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EXPEDIENTE – EMPREENDA Jornal da ACE Batatais

Estamos vivendo um momento deli-
cado, que requer comprometimento 
e solidariedade, amor ao próximo e 

responsabilidade. Assim é o meu sentimen-
to e de muitas pessoas com quem converso. 
Apesar de uma das maneiras de evitar a dis-
seminação do Covid-19 seja o distanciamen-
to e isolamento social, nunca precisamos 
ser tão unidos como agora, numa corrente 
de positivismo e de trabalho, pensando na 
coletividade, na saúde e na preservação da 
vida.

Desta forma, no dia 17 de março fomos 
surpreendidos por uma oportunidade de 
poder ajudar, de fazer algo que irá salvar 
muitas vidas na nossa cidade, ou seja, inicial-
mente fui informado que estavam chegando 
no Brasil um número de ventiladores pul-
monares de alto fluxo, também conhecidos 
como respiradores mecânicos que são uti-
lizados nas UTIs, neste momento, para pa-
cientes que estão em estado grave por conta 
do coronavírus.

Imediatamente, entrei em contato com 
o diretor da ACE, Guilherme Ferraz de Me-
nezes Borges, juntos fizemos alguns conta-
tos, levantamos valores, e convocamos uma 
reunião de emergência de toda a diretoria, 
realizada on-line, com transmissão nas de-
pendências da ACE. Não demorou para deci-
dirmos que compraríamos dois equipamen-
tos ao custo de R$ 66 mil cada e na mesma 
hora foi criada a campanha “ACE Batatais a 
favor da vida”, com a meta de levantar R$ 
150 mil em doações junto às empresas e co-
munidade.

Como havia o risco dos respiradores se-
rem todos vendidos, e ficarmos sem o equi-
pamento para o nosso município, autorizei 
a compra imediata para garantir. Muitas 
empresas e muitas pessoas da comunida-
de fizeram as doações e, Graças a Deus, em 
poucos dias Batatais terá mais dois leitos 
de UTI. Planejamos e colocamos em prática 
uma importante campanha em menos de 
dois dias.

Agradeço imensamente a todos os dire-
tores que atenderam prontamente ao cha-
mado, agradeço principalmente a todas as 
empresas e à comunidade que entenderam 

o propósito e o momento, nos ajudando com 
as doações. As duas vagas na UTI da Santa 
Casa de Batatais já é uma realidade. Traba-
lhando juntos venceremos esse momento 
tão triste e difícil.

Vejo nos noticiários o quanto os brasi-
leiros estão sofrendo por conta dessa pan-
demia, empresas fechando, trabalhadores 
perdendo seus empregos, famílias passando 
dificuldades, as UTIs lotadas, o sistema de 
saúde beirando o colapso, a insensatez de 
quem ainda insiste em participar de festas, 
de ir para as baladas, se contaminando e le-
vando a contaminação para dentro de seus 
lares. Será que terão que aprender que a 
situação é séria da maneira mais difícil? Se 
conscientizando após perder uma pessoa 
próxima?

Acompanho os números da vacinação, 
imunizando primeiro os agentes de saúde, 
os idosos que são mais suscetíveis ao vírus, 
agora aos policiais e professores. Isso me 
enche de esperança de que todos os brasi-
leiros serão vacinados e logo tudo isso vai 
passar.

Outro trabalho que está caminhando 
e que deverá gerar muitos bons frutos, é o 
Programa Batatais Mais Empreendedora, 
em parceria entre a ACE Batatais e o Escritó-
rio Regional do Sebrae Franca, além do Sin-
dicato Rural de Batatais, da ETEC Antônio de 
Pádua Cardoso, do Claretiano – Centro Uni-
versitário, da ETEC Antônio de Pádua Cardo-
so, Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial), Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de 
Batatais e outros.

Vamos ter um ano repleto de palestras, 
oficinas, projetos e programas para vários 
segmentos do comércio, da indústria e de 
prestação de serviços, tornando o nosso 
município mais forte, com conhecimento 
empreendedor, com informações voltadas 
para o desenvolvimento econômico, com 
geração de renda e emprego, onde até os 
estudantes das escolas públicas e privadas 
poderão fazer parte deste grande projeto 
para Batatais.

Associado, VOCÊ é o sucesso desta ACE, 
participe!

CURSOS TÉCNICOS:
Empreenda Rápido 1 – 3 cursos totalmente gratuitos
• Guia para elaboração de cardápio
Link para inscrição: http://bit.ly/cardapio1204
20 vagas de manhã / 20 vagas a noite

• Visagismo
Link para inscrição: http://bit.ly/visagismo1204
15 vagas de manhã / 15 vagas a noite

• Técnicas e estratégias para produtos de moda
Link para inscrição: http://bit.ly/moda1204
30 vagas de manhã / 30 vagas a noite

Período: de 12 a 27 de abril
Realização: Parceria ACE Batatais, Sebrae e Senac.
Prazo para inscrição: até 08 de abril

Empreenda Rápido 2 - 2 cursos totalmente gratuitos 
• Venda melhor com técnicas consultivas 
Período: 12 a 19 de abril
Horário: 18h30
Vagas: 15 vagas
Realização: Parceria ACE Batatais, Sebrae e Senac.

• Converta melhor suas vendas criando uma experiência de compra para o cliente.
Período: 19 a 27 de abril
Horário: 18h30
Vagas: 15 vagas
Realização: Parceria ACE Batatais, Sebrae e Senac.

CURSO SETORIAL
PROGRAMA BATATAIS MAIS EMPREENDEDORA
Segmento: VAREJO DA MODA
Curso e Consultoria Técnica: VAREJO DA MODA
Inscrições até 08/04/2021
Vagas Limitadas: 30 pessoas
Público Alvo: empresários e gestores de empresas ME e EPP
Dias dos Encontros: terças e quintas-feiras
Início: 13 de abril 
Horário: 19h
Realização: Parceria ACE Batatais, Sebrae, Senac
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No dia 18 de mar-
ço, por meio de 
iniciativa da di-

retoria da ACE Batatais, foi 
lançada a Campanha “A Fa-
vor da Vida”, que tem o obje-
tivo de arrecadar R$ 150 mil 
por intermédio de doações 
de empresários e comunida-
de, para a aquisição de dois 
respiradores para a Santa 
Casa de Batatais e, assim, au-
mentar a capacidade de in-
ternação da UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) para pa-
cientes com sintomas graves 
do Covid-19, que atualmente 
possui sete leitos e está com 
100% de ocupação.

A FAVOR DA VIDA

ACE Batatais realiza campanha para a compra 
de dois respiradores para a UTI da Santa Casa

A iniciativa da entidade é para aumentar a quantidade de leitos especiais para o tratamento de pacientes com sintomas graves da Covid-19

Na manhã de quarta-fei-
ra, dia 17, na ACE Batatais, 
o diretor Paulo Câmara en-
trou em contato com o pre-
sidente Ennio Cesar Fanta-
cini relatando os problemas 
relacionados às vagas de 
UTI no município, informan-
do que havia uma empresa 
importadora que estava re-
cebendo respiradores me-
cânicos, ressaltando que 
precisaria de apoio financei-
ro para adquirir o equipa-
mento. “Disse a ele que iria 
pensar em algo rápido para 
não perdermos essa opor-
tunidade e já retornaria em 
instantes”, comentou Ennio.

O presidente então en-
trou em contato com o di-
retor da ACE, Guilherme 
Ferraz de Menezes Borges, 
passando toda a situação, 
sugerindo a criação de uma 
campanha para arrecadar 
recursos e comprar dois 
respiradores, que são im-
portados e os poucos que 
estavam chegando estariam 
disponíveis para todo o Bra-
sil e possivelmente seriam 
rapidamente vendidos.

“Com o apoio do Gui-
lherme, imediatamente 
postamos no grupo de 
whatsapp dos diretores e 
convocamos uma reunião 

de emergência, a ideia foi 
aprovada e começamos a 
mobilização. Fizemos o con-
tato com a Santa Casa, pro-
curamos informações sobre 
o modelo dos respiradores e 
já fizemos o pedido de duas 
unidades, que assim que 
chegarem, serão integrados 
à UTI, abrindo mais dois lei-
tos para Batatais”, ressaltou 
Ennio.

A meta é arrecadar R$ 
150 mil, que cobrem o cus-
to com a aquisição dos dois 
respiradores, monitor de 
frequência e outros acessó-
rios. As pessoas podem doar 
qualquer valor. Foi aberta 
uma conta bancária exclusi-
va para o controle do recur-
so, com acompanhamento 
e divulgação do valor arre-
cadado diariamente como 
prestação de contas para a 
população.

As duas vagas extras de 
UTI que serão criadas pela 
aquisição dos respiradores, 
mesmo sendo específicas 
para pacientes de Batatais, 
irão integrar o número total 
de leitos da região, que ser-
ve de base para o Governo 
do Estado de São Paulo nas 
classificações das fases do 

Plano SP, podendo a região 
a qual Batatais pertence ir 
para uma fase menos res-
tritiva com o controle e 
normalização dos casos de 
coronavírus.

