
FENACIL ABRE INSCRIÇÕES PARA PALESTRAS NO SHOPPING NAÇÕES 

 

O Shopping Nações sedia nos dias 6 e 7 de junho, das 14h às 22h, a Feira de 
Empreendedorismo e Negócios da Associação Comercial e Industrial de Limeira 
(FENACIL). O evento terá entrada gratuita e os visitantes já podem se cadastrar 
no site www.fenacil.com.br. Após a inscrição online, as credenciais devem ser 
retiradas na entrada do evento. 

A feira terá diversas palestras e workshops sobre temas como planejamento 
estratégico, indústria 4.0, liderança, vendas, marketing digital e gestão para e-
commerce. Todos os painéis terão as presenças de profissionais conceituados 
no mercado, escolhidos para garantir conteúdo de qualidade para a feira. 

Entre os convidados estão Antonio Augusto Dias, CEO na Suzano Papel e 
Celulose, com a palestra “Indústria 4.0” e Paulo Morais, fundador da Venturança 
Aceleradora, que participará do Painel Startups e Inovação para falar sobre 
Blockchain.  

A FENACIL também terá a presença de Pedro Henrique Assis, consultor de 
Negócios na Resultados Digitais, com a palestra “Como construir uma máquina 
de vendas através do Marketing Digital” e de Rodolfo Reis, head of Business da 
Playkids e fundador do Leiturinha, que falará sobre “Como a Leiturinha se tornou 
um dos maiores clubes de assinatura do Brasil”. 

A feira terá ainda espaço para networking, rodada de negócios multissetoriais e 
“Fast Consulting”, área pensada para que os visitantes possam buscar 
orientações e soluções para a gestão empresarial de forma personalizada, e 
ampla área de exposição com mais de 60 estandes da indústria, do comércio e 
de serviços. 

Os horários de todas as atrações podem ser conferidos no site da FENACIL. 

Arnaldo Jabor 

A abertura da FENACIL será realizada no dia 5 de junho, às 19h30, com a 
palestra “Perspectivas do Brasil”, ministrada por Arnaldo Jabor. O jornalista, 
cineasta e comentarista político do Jornal da Globo e da Rádio CBN, analisará o 
cenário político brasileiro, a crise de identidade do País e as expectativas sobre 
o futuro. 

Os ingressos estão à venda na ACIL. Associados podem adquirir o convite por 
R$ 80,00. Para não sócios, o investimento é de R$ 120,00 e os pontos de venda 
são a Livraria IV Centenário, Óticas e Relojoaria Milly e Padarias Nova Paulista. 
Estudantes, professores, pessoas com mais de 60 anos e deficientes físicos 
pagam meia-entrada (R$60,00). 
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http://www.fenacil.com.br/

