comu-
nicados, agenda de eventos, dicas em-
presariais, informações sobre o clube 
de vantagens, notícias da Associação, 
fotos e matérias de todos os eventos re-
alizados, e tudo isso, sempre atualizado. 

Para se manter atualizado, cadastre 
o seu email em nosso sistema para re-
ceber nossas notícias, você pode soli-
citar via site ou enviar um email para 
eventos@acileme.com.br pedindo a 
inclusão.

Outra alternativa é curtir a nossa pá-
gina no Facebook ou nos seguir no Twit-
ter, Youtube e LinkedIN. 

Fique ligado em nossa Agenda de Eventos
Se inscreva em nosso mailing, acesse periodicamente o nosso site e nos siga nas mídias sociais.

ATENÇÃO ASSOCIADO
Atualize seu cadastro

Confira nossos canais:
www.acileme.com.br
facebook: acildeleme
instagram: acildeleme 
twitter: acileme
youtube:  acildeleme
linkedIN - ACIL - Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de Leme
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