“Essa campanha é fruto 
do empenho dos diretores 
da ACE Batatais e do pedido 
da Santa Casa, pois conse-
guimos criar um plano de 
emergência e dar andamen-
to em menos de dois dias. 
Se Deus quiser, conseguire-
mos o total desse recurso 
para colocarmos esses dois 
respiradores rapidamente 
em funcionamento”, disse 
Ennio.

De acordo com informa-
ções de Paulo Câmara, cada 
respirador custaria cerca 
de R$ 80 mil, porém foram 
tirados todos os impostos, 
ficando cada um por R$ 66 

mil, portanto com o custo 
de R$ 132 mil as duas uni-
dades. A informação é de 
que ainda será necessário a 
aquisição de dois monitores 
de frequência ao custo de 
R$ 17 mil cada e mais duas 
bombas de R$ 8 mil cada. 
Ennio comenta que tendo 
os dois respiradores pagos, 
o restante dos acessórios 
podem ser movimentados 
de um leito para o outro, de 
acordo com a necessidade, 
sendo mais dois leitos de 
UTI que poderão salvar vi-
das.

Os respiradores deverão 
chegar em Batatais dentro 
de 15 dias. Os valores arre-
cadados podem ser acom-
panhados diretamente no 
site da ACE Batatais https://
www.acebatatais.com.br/
ace-a-favor-da-vida.

Qualquer pessoa pode doar qualquer valor. A doação 
pode ser feita por transferência PIX ou Depósito em con-
ta direto à Santa Casa de Batatais.
PIX CHAVE: 44945962000199
DEPÓSITO:
Banco: 759 - Sicoob
Agência: 4277
Conta Corrente: 12.585-7
Santa Casa de Batatais
CNPJ: 44.945.962/0001-99

Na semana do dia 
17 de março, 
quando foi lança-

da a Campanha “Em Favor 
da Vida” pela ACE Batatais 
para a aquisição de dois res-
piradores (ventiladores pul-
monares) para a Santa Casa, 
o diretor Paulo Câmara 
também informou que mais 
duas frentes fizeram doa-
ções de equipamentos para 
a entidade tratar pacientes 
acometidos pela Covid-19.

Segundo Paulo Câmara, 
o empresário Luciano Pa-
trocínio, professor da ETEC 
Antônio de Pádua Cardoso 
e integrante do grupo hu-

manitário “Ajudar Sempre 
Sem Fronteiras”, conseguiu 
a doação de duas unidades, 
junto a Politécnica em par-
ceria com a USP que desen-
volveram e estão produzindo 
“Aparelhos de Suporte Res-
piratórios”, que servem para 
ser utilizados em pacientes 
que estão com sintomas me-
nos graves da Covid-19 e que 
não precisam ser entubados 
por longo prazo.

“Os equipamentos foram 
recebidos pela Santa Casa 
de Batatais e estão sendo 
utilizados em casos de trans-
porte de pacientes, nas en-
fermarias e em casos menos 

graves”, comentou Câmara.
Outra frente de ajuda 

que o diretor informou foi 
com relação à ação entre 
um grupo de amigos em-
presários em parceria com 
o Gabinete da Prefeitura, 
onde foram levantados re-
cursos para a compra de 
três unidades de um Siste-
ma de Alto Fluxo que auxilia 
pacientes que estão inter-
nados na Enfermaria Covid 
e estão com saturação de 
oxigênio baixa e o equipa-
mento tem a função de es-
tabilizar o paciente que está 
em estado intermediário, 
possibilitando a dispensa da 

intubação, que passa a ser 
utilizada apenas em pacien-
tes que estão em estado 
mais grave.

“Agradeço e parabenizo 
a todos que estão empe-
nhados em ajudar o nosso 
sistema público de saúde. 
Todos os equipamentos irão 
integrar o sistema de trata-
mento contra o coronavírus 
da Santa Casa de Batatais, 
contribuindo para que mais 
vidas sejam salvas e o nos-
so município atravesse esse 
período mais grave da pan-
demia”, comentou o presi-
dente da ACE, Ennio Cesar 
Fantacini.

Segundo Paulo Câmara, mais duas frentes 
contribuíram com equipamentos para a Santa Casa
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A Associação Co-
mercial e Empre-
sarial de Batatais 

(ACE), juntamente com a 
Federação das Associações 
Comerciais do Estado de 
São Paulo (Facesp), mani-
festam apoio ao PL 82/2021 
– projeto de lei que pede 
a revogação do artigo 22 
da Lei Estadual 17.293/20, 
que permite o aumento da 
alíquota do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 

Serviços.
As entidades buscam 

sensibilizar os deputados da 
Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo (Alesp) 
a assinarem o documento 
e, consequentemente, sus-
penderem o aumento do 
ICMS, em vigor desde 15 de 
janeiro deste ano. O presi-
dente Ennio Cesar Fantacini, 
encaminhou ofícios a todos 
os deputados de nossa re-
gião pedindo apoio.

ACE Batatais apoia PL 82, 
que revoga aumento do ICMS

A Associação Co-
mercial e Empre-
sarial de Batatais 

(ACE) encaminhou diversos 
ofícios aos deputados es-
taduais mais votados em 
Batatais, pedindo apoio ao 
Projeto de Lei No 129/2021 
que considera as academias 
de todas as modalidades 
esportivas como atividade 
essencial no Estado de São 
Paulo.

A ação foi encabeçada 

pelo diretor de finanças, 
Reginaldo Malvestio, aten-
dendo solicitação dos pro-
prietários das academias 
de Batatais. O segmento de 
academias e similares, foi 
considerado como atividade 
essencial, pelo Decreto Fe-
deral 10.344 de 08/05/2020, 
e proibido pelo Governo do 
Estado mesmo com o reco-
nhecimento do profissional 
de educação física pelo Mi-
nistério da Saúde. 

ACE Batatais pede apoio ao 
PL 129, que torna as academias 

como serviços essenciais

Diante de uma su-
gestão do em-
presário Ernesto 

Guiçardi, a Associação Co-
mercial e Empresarial de 
Batatais (ACE) encaminhou 
oficio aos deputados estadu-
ais de nossa região, ao presi-
dente da Assembléia Legisla-
tiva Carlão Pignatari, PSDB, e 
à Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São 
Paulo (FACESP) o pedido de 

apoio para a redução para 
“alíquota zero” do ICMS so-
bre a compra de matéria-pri-
ma e para a venda de aven-
tais, tocas, proteção de pés 
e luvas utilizados pelos pro-
fissionais de saúde durante o 
período da pandemia. Atual-
mente o Estado recolhe 18% 
de ICMS na aquisição da ma-
téria-prima para a fabricação 
deste produtos e mais 18% 
na venda dos produtos.

ACE Batatais 
reivindica apoio aos 
deputados estaduais 

para a isenção do ICMS 
de aventais, tocas, pro-

pé e luvas durante o 
período da pandemia

Diante das instabili-
dades provocadas 
pela pandemia, 

uma falta de regra unificada 
entre governos federal, esta-
dual e municipal, as constantes 
mudanças de posicionamento 
(abre e fecha) do comércio em 
geral, as pequenas empresas 
não têm mais como sobre-
viver, esgotou seus recursos 
financeiros, levando muitos 

a demitirem, endividarem ou 
encerrar suas atividades.

Diante deste cenário, a 
ACE Batatais encaminhou 
aos deputados federais mais 
votados em Batatais as se-
guintes reivindicações:

a) Suspender por perío-
do determinado, durante a 
pandemia, os protestos jun-
to aos cartórios.

b) Suspender o pagamen-

to de impostos federal e esta-
dual por período determina-
do com posterior pagamento, 
parcelamento e carência.

c) Permitir o parcelamen-
to das dívidas dos impostos 
federal sem multas e juros.

d) Criar linhas de finan-
ciamento com juros redu-
zidos e prazos alongados, 
principalmente para as pe-
quenas e médias empresas, 

bem como simplificar crité-
rios de analise de crédito.

e) Voltar com o auxilio 
emergencial permitindo às 
empresas e trabalhadores 
acordos para a redução da 
jornada de trabalho e de 
salários ou a suspensão do 
contrato de trabalho.

f) Outras medidas de apoio 
para a sobrevivência das em-
presas e dos empregos.

ACE Batatais pede apoio ao Congresso 
Nacional às pequenas empresas

A Federação das 
Associações Co-
merciais do Esta-

do de São Paulo (Facesp), no 
qual a ACE Batatais é filiada, 
entregou uma carta ao pre-
sidente do Senado Federal, 
Rodrigo Pacheco, com solici-
tações para ajudar as micros 
e pequenas empresas a en-
frentarem a crise econômi-
ca causada pela pandemia 
da covid-19.

ACE Batatais apoia pedido da Facesp 
de medidas de proteção às MPEs

O documento foi entre-
gue a Pacheco na segunda-
-feira, 22/03, durante ceri-
mônia de posse de Alfredo 
Cotait Neto como presiden-
te da Facesp e da Associa-
ção Comercial de São Paulo 
(ACSP).

