
Fenacil, mais um grande evento que escolhe 
o Shopping Nações Limeira como sede 
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Feira de negócios terá estandes, workshops, palestras e 
outras atividades em junho; abertura será de Arnaldo Jabor 

  
  
Mais um grande evento escolheu o Shopping Nações Limeira como sede. 

Em junho, a Fenacil (Feira de Empreendedorismo e Negócios de Limeira), 
promovida pela Associação Comercial e Industrial de Limeira (ACIL) em conjunto 
com o Núcleo de Jovens Empreendedores (NJE), ocupará o Centro de Eventos 
do shopping, a exemplo do que acontece com a ALJoias,  a Limeira Patchwork, 
a Limeira Artesanatos e outras iniciativas de peso no segmento de negócios. 

  
“Para a ACIL, o empreendedorismo é e sempre será a alavanca para o 

desenvolvimento socioeconômico no Brasil. Por essa razão, nossa grande 
aposta para este ano é a realização da Fenacil, que irá fomentar um ambiente 
propício para a geração de oportunidades de negócios e estimular o surgimento 
e a diversificação de novos empreendimentos”, destaca o presidente da ACIL, 
José Mário Bozza Gazzetta. 

  
Para ele, realizar a feira no Shopping Nações é fator positivo para o 

sucesso do evento, por conta do amplo espaço, do estacionamento gratuito e da 
localização privilegiada, próxima a uma das principais vias do Estado, a Rodovia 
dos Bandeirantes. “Tudo isso contribui para que a Fenacil seja um sucesso de 
público e de expositores”, aposta Gazzetta. 

  
Esta 1ª edição da Fenacil já nasce grande, com expectativa de reunir um 

público aproximado de 3 mil pessoas e de se tornar anual. Para abrir o evento, 
no dia 5 de junho, haverá uma palestra com o cineasta, jornalista e escritor 
Arnaldo Jabor, com o tema “Perspectivas do Brasil”. O início está marcado para 
as 19h30. Os ingressos para a palestra, para associados da ACIL, custam R$ 
80,00 e podem ser adquiridos na sede da entidade, que fica na rua Santa Cruz, 
647, no Centro. Para não sócios da ACIL, os convites estão à venda, por R$ 



120,00, na Livraria 4º Centenário, na Ótica e Relojoaria Milly e nas Padarias 
Nova Paulista. 

  
  
A feira será realizada nos dias 6 e 7 de junho, com o objetivo de reunir 

empresários, novos empreendedores, estudantes e outros interessados. Além 
de aproximadamente 60 estandes de grandes marcas, haverá palestras, 
workshops, rodadas de negócios e fast consulting, tudo com entrada gratuita. 
Interessados em expor devem acessar o site www.fenacil.com.br. Mais 
informações pelo telefone 3404-4900. 

  
O Shopping Nações Limeira fica na Rodovia Deputado Laércio Corte 

(Limeira-Piracicaba), 4.500. 
  
Serviço 

  
1ª Fenacil 
  
Centro de Eventos do Shopping Nações Limeira 

5 de junho – Palestra de abertura com Arnaldo Jabor, às 19h30 – 
Ingressos: R$ 80,00 para sócios da ACIL e R$ 120,00 para não sócios 

6 e 7 de junho – Feira com estandes, palestras, workshops, rodadas de 
negócios e fast consulting – Entrada gratuita 
 

http://www.fenacil.com.br/