Na carta são listadas cinco 
medidas tidas como funda-
mentais para a sobrevivência 
dos pequenos negócios:

1) Ampliação da abran-

gência/concessões da Por-
taria do Contribuinte Legal, 
com o parcelamento de 
todo o passivo fiscal, sem 
multa, juros ou penalidade;

2) Nova edição do Pro-
nampe, com aporte de R$ 
100 bilhões, por meio dos 
bancos públicos, sem restri-
ções às MPEs;

3) Aporte de R$ 100 bi-
lhões ao programa de fi-
nanciamento de MPEs, por 

meio do BNDES;
4) Adiamento automáti-

co dos prazos para início dos 
pagamentos para as MPEs 
contratantes dos programas 
acima mencionados, pelo 
período de 120 dias;

5) Extensão do prazo de 
validade, por ao menos seis 
meses, das certidões negati-
vas, viabilizando a participa-
ção das pequenas empresas 
em licitações públicas.

No início de mar-
ço, a ACE Batatais 
encaminhou ao 

prefeito municipal e ao COE 
Batatais, ofício pedindo au-
torização durante o período 
da Fase Vermelha e da Fase 
Emergencial do Plano São 
Paulo, para o atendimento 
pelos pelo sistema Drive Thru 
(entrega no veículo) aos esta-
belecimentos considerados 

Considerando a dis-
torção de medidas 
de funcionamento 

nas diversas cidades de nossa 
região quanto ao funciona-
mento das academias e sa-
lões de beleza, a ACE Batatais 
protocolou ao prefeito muni-
cipal e ao COE a solicitação de 
autorização para o funciona-
mento com portas fechadas 

D iante de uma 
ação solidária 
promovida pelo 

empresário Antonio Carlos 
Correa, da Reauto, con-
tanto com o apoio de di-
versos empresários, a ACE 
Batatais contribuiu com 
recursos financeiros para a 
reforma de uma ambulân-
cia modelo Renault Master 
Ambulância danificada em 
um acidente e que se en-

como não essenciais. No dia 
30 o prefeito Juninho Gaspar 
atendeu ao pedido e emitiu 
o decreto autorizando todo o 
comércio a fazer o Drive Thru.

O ofício foi encaminhado 
no dia 4 de março, havendo 
posterior reunião do presiden-
te da ACE Batatais, Ennio Ce-
sar Fantacini, com o prefeito e 
diretora de saúde de Batatais. 
O pedido foi indeferido, e re-

cebido pela ACE no dia 8 sob 
alegação que o Plano São Pau-
lo não permite esta atividade.

Diante do indeferimento 
a ACE protocolou novo pedi-
do no dia 10 de março, com 
justificativas anexando diver-
sos decretos e resoluções de 
várias cidades de nossa re-
gião que permitem este tipo 
de atividade. Na tarde de 30 
de março, o prefeito Juninho 

Gaspar entrou em contato 
com o gerente executivo da 
ACE, Luiz Carlos Figueiredo, 
informando sobre a permis-
são do sistema Drive Thru 
para as empresas de materiais 
de construção, estendendo o 
decreto também para todo o 
segmento de comércio, uma 
medida que pode atenuar os 
impactos econômicos provo-
cados pela pandemia.

Prefeitura atende pedido da ACE Batatais e autoriza 
o atendimento Drive Thru para todo o comércio

e com agendamento para o 
atendimento nos salões de 
beleza, bem como a autori-
zação para o funcionamento 
das academias para o atendi-
mento individual com horário 
marcado. O pedido foi indefe-
rido sob a alegação que o Pla-
no São Paulo não permite as 
atividades na Fase Vermelha 
e Emergencial.

contrava sem uso pelo se-
tor de saúde da Prefeitura 
de Batatais.

A ação resultou na com-
pra dos itens danificados 
e serviços de recuperação 
de funilaria, pintura e com-
ponentes. Os custos foram 
bancados por empresários 
de nossa cidade e a ambu-
lância foi entregue à Secre-
taria de Saúde e já se encon-
tra em uso.

ACE Batatais pede autorização 
para o funcionamento  dos 

salões de beleza e academias

ACE Batatais ajuda na reforma 
de ambulância da Prefeitura
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O Sebrae de Franca 
diante de par-
ceria que possui 

com a ACE Batatais abriu 
inscrição para treinamento 
e consultorias para os em-
presários que pretendem 
participar de licitações dos 
órgãos do governo e pre-
feituras. Segundo Fabricio 
Siansi, consultor do Sebrae 
Franca, esta é uma grande 
oportunidade para os em-
presários entenderem como 
funciona na prática o siste-
ma de compras públicas. Se-
gundo o Sebrae as compras 

A diretoria da ACE 
Batatais autori-
zou ao setor ad-

ministrativo da entidade 
efetuar a renegociação de 
dívida dos associados. O 
programa de renegocia-
ção permite ao associado 

em débito o parcelamen-
to da divida sem juros e 
multas. As negociações 
são efetuadas no setor de 
finanças da entidade, me-
diante acordo formal. O 
atendimento é realizado 
das 8h às 18h.

ACE Batatais abre programa 
de renegociação de dívidas

Visando estreitar 
o seu relaciona-
mento ampliar os 

canais de comunicação com 
seus associados a ACE Bata-
tais criou grupos de What-
sapp, denominados “Somos 
ACE Batatais”. É meta da 
ACE Batatais editar boletins 
diários com informações de 
interesse da classe empre-
sarial bem como transmitir 
comunicados de assuntos 
que estão sendo tratados 
com os órgãos de governo e 

outras entidades.
Segundo o gerente exe-

cutivo da ACE Batatais, foi 
efetuado um cadastro dos 
contatos dos empresários 
associados e encaminhado 
o convite de participação 
dos grupos. Os empresários, 
gerentes e administradores 
das empresas associadas 
que ainda não fazem parte 
dos grupos, podem solici-
tar a sua participação pelo 
Whatsapp 99965-6902 (ge-
rencia). 

ACE Batatais cria grupos de 
WhatsApp para comunicar 

com seus associados

O programa Bata-
tais Mais Empre-
endedora abriu 

inscrição para diversos cur-
sos técnicos estendidos às 
empresas e a população. 
Os cursos serão ministrados 
pelo Senac de forma remo-
ta “on-line” em virtude da 
pandemia da Covid-19.

Serão ministrados os 
cursos de elaboração de 
cardápios, visagismo, técni-
cas e estratégias para pro-
dutos da moda. Todos os 
cursos acontecerão nos dias 
12 a 15 e 19 e 21 de abril, te-
rão turmas matutinas às 09h 
e turmas noturnas às 19h.

GUIA PARA ELABORA-
ÇÃO DE CARDÁPIO

Capacitar você a elabo-
rar cardápios, a partir da 
classificação dos alimentos 
e observando as condições 
higiênico-sanitárias e ope-
racionais.

estrutura anatômica básica 
do rosto e suas proporções, 
linhas e formas. Compreen-
der a importância do visa-
gismo e seus efeitos para 
disfarçar ou realçar as ca-
racterísticas de diferentes 
formatos de rosto.

Conteúdo:
• Conceito de visagismo
• Estrutura do rosto clás-

sico
• Ângulos e proporções
• Linhas (horizontais, 

verticais, diagonais e curvas) 
e seus significados

TÉCNICAS E ESTRATÉ-
GIAS PARA PRODUTOS DE 
MODA

Apresenta a importân-
cia da gestão estratégica 
de produtos de moda para 
subsidiar você na tomada de 
decisões.

Conteúdo:
• Composto de marke-

ting baseado na pesquisa 

Batatais Mais Empreendedora lança cursos técnicos “on-line”
Conteúdo:
• Classificação dos ali-

mentos segundo caracterís-
ticas nutricionais, origem e 
grau de processamento.

• Planejamento de car-
dápios: Conceito e objetivos 
técnicos, operacionais e co-
merciais

• Padrão de cardápios
• Estrutura das refeições
• Critérios para elabora-

ção: custos, aceitação, fre-
quência, safra, criatividade 
e aspectos sensoriais 

• Critérios para seleção 
de alimentos: origem, dis-
ponibilidade, qualidade e 
custo. 

• Planejamento de com-
pras 

• Higiene na manipula-
ção de alimentos

VISAGISMO
Auxiliar você a entender 

o conceito de visagismo e 
posteriormente explorar a 

de comportamento de con-
sumo e no planejamento de 
mapa de produto;

• Dimensionamento da 
produção e do estoque mí-
nimo em função do orça-
mento, do mapa de produto 
e do perfil do consumidor.

• Ações de gestão em-
preendedora e inovadora 
em função da análise de 
mercado e do dimensiona-
mento da coleção.

Links para inscrição:
Visagismo 15 vagas ma-

nhã / 15 vagas noite
ht tp://bi t . ly/v isagis -

mo1204
Guia para elaboração de 

cardápio - 20 vagas de ma-
nhã / 20 vagas noite

h t t p : // b i t . l y/c a r d a -
pio1204

Técnicas e estratégias 
para produtos da Moda - 
30 vagas manhã / 30 vagas 
noite

http://bit.ly/moda1204

Em uma iniciativa da 
ACE Batatais, Sindi-
cato Rural, Associa-

ção dos Engenheiros e Ar-
quitetos, OAB, Sebrae, 

Senac, Senai, Senar, FGV 
e Prefeitura de Batatais foi 
lançado no mês de feverei-
ro o projeto “Batatais Mais 
Empreendedora”, tendo 
como objetivo a promoção 
de ações para a qualificação 
da mão de obra e de gesto-
res das empresas dos diver-
sos segmentos de negócios, 
bem como outras ações 
para o desenvolvimento so-
cioeconômico de Batatais.

O evento contou com a 
participação de autorida-
des do Poder Legislativo e 

do Executivo e a presença 
do diretor administrativo do 
Sebrae SP, Guilherme Cam-
pos, alem de representan-
tes da ETEC Antônio de Pa-
dua Cardoso, do Claretiano 
Centro Universitário, tendo 
a coordenação do Sebrae 
Franca e ACE Batatais.

Segundo o presidente 
da ACE Batatais, Ennio Ce-
sar Fantacini, será criado 
um Comitê Gestor com a 
participação das entidades 
participantes que terá como 
função diagnosticar, propor 
ações e ajudar na coorde-
nação do projeto que tem 
como mentor o Sebrae com 
o apoio do Senai, Sena e 
FGV.

Entidades e Poder Público 
lançam o Programa Batatais 

Mais Empreendedora

O Sebrae e a ACE 
Batatais abriram 
vagas para os 

cursos “on-line” de vendas, 
tendo como público alvo os 
empresários, gerentes, ad-
ministradores, vendedores 

do comércio varejista, com 
extensão às pessoas da co-
munidade de Batatais. Se-
rão ministrados dois cursos 
que acontecerão nos dias 12 
a 15 e 19 a 21 de abril, terão 
turmas matutinas às 9h e 

No dia do lança-
mento do Projeto 
Batatais Mais Em-

preendedora, ocorrida no 
dia 26 de fevereiro, o presi-
dente da ACE Batatais, En-
nio Cesar Fantacini, solicitou 
ao diretor administrativo do 
Sebrae SP, Guilherme Cam-
pos, uma serie de cursos 
para serem oferecidos aos 
associados da ACE e a popu-
lação em geral.

Posteriormente o pedi-
do foi oficializado ao Sebrae 
Franca, que encaminhou 
para aprovação do Sebrae 
SP, Senac e Senai. O início 
dos cursos deve acontecer 
a partir do mês de abril e se 
estende até o mês de no-

vembro deste ano. Inicial-
mente estão previstos os 
cursos remotos, tendo em 
vista as incertezas de per-
missão de cursos presen-
ciais em conformidade com 
o Plano São Paulo.

São 30 cursos técnicos e 
gerenciais, ministrados “on-
-line” pelo Sebrae, Senac e 
Senai, com carga horária de 
16 a 20 horas, ministrados 
de segunda a sexta-feira no 
período noturno, além de 
consultorias para os cursos 
setoriais. Assim que apro-
vados a ACE disponibilizará 
nas redes sociais e no site 
da entidade a relação dos 
cursos, datas das inscrições 
e realização dos cursos.

Em uma iniciativa 
da ACE Batatais, 
Sebrae e Senac, o 

programa Batatais Mais Em-
preendedora abriu inscrição 
para o programa setorial 
“Varejo da Moda” com ins-
crições abertas até o dia 8 
de abril. Em virtude da pan-
demia da Covid-19 os cursos 
serão realizados “on line” 
às terças e quintas feiras no 
período noturno.

O programa setorial 
Varejo da Moda oferecerá 
cursos gratuitos de gestão 
financeira, marketing e pla-
nejamento, dois cursos téc-
nicos, sendo o primeiro de 
Fotografia Comercial para 

Celular, e o segundo com o 
tema “Converta vendas uti-
lizando Inbound Marketing”. 

O programa inicia no dia 
13 de abril e se estende até 
o mês de junho. Ao final dos 
cursos o Sebrae estará ofe-
recendo consultoria técnica 
e inscrevendo as empresas 
interessadas no programa 
ALI – Agente Local de Inova-
ção que presta consultoria 
individualizada a cada em-
presa pelo período de três 
meses.

As inscrições são para 
micro e pequenas empresas 
(ME e EPP) e podem ser fei-
tas pelo link: HTTPS://forms.
office.com/r/2k57QRF0mw

ACE Batatais solicita 
programação de cursos ao Sebrae

Batatais Mais Empreendedora 
lança programa setorial para o 

Varejo da Moda

Diante das dificul-
dades que muitas 
empresas têm en-

contrado neste período de 
pandemia, principalmente 
nas vendas de seus pro-
dutos, o Sebrae implantou 
uma plataforma de Rodada 
de Negócios onde as empre-
sas efetuam os dados cadas-
trais e a linha de produtos 
que fabrica e que estão dis-
poníveis para a comerciali-
zação. 

Além das empresas ven-
dedoras, o Sebrae cadastra as 

empresas compradoras, deno-
minadas de ancoras, que têm 
interesse na aquisição de pro-
dutos para uso ou revenda. 

Semanalmente são or-
ganizadas rodadas de negó-
cios entre os fornecedores e 
compradores. Um dia antes 
da realização das rodadas 
de negócios é realizado um 
workshop aos fornecedores 
com a finalidade de orientar 
como as empresas devem 
participar da rodada de ne-
gócios. O Sebrae alerta que 
para participar a empresa 

deve providenciar com an-
tecedência catálogos ele-
trônicos de seus produtos, 
lista de contatos e listas de 
preços. 

Como as rodadas são 
multisetoriais o Sebrae in-
forma com antecedência 
as datas das rodadas de 
negócios, que acontecem 
normalmente às quintas-
-feiras, no período da tarde. 
A empresa fornecedora tem 
alguns minutos cronome-
trados para apresentar seus 
produtos e propostas de 

vendas.
Essa é a oportunidade 

para você, estar em conta-
to com compradores que 
buscam exatamente o que 
sua empresa oferece, com 
a segurança do ambiente 
digital e sem custo nenhum. 
Não perca essa ótima opor-
tunidade de conhecer novos 
compradores e realizar ne-
gócios!

As inscrições são efetua-
das através do link: https://
sebrae.rodadasonline.com.
br/

Parceria ACE Batatais e Sebrae abre inscrição para 
participação de Rodada de Negócios aos empresários

turmas noturnas às 19h. 
Cursos:
Venda melhor com téc-

nicas consultivas – 15 vagas 
disponíveis – dias 12 a 19 de 
abril, a partir das 18h30.

Converta melhor suas 

vendas criando uma expe-
riência de compra para o 
cliente - 15 vagas disponí-
veis – dos dias 19 a 27 de 
abril, a partir das 18h30.

Inscrições através do 
link: 

Sebrae e ACE Batatais abrem vagas para cursos “on-line”

publicas no Brasil é um mer-
cado que gira em torno de 
R$ 50 bilhões, e que equiva-
lem a 12% do nosso PIB.

O Sebrae fornece ain-
da uma plataforma para os 
inscritos acompanharem as 
licitações que estão aber-
tas nos órgãos do governo 
e prefeituras, oferecendo 
toda a orientação de como 
participar. A capacitação 
será feita totalmente “on-
-line” e gratuita no dia 8 de 
abril, às 9 horas. As inscri-
ções estão abertas pelo link 
http://bit.ly/cpubsebrae804

Parceria ACE Batatais e Sebrae 
promovem curso e orientações 
para empresas participarem de 

Compras Públicas
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Com o planejamen-
to para realizar seis 
ciclos a partir de 

novembro de 2020, o Escri-
tório Regional do Sebrae em 
Franca já está no segundo 
ciclo do “Programa ALI – 
Agente Local de Inovação” 
em Batatais, atendendo 10 
empresas de variados seg-
mentos. O novo ciclo teve 
início no dia 1º de março, 
com encerramento previs-
to para o dia 30 de junho. 
O programa atende gratui-
tamente EPPs (Empresas 
de Pequeno Porte) e MEs 
(Micro Empresas) com fatu-
ramento anual de até R$ 4,8 
milhões.

“O Programa Agentes 
Locais de Inovação (ALI) tem 
por objetivo promover a ino-
vação para reduzir os custos 
e aumentar o faturamento 

Dez empresas de Batatais participam do segundo 
ciclo do Programa ALI do Sebrae Franca

Podem participar do “Agente Local de Inovação” do Sebrae EPPs e MEs com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões
das empresas, a partir da 
instrumentalização e expe-
rimentação de ferramentas 
ágeis e do compartilhamen-
to de experiências entre os 
empresários”, comentou o 
consultor do Sebrae Franca, 
Jorge Zanetti.

Segundo ele, a meto-
dologia do programa pode 
ser aplicada pela empresa 
em dois momentos: no de-
senvolvimento de novas 
soluções para o mercado – 
quando ela identifica a ne-
cessidade de desenvolver 
novos produtos e serviços 
para atender à necessida-
de dos clientes – e quando 
constata a necessidade de 
reestruturação do seu mo-
delo de negócio atual.

Os agentes de inovação 
são bolsistas do Conselho 
Nacional de Desenvolvi-

mento Científico e Tecnoló-
gico (CNPq) que foram sele-
cionados e capacitados pelo 
Sebrae-SP para realizar a 
implantação e acompanha-
mento das inovações nas 
empresas, que participarão 
de encontros coletivos, in-
dividuais e receberão men-
torias.

O Programa ALI é reali-
zado pelo SEBRAE (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas) e 
CNPq (Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico), cujo princi-
pal objetivo é promover a 
prática continuada de ações 
de inovação nas empresas 
de pequeno porte, por meio 
de orientação proativa, gra-
tuita e personalizada.

O programa promete 
técnicas de inovação, dei-

xando as empresas partici-
pantes mais competitivas, 
se destacando das concor-
rentes com a oportunidade 
de novos negócios, conse-
quentemente, com o cresci-
mento e fortalecimento da 

empresa.
Ainda segundo Zanetti, 

as empresas de Batatais po-
derão se inscrever para par-
ticipar do terceiro ciclo do 
Programa ALI, que terá iní-
cio no dia 21 de julho deste 

ano. O contato para a inscri-
ção é por e-mail: jorgefgz@
sebraesp.com.br ou pelo 
Whatsapp: 16 3111.9904, 
diretamente com o consul-
tor do Sebrae Franca, Jorge 
Zanetti.

Conforme infor-
mou o gerente 
executivo da ACE 

Batatais, Luiz Carlos Figuei-
redo, os atendimentos da 
unidade local do Sebrae 
Aqui, localizada na área ad-
ministrativa da entidade, 
estão suspensos por tem-
po indeterminado desde o 
dia 15 de março. Os usuá-
rios da unidade que preci-
sarem de qualquer serviço 
deverão manter contato 
diretamente com o Escritó-
rio Regional do Sebrae em 
Franca, pelo whatsapp (16) 
3111.9906.

Entre outras informa-
ções que o usuário pre-
cisar no atendimento em 
Franca, o gerente ainda 
informou que os documen-

De acordo com 
informações do 
secretário de 

administração, Vinícius 
Bergamo, a Prefeitura 
Municipal de Batatais irá 
efetuar a licitação dos úl-
timos lotes do Distrito In-
dustrial Rudolf Kamensek 
ainda neste ano. Segundo 
ele, o processo está pron-
to e aguarda a alteração 
de fase do Plano São Pau-
lo que permita reuniões 
presenciais, tendo em vis-
ta que o certame de con-

ATENÇÃO MEI:

Atendimentos da 
unidade do Sebrae 
Aqui de Batatais 

está suspenso
tos necessários para abrir 
MEI (Microempreendedor 
Individual) são: Título de 
Eleitor, CPF, RG. Endereço 
de e-mail e no momento 
do cadastro o usuário terá 
que estar com o celular em 
mãos. Para a Declaração de 
MEI, o usuário deve estar 
com o seu número de CNPJ 
em mãos.

Para MEIs que precisa-
rem emitir guia de paga-
mento, a orientação é de 
que baixem o aplicativo 
pelo link para Android: ht-
tps://play.google.com/sto-
re/apps/details?id=br.gov.
fazenda.receita.mei&hl=pt_
BR .

Para o sistema IOS o link 
é https://apps.apple.com/
br/app/mei/id1040521803 .

Prefeitura vai licitar últimos lotes do 
Distrito Industrial Rudolf Kamensek

corrência pública exige a pre-
sença dos representantes das 
empresas que irão participar 
da concorrência.

O Distrito Industrial possui 
17 lotes a serem licitados, con-
forme tabela abaixo. O valor 
mínimo estipulado para o me-
tro quadrado é de R$ 100,00 
(cem reais) e os lotes vão de 
982,62 metros a 1327,71 me-
tros. Poderão participar do 
certame as indústrias e presta-
dores de serviços com grau de 
risco ambiental Tipo “I1”, sem 
risco ambiental, Tipo “I2” com 

RELAÇÃO DE LOTES A SEREM LICITADOS
Item Quadra Lote m2
1 A 1 1.031,95
2 A 2 1.327,71
3 B 2 1016,40
4 B 3 1.022,10
5 B 11 1.000,00
6 B 12 1.000,00
7 B 13 1.000,00
8 B 14 1.000,00
9 B 15 1.000,00
10 C 3 1.000,00
11 C 6 1.000,00
12 G 1 1.059,12
13 G 2 1.043,41
14 H 12 1.000,00
15 K 6 982,62
16 K 7 982,62
17 K 8 982,62

risco ambiental leve e Tipo 
“I3” com risco ambiental 
moderado, de acordo com a 
lei Estadual 5.597/1987.

O edital de concorrên-
cia deve ficar aberto por 
30 dias, e após a publica-
ção a ACE Batatais estará 

disponibilizando aos seus 
associados as orientações 
necessárias para que os in-
teressados possam partici-
par do certame.

Luiz Carlos Figueiredo
ACE Batatais
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A Receita Federal 
anunciou, na tar-
de desta quarta-

-feira (24/2), as regras para 
a entrega da Declaração do 
Imposto de Renda da Pessoa 
Física (DIRPF 2021). O prazo 
de envio terá início às 8h do 
dia 1º de março e terminará 
às 23h59min59s, horário de 
Brasília, do dia 30 de abril 
de 2021. Após essa data, o 
contribuinte que apresentar 
a declaração estará sujeito à 
multa pelo atraso. A expec-
tativa é de que 32 milhões 
de declarações sejam envia-
das até o final do prazo.

O Programa Gerador da 
DIRPF2021 estará disponível 
para download a partir das 
8 horas do dia 25 de feve-
reiro de 2021, assim como 
o aplicativo “Meu Imposto 
de Renda”. Na mesma data 

será lançada a nova página 
do Imposto de Renda no site 
da RFB, com linguagem sim-
plificada para maior aces-
sibilidade. Outra novidade 
é que, para sistemas ope-
racionais Windows, Linux e 
Mac, não será mais neces-
sário instalar a plataforma 
computacional Java para 
envio da Declaração de 
Imposto de Renda. Acesse 
www.gov.br/receitafederal 
e clique em “Meu Imposto 
de Renda”.

CRONOGRAMA 
DE RESTITUIÇÃO

A Receita Federal man-
terá o cronograma de paga-
mento das restituições em 
cinco lotes e o início da de-
volução já para o mês subse-
quente ao término do prazo 
de entrega:

1º lote: 31 de maio de 
2021

2º lote: 30 de junho de 
2021

3º lote: 30 de julho de 
2021

4º lote: 31 de agosto de 
2021

5º lote: 30 de setembro 
de 2021

As restituições serão 
priorizadas pela data de 
entrega da DIRPF. Algumas 
categorias de contribuin-
tes têm prioridade legal no 
recebimento da restitui-
ção: aqueles com 60 anos 
ou mais, sendo assegura-
da prioridade especial aos 
maiores de 80 anos; os por-
tadores de deficiência física 
ou moléstia grave e contri-
buintes cuja maior fonte de 
renda seja o magistério.

AUXÍLIO EMERGENCIAL
Os contribuintes que re-

ceberam o auxílio emergen-
cial por conta da pandemia 
da Covid-19 são obrigados a 
declarar o Imposto de Ren-
da da Pessoa Física, caso te-
nham recebido, junto com o 
auxílio, outros rendimentos 
tributáveis em valor anual 
superior a R$ 22.847,76. O 
contribuinte que tiver ren-
dimento maior que esse 

valor deve devolver o auxí-
lio emergencial. Estima-se 
que cerca de 3 milhões de 
declarações em nível nacio-
nal possua algum tipo de 
devolução a ser feita. Infor-
mações sobre como realizar 
a declaração e a devolução 
podem ser encontradas no 
site do Ministério da Cida-
dania (https://www.gov.br/
cidadania/pt-br/servicos/
auxilio-emergencial).

DECLARAÇÃO 
PRÉ-PREENCHIDA

Neste ano, a Receita Fe-
deral está ampliando o rol 
de contribuintes que podem 
ter acesso à declaração pré-
-preenchida, com a inclusão 
de cidadãos que tenham 
acesso registrado no portal 
gov.br com um fator duplo 
de autenticação. A previsão 
de liberação dessa funcio-
nalidade, que traz economia 
aos contribuintes que não 
adquiriram seu certificado 
digital, é 25 de março de 
2021.

O contribuinte inicia com 
a declaração preenchida 
com diversas informações 
já prestadas à Receita Fede-
ral por outras fontes. Cabe 
ao cidadão apenas verificar 
as informações, corrigindo 

eventuais distorções e com-
plementando, se necessá-
rio.

A declaração pré-preen-
chida está disponível exclu-
sivamente por meio do ser-
viço Meu Imposto de Renda, 
quando acessado pelo e-
-CAC. Porém, é possível re-
cuperar as informações no 
e-CAC, salvar na nuvem e 
continuar nos outros meios 
de preenchimento.

ALERTAS DE MENSAGENS 
IMPORTANTES

Alertas sobre a existên-
cia de mensagens importan-
tes na caixa postal poderão 
ser enviados para o e-mail 
ou número de telefone do 
contribuinte, informados na 
ficha de identificação.  

Para visualizar a mensa-
gem é preciso acessar o Por-
tal E-CAC.  

Lembrando que apenas 
alertas de mensagens pode-
rão ser enviados pela Recei-
ta Federal por esses meios. 
A comunicação é mediada 
pelo Portal E-CAC e a Recei-
ta Federal não realiza comu-
nicação com o contribuinte 
por e-mail ou mensagens 
telefônicas solicitando da-
dos, informações bancárias 
ou informando trâmites dos 

IRPF2021

Divulgadas as regras sobre a entrega da Declaração do 
Imposto de Renda da Pessoa Física 2021

Expectativa é de que 32 milhões de declarações sejam enviadas. Desses, estima-se que 60% terão valor a restituir.
contribuintes. 

OBRIGATORIEDADE
A obrigatoriedade do 

envio da Declaração do Im-
posto de Renda recai sobre 
o contribuinte pessoa física, 
residente no Brasil, que re-
cebeu, no ano-calendário 
2020, rendimentos tribu-
táveis sujeitos à declara-
ção no valor acima de R$ 
28.559,70.  

Em relação à atividade 
rural, obteve receita bru-
ta em valor superior a R$ 
142.798,50; 

Recebeu rendimentos 
isentos, não tributáveis ou 
tributados exclusivamente 
na fonte, cuja soma foi su-
perior a R$ 40.000,00;  

Obteve, em qualquer 
mês, ganho de capital na 
alienação de bens ou direi-
tos, sujeito à incidência do 
imposto, ou realizou opera-
ções em bolsas de valores, 
de mercadorias, de futuros 
e assemelhadas; 

Teve, em 31 de dezem-
bro, a posse ou a proprieda-
de de bens ou direitos, inclu-
sive terra nua, de valor total 
superior a R$ 300.000,00; 

O não envio da Declara-
ção dentro do prazo resulta 
em multa por atraso. 

De acordo com, o 
Conselho Gestor 
do Simples Nacio-

nal (CGSN) aprovou no dia 
24 de março, a prorrogação 
dos vencimentos de impos-
tos para empresas enqua-
dradas nesse modelo de tri-
butação.  A decisão atende 
a uma solicitação do Comitê 
Nacional dos Secretários 
de Fazenda dos Estados e 
do Distrito Federal. Além 
disso, a medida estendeu 

os prazos dos tributos com 
vencimentos em abril, maio 
e junho de 2021.

Sendo assim, o Simples 
Nacional abrange os seguin-
tes tributos: Imposto de Ren-
da de Pessoa Jurídica (IRPJ); 
Contribuição Social sobre 
Lucro Líquido (CSLL); PIS/
Pasep; Contribuição para Fi-
nanciamento da Seguridade 
Social (Cofins); Imposto so-
bre Produto Industrializado 
(IPI); ainda mais, Imposto 

sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS); Im-
posto sobre Serviços (ISS); e 
a Contribuição Patronal Pre-
videnciária (CPP).

Para o presidente do Se-

brae, Carlos Melles, a deci-
são do Conselho Gestor vai 
ao encontro da necessidade 
das micro e pequenas em-
presas que continuam so-
frendo com o forte impacto 

gerado pela pandemia de 
Covid-19.  “Nesse momen-
to, as micro e pequenas 
empresas, assim como os 
microempreendedores indi-
viduais, precisam de um alí-
vio nos compromissos finan-
ceiros. A extensão do prazo 
dos tributos do Simples Na-
cional é uma decisão funda-
mental que permite que os 
empresários respirem um 
pouco melhor”, comenta 
Melles.

De acordo com pesquisa 
realizada pelo Sebrae, em 
parceria com a Fundação 
Getúlio Vargas depois de 
uma retomada no segundo 
semestre do ano passado, 
os pequenos negócios vol-
taram a sofrer por conta da 
nova onda da pandemia nos 
primeiros meses de 2021.

No estado, 76% estão 
sofrendo uma diminuição 
no seu faturamento, 34% 
dos empresários disseram 

ter dívidas em dia, 31% têm 
dívidas e estão em atraso.

Como fica o calendário 
do Simples Nacional

Período de apuração 
de março de 2021, com 
vencimento original em 20 
de abril de 2021, poderá 
ser pago em duas parcelas 
iguais, sendo a 1ª em 20 de 
julho e a 2ª em 20 de agosto 
de 2021

Ainda mais, Período de 
apuração de abril de 2021, 
com vencimento original em 
20 de maio de 2020, poderá 
ser pago em duas parcelas 
iguais, em 20 de setembro e 
20 de outubro de 2021.

Período de apuração 
de maio de 2021, com ven-
cimento original em 20 de 
junho de 2020, poderá ser 
pago em duas parcelas iguais, 
sendo a primeira com venci-
mento em 22 de novembro 
e a segunda vencendo em 20 
de dezembro de 2021.

Conselho Gestor prorroga os vencimentos de 
impostos do Simples Nacional

Medida é um alívio importante para as micro e pequenas empresas que continuam sofrendo com a perda de faturamento

Carlos Melles, presidente do Sebrae
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Com os números 
de contaminação 
em alta nos últi-

mos meses, a informação 
de que há três variantes do 
novo coronavírus circulan-
do que têm maior poten-
cial de disseminação e de 
agravamento de sintomas, 
Batatais e região estão vi-
vendo a pior fase da pan-
demia, com quase todas 
as cidades com os leitos de 
UTI 100% ocupados e o ris-
co eminente de um colap-
so total do sistema público 
de saúde, uma crise sani-
tária sem precedentes se 
instalou por todo o Brasil.

Em janeiro, com o iní-
cio da vacinação em alguns 
grupos, como agentes de 
saúde e pessoas com mais 
idade, levantou uma cor-
rente de esperança. Os 
números de novos casos 
de Covid estavam relati-
vamente baixos, até pa-
recia que a pandemia es-
tava chegando a um final, 
mesmo com muitos espe-
cialistas e infectologistas 
prevendo que as aglome-
rações das festas de final 
de ano de 2020 poderiam 
gerar um número maior de 
contaminações. Fevereiro 
sem festa de carnaval tam-
bém parecia ser uma ótima 
forma de controle da disse-
minação do vírus.

Porém o que há de fato 
são números crescentes, 
cada vez maiores, de mui-
tas pessoas contaminadas 
em Batatais, seguindo a 
tendência de descontrole 
do restante do país. Todas 

PANDEMIA FORA DE CONTROLE EM BATATAIS E REGIÃO:

Média de registro de novos casos continua alta e maioria 
das cidades está com 100% de leitos de UTI ocupados

Segundo levantamento da ACE, Batatais registrou mais casos de pessoas contaminadas pelo 
novo coronavírus em três meses de 2021 do que o ano passado inteiro

Novas variantes do Covid-19 apresentam sintomas mais graves e tem levado até pessoas mais jovens para os hospitais, 
alguns precisando até ser entubados. Imagem: Forbes Brasil

as medidas sanitárias ado-
tadas pelos governos fede-
ral, estadual e municipal, 
parecem não ter qualquer 
efeito a curto prazo. Além 
do número de contamina-
dos, cresce também o de 
óbitos na cidade.

Até o dia 29 de março 
de 2021, Batatais havia 
registrado 3.056 casos de 
Covid-19. De abril de 2020, 
quando foi diagnosticado 
o primeiro caso do novo 
coranavírus no município, 
ao dia 31 de dezembro do 
mesmo ano, portanto, em 
menos de oito meses, fo-
ram registrados 1.476 ca-
sos. Nossa reportagem ob-
servou uma inconsistência 
no número de contamina-
dos do dia 1º de janeiro de 
2021, publicado no bole-
tim da Semusa, que foi de 
1.463, ou seja, 13 casos a 
menos do que no dia ante-
rior. Mesmo assim, do dia 
1º de janeiro até o dia 29 
de março foram registra-
dos 1.593 novos casos de 
pessoas contaminadas, ou 
seja, em apenas três meses 
o número de contamina-

ções pelo Covid-19 em Ba-
tatais foi maior do que os 
oito meses de 2020.

Ao passo que as conta-
minações do novo corona-
vírus ganharam velocidade, 
sendo registrados média 
de 20 novos casos por dia, 
o número de pessoas com 
o vírus ativo no organismo 
também aumentou e com 
um agravante, mais pa-
cientes estão desenvolven-
do os sintomas mais graves 
e necessitando de leitos 
de UTI com respiradores 
mecânicos. Batatais possui 
sete leitos de UTI que es-
tão com ocupação máxima 
há mais de um mês.

Por intermédio de sua 
diretoria, a ACE Batatais 
lançou uma campanha 
para a aquisição de mais 
dois respiradores mecâ-
nicos de alto fluxo, que 
possibilitarão a abertura 
de mais dois leitos de UTI 
exclusivos para Batatais, 
aumentando assim a capa-
cidade de tratamento de 
pacientes graves. Outras 
frentes também doaram 
equipamentos para o tra-

tamento de pacientes na 
Ala Covid da Santa Casa de 
Batatais.

No início de 2021 havia 
o registro de 33 óbitos por 
Covid em Batatais. Segun-
do a Secretaria Municipal 
de Saúde, algumas mortes 
que ocorreram em 2020 
não haviam sido contabi-
lizadas no sistema, mas 
o fato é que o município 
registrou até o momento 
65 óbitos por Covid-19, 
sendo 16 só no mês de 
março. Segundo informa-
ções, as novas variantes 
do Covid-19 que já estão 
em circulação apresen-
tam sintomas mais graves 
muito rapidamente e tem 
levado até pessoas mais 
jovens para os hospitais, 
alguns precisando até ser 
entubados.

A orientação da Secre-
taria Municipal de Saúde 
de Batatais é para que as 
pessoas só saiam de casa 
se for extremamente ne-
cessário e se for sair, uti-
lizar máscara, usar álcool 
70%, sempre respeitar a 
distância entre as pessoas, 
tentando evitar ao máxi-
mo o contagio pelo novo 
coronavírus. O momento 
requer o comprometi-
mento de todos para que 
a situação volte a ficar sob 
controle. A única forma 
de combater o avanço do 
vírus é com a vacinação 
de toda a população, com 
a campanha nacional de 
imunização, o que pode 
demorar e até lá todo cui-
dado é pouco.

Segundo publicação do dia 29 de março da Secreta-
ria Municipal de Saúde em sua página na rede social Fa-
cebook, foram vacinadas 5630 pessoas (primeira dose), 
sendo que 2098 já receberam a segunda dose no muni-
cípio;

A Secretaria de Saúde ressaltou que toda a popu-
lação será contemplada com a vacinação, contudo, a 
ampliação desse público será gradativa, conforme dis-
ponibilidade e remessa das vacinas e orientações do Mi-
nistério da Saúde e Governo do Estado para abordagem 
da primeira fase programada da Campanha de Vacina-
ção contra a Covid-19 no município;

O cronograma de vacinação segue, conforme divul-
gado na data em questão:

• 69 anos: a vacina será aplicada (primeira dose) na 
terça-feira, amanhã, 30/03/2021;

• 77 a 79 anos: a vacina será aplicada (primeira dose) 
na quarta-feira, 31/03/2021, podendo ser agendada 
presencialmente na Unidade de Saúde mais próxima até 
o dia 30/03/2021 (terça-feira), até as 10:00h;

• 80 anos ou mais: procurem a Unidade de Saúde 
mais próxima para cadastro, de modo que possamos 
entrar em contato diretamente, em breve, para vaci-
nação dos que ainda não conseguiram participar dessa 
faixa etária.

Informações: (16) 3662-1779/ (16) 3662-9908, Secre-
taria Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária ou Unida-
des de Saúdes.

O vacinômetro atingiu um total 
de 7728 doses aplicadas contra a 

Covid-19 em Batatais
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Antes do anúncio 
da Fase Emer-
gencial do Plano 

São Paulo, por pertencer 
à região de Ribeirão Preto, 
Batatais já estava na Fase 
Vermelha desde o dia 1º de 
março. Desde então, expe-
rimentou maiores restri-
ções do governo do estado 
e dos decretos municipais, 
tudo na tentativa de conter 
o crescimento rápido de ca-
sos de Covid-19. Comércio 
de portas fechadas, per-
missão de drive thru e de-
livery, vendas por telefones 
e aplicativos, tudo o que já 
havia sido feito como medi-
da paliativa para não zerar 
o faturamento em 2020 foi 
retomado imediatamente, 
mas as restrições foram fi-
cando maiores. 

Com todas as medidas 
de contenção do avanço do 
coronavírus falhando, os nú-
meros de casos disparando 
e o percentual de ocupação 
de leitos de UTI aumentan-
do, o Governador João Do-
ria decidiu colocar todo o 
estado na Fase Vermelha, 
que era considerada a mais 
restritiva. Ribeirão Preto, por 
intermédio de decreto muni-
cipal, se manteve por conta e 
risco na Fase Amarela, com a 
maior parte dos setores com 
permissão de funcionamen-
to, mas logo teve que voltar 
atrás, pois o sistema de saú-
de do município já estava à 
beira de um colapso. 

No dia 15 de março 
teve início a Fase Verme-

lha Emergencial em todo o 
Estado de São Paulo, com 
restrições ainda maiores, 
permitindo apenas o fun-
cionamento de estabeleci-
mentos considerados ex-
tremamente essenciais, já 
também estava estabele-
cido a restrição de circula-
ção, uma espécie de toque 
de recolher, das 20h às 5h. 
Nenhuma ação adotada 
na ocasião reduzia os nú-
meros diários de pessoas 
infectadas e ocupação dos 
leitos de UTI. 

Até um lockdown de 
cinco dias, com vigência do 
dia 18 ao dia 22 de março, 
foi decretado na região. A 
medida fechou todas as 
empresas e restringia o 
funcionamento de postos 
de combustíveis, farmá-
cias e até a abertura de 
supermercados, açougues, 
padarias, que só poderiam 
trabalhar no formato de 
delivery e com o número 
reduzido de funcionários. 

“Os empresários desse 
setor em questão, foram 
pegos de surpresa e não 
estavam preparados para 
colocar em prática o atendi-
mento 100% delivery. Hou-
veram muitos relatos de que 
o volume de pedidos era tão 
grande que a entrega dos 
produtos se estendia até 
o início da madrugada. Foi 
realmente uma experiência 
traumática para o setor e 
para os consumidores, que 
tinham que ficar esperan-
do por algum tempo para 

receber seus pedidos”, co-
mentou o gerente executivo 
da ACE Batatais, Luiz Carlos 
Figueiredo. 

No dia 26 de março, 
sexta-feira, durante coleti-
va, o governador João Do-
ria prorrogou a Fase Emer-
gencial do Plano São Paulo 
até o dia 11 de abril. O tér-
mino da fase mais restri-
tiva estava marcado para 
o dia 30 de março, porém 
os números de contamina-
ções, ocupação dos leitos 
de UTI e mortes, até o dia 
em questão, não haviam 
sofrido redução. 

FASE VERMELHA EMERGENCIAL E LOCKDOWN:

Sobrevivência das empresas e empregos está 
ameaçada pela redução ou falta de faturamento 

“Segundo levantamen-
to efetuado pelo Sebrae 
– Pequenos Negócios em 
Segmentos Mais Vulnerá-
veis à Crise do Coronavirus, 
somente na cidade de Ba-
tatais, há 2.702 Microem-
preendedores Individuais 
(MEI), 1.785 microempre-
sas (ME) e 150 Empresas de 
Pequeno Porte que estão 
passando por dificuldades 
extremas de vulnerabilida-
de econômica, totalizando 
4.637 empresas, ou seja, 
em torno de 60% das em-
presas da cidade. Os dados 
do Sebrae apontam que 

a pandemia afeta direta-
mente 1.941 empresas do 
setor de comércio, 1.777 
empresas de serviços e 918 
da indústria”, informou Fi-
gueiredo tendo como base 
os dados Sebrae - https://
paineis-lai.sebrae.com.br.

“Entendemos a situa-
ção grave que a nossa re-
gião e que todo o Brasil es-
tão passando, com muitos 
municípios com o sistema 
de saúde em colapso, mas 
vemos também urgência 
no auxílio das esferas go-
vernamentais às empre-
sas, que estão sofrendo de 

forma contundente com 
essas restrições mais rígi-
das. Com certeza estamos 
caminhando para um colap-
so econômico e social, pois 
sem faturamento é impossí-
vel um negócio sobreviver. 
Os níveis de desemprego 
tendem a subir se nenhuma 
ação for adotada imedia-
tamente, como a redução 
de jornada e suspensão de 
contrato de trabalho, pror-
rogação de pagamento de 
impostos, redução de ICMS 
e outros”, comentou o presi-
dente da ACE Batatais, Ennio 
Cesar Fantacini.

O CIEE lançou um 
novo Programa 
Aprendiz na In-

dústria da Carne em Bata-
tais e empresas do Muni-
cípio abriram suas portas 
para os jovens, futuros 
profissionais no segmento 

Açougue.
No dia 22 de março, 

teve início a primeira tur-
ma do novo Programa 
Aprendiz na Indústria da 
Carne, a primeira turma 
da região. O CIEE de Bata-
tais é piloto e tem a certe-

za do sucesso dos jovens 
que buscam oportunidade 
para desenvolver habili-
dades, segmento este que 
existe carência de mão de 
obra, escassez que pode se 
reverter, treinando e de-
senvolvendo profissionais 

para um futuro próximo. 
O CIEE agradece aos 

Supermercados Real e 
Supermercados Nori pela 
confiança e por propor-
cionar esta oportunidade 
de capacitação profissio-
nal para essa nova gera-

ção.Para vocês jovens que 
buscam uma oportunida-
de, venham fazer parte do 
CIEE e cadastrem-se atra-
vés do site: www.ciee.org.
br 

Empresários aguarda-
mos seu contato para uma 

visita e apresentação dos 
Programas Estágio e Jovem 
Aprendiz CIEE. 

Para mais informações 
ligue (16) 3600-8579.

CIEE - Desenvolvendo os 
Jovens, Transformando o 
FUTURO.”

CIEE lança novo Programa Aprendiz na Indústria 
da Carne em Batatais

Empresas de Batatais com portas fechadas na Fase Vermelha Emergencial
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No dia 16 de mar-
ço, às 19h30, o 
CMEC Batatais 

realizou uma palestra on-
-line com Deise Thomazelli, 
mentora em relacionamen-
tos amorosos, com o tema 
“O poder da energia femi-
nina nas relações”. O even-
to foi em comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher 
e para as novas integrantes 
do Conselho da Mulher Em-
preendedora e da Cultura, 
também aberto às demais 
empresárias e empreende-
doras. A palestra foi on-line 
pela plataforma Zoom e 

No dia 31 de mar-
ço, às 19h30, 
com transmissão 

ao vivo direto do Salão de 
Eventos Alcides Milan, aten-
dendo ao convite do diretor 
jurídico da ACE Batatais, 
Alexandre dos Santos Tole-
do, o advogado especialista 
em direito do trabalho, Luís 
Cury, ministrou a palestra 
“As Implicações da Covid-19 
nas Relações de Trabalho”. 

Deise Thomazelli, mentora em relacionamentos amorosos

CMEC promoveu palestra com Deise Thomazelli 
em comemoração ao mês das mulheres

contou com a participação 
de cerca de 25 mulheres. 

Segundo a coordenado-
ra geral do CMEC Batatais, 
Paula Mariano Garcia, o 
evento foi muito apreciado 
pelas participantes, que elo-
giaram a palestra. “Tivemos 
a participação da primeira 
dama da Facesp, Ana Clau-
dia Badra Cotait, presidente 
do Conselho da Mulher Em-
preendedora e da Cultura 
(CMEC) da Associação Co-
mercial de São Paulo e da 
Federação das Associações 
Comerciais do Estado de 
São Paulo (Facesp) e tam-

bém da presidente do CMEC 
da cidade de Lins, Suelyn 
Greco”, informou.

A coordenadora do 
CMEC Batatais comentou 
que ficou satisfeita com o 
número de participantes 
da palestra, porém acredita 
que seria maior se não fosse 
as complicações do dia. “Foi 
um dia problemático. O de-
creto do lockdown na região 
pegou todos de surpresa e 
muitas empresárias que ha-
viam confirmado acabaram 
não participando por con-
ta disso, tiveram que rever 
suas empresas nessa fase 

mais restrita”, ressaltou.
De acordo com Paula 

Garcia, na palestra as par-
ticipantes acompanharam 
todo o conhecimento e ex-
periência de Deise Thoma-
zelli, que trabalha e valoriza 
o empoderamento femini-
no, a autoestima e autocon-
fiança. A palestrante é men-
tora em relacionamentos 
amorosos, criadora da pági-
na @by.deise no instagram, 
já ajudou comprovadamen-
te dezenas de mulheres a 
resgatarem sua autoestima 
após a separação e conquis-
tarem um relacionamento 

saudável.
No dia, o CMEC Batatais 

deu as boas-vindas às novas 
integrantes, as empresárias 

Silveli Milan, da empresa 
Uniterapias e Lorena Silvé-
rio, da empresa Resultado e 
Inovação Personalizada

Dr. Luís Cury ministrou palestra com o tema 
Implicações da Covid-19 nas Relações de Trabalho

O evento foi on-line pela 
Plataforma Zoom, com a 
participação de empre-
sários, gerentes, execu-
tivos e profissionais de 
Recursos Humanos.

Em 2020, na tenta-
tiva de conter o avanço 
rápido da pandemia do 
Novo Coronavírus, fo-
ram publicadas algumas 
Medidas Provisórias na 

trabalho, criando uma nova 
realidade jurídico-trabalhis-
ta, com muitas dúvidas e 
incertezas.

Na Webinar, Luís Cury 
abordou justamente esse 
tema, levantando aspec-
tos de como a pandemia 
do Novo Coronavírus pode 
afetar as relações de traba-
lho.

“O mundo está envolvi-
do na maior pandemia do 
nosso tempo atual. Os desa-
fios que se apresentam dia a 
dia para conter o seu avan-
ço mobilizam cientistas, 
médicos, agentes de saúde, 
agentes públicos, governan-
tes de todos os níveis, bem 
como, o setor produtivo que 
depende exclusivamente da 
circulação de pessoas, valo-
res e mercadorias para girar 
a economia. Diante desse 

desafio gigantesco e sem 
previsão de solução sanitá-
ria adequada em breve, aqui 
no Brasil vários problemas 
de ordem trabalhista, fiscal 
e previdenciária surgiram, 
criando duvidas e forçando 
empresários, órgãos go-
vernamentais e a socieda-
de como um todo a buscar 
uma saída para minimizar 
os efeitos dramáticos dessa 
catástrofe sanitária. A nossa 
intenção nessa oportunida-
de é dar uma visão geral de 
como devem ficar as rela-
ções de trabalho neste tem-
po de exceção ao cotidiano 
já conhecido”, comenta 
Cury.

O advogado elencou al-
guns pontos relevantes du-
rante a palestra:

 1-O artigo 486 e 501 
da CLT que tratam da in-

tentativa de proteger as 
empresas e os empregos, 
como concessão de férias 
antecipadas, trabalho em 
home-office, antecipação 
de feriados, banco de horas, 
redução de jornada ou sus-
pensão do contrato de tra-
balho, dentre outras, porém 
na Legislação Trabalhista 
não havia nada que trata-
-se o assunto em pauta, 
acometendo as relações de 

denização aos empregados 
que forem demitidos por 
força da suspensão ou en-
ceramento de atividades 
empresariais, por decisão 
governamental, são validos 
neste momento?

2- Como ficam as rela-
ções de trabalho neste perí-
odo de pandemia?

3- Quais direitos e deve-
res trabalhistas foram relati-
vizados neste período?

4- Quais novos hábitos a 
pandemia deixará de forma 
definitiva nas relações tra-
balhistas?

5- A infecção pelo coro-
na vírus adquirido no am-
biente de trabalho pode 
ser considerado doença do 
trabalho e, por consequên-
cia ter amparo da legislação 
previdenciária. Inclusive 
aposentadoria por invalidez 

e até morte?
“O tema é vibrante e ca-

bem várias interpretações, 
já que o direito do trabalho 
deverá se adaptar aos novos 
tempos”, ressaltou Cury.

Luís Cury é advogado 
formado pela FMU-SP em 
1990, é especialista em Di-
reito do Trabalho empresa-
rial, pós-graduado com do-
cência superior pela Escola 
Superior de Advocacia – 
ESA, executivo de empresas 
de terceirização, em limpeza 
urbana e hospitalar, sanea-
mento básico (concessão de 
água) segurança e vigilância. 
Cury integrou o Comitê Ju-
rídico do Sindicato das Em-
presas de Limpeza Urbana 
de São Paulo, palestrante 
corporativo e coordenador 
de passivo trabalhista de 
massa.
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Espaço da Mulher Empresária

Espaço Mulher Empresária - Com quantos anos a se-
nhora começou a trabalhar e quais funções desempenhou 
ao longo de sua carreira profissional? 

Fabiana Maia Guimarães Silva - A paixão pela área co-
mercial surgiu desde muito nova. Eu comecei a trabalhar 
com 15 anos de idade em um supermercado na minha 
cidade natal, São João Batista do Glória e nas horas vagas 
trabalhava com venda de cosméticos. A 20 anos atrás eu 
vim para Batatais em busca do sonho de cursar minha tão 
deseja faculdade e aqui fui muito bem acolhida. Logo que 
cheguei, participei de um processo seletivo e comecei a 
trabalhar em uma instituição financeira, comercializando 
produtos e serviços como seguros em geral. Após o nas-
cimento do meu filho Olavo muita coisa mudou na minha 
vida e conciliar a rotina desgastante de bancária e os cui-
dados de mãe, precisei me ausentar para cuidar da minha 
saúde.  

EME - Como se tornou empresária? Porque optou pelo 
setor de seguros? 

Fabiana - Após me recuperar e através do apoio do meu 
marido, de amigos, familiares e clientes, e devido a vasta 
experiência adquirida ao longo de 17 anos no mercado segu-
rador, optamos por colocar em prática nosso grande sonho: 
montar a Aliada Corretora de Seguros, visando um atendi-
mento diferenciado, com foco na consultoria personalizada 
para nossos clientes. 

EME - Como é o seu dia a dia na empresa e quais as suas 
responsabilidades? 

Fabiana - Sou responsável pela parte comercial: atendi-
mento ao cliente e prospecção de novos negócios, buscar 
novas parcerias e manter uma consultoria personalizada 
com a nossa carteira de clientes ativos.

Entramos em abril com muita esperança e fé, com 
todos os cuidados que a situação exige para ga-
rantir maior segurança e saúde. E por falar em 

segurança, nessa edição especial a nossa convidada é Fa-
biana Maia Guimarães Silva, da empresa Aliada Seguros. 
Fabiana tem 37 anos, comemorou aniversário no dia 8 de 
março, isso mesmo, no Dia Internacional da Mulher. De 
maneira atrasada, no estilo antes tarde do que nunca, o 
Espaço Mulher Empresária e toda a equipe deixa regis-
trado as nossas congratulações à aniversariante. Fabiana 
é formada em Terapia Ocupacional e Corretora de Se-
guros, casada com o Fabricio e mãe do Olavo de 4 anos 
de idade. Trabalhando desde os 15 anos de idade e com 

EME - Ser mulher lhe dá uma vantagem ou torna 
mais difícil a atuação no concorrido mercado de se-
guros? 

Fabiana - Acredito não ser uma dificuldade. Atual-
mente nós mulheres temos ocupado importantes pa-
péis na sociedade, e independentemente de sexo, so-
mos capazes de desenvolver nossas funções de igual 
pra igual. 

EME - Quais tipos de seguro a sua empresa oferece e 
qual o mais procurado? 

Fabiana - Trabalhamos com os mais diversos ramos 
de seguro. O mais procurado sempre foi o de automó-
vel. Porém devido a pandemia, temos acompanhado um 
grande interesse pelos seguros pessoais, planos e seguros 
saúde. As seguradoras têm se preocupado em oferecer 
benefícios que proporcionem tranquilidade para os se-
gurados, e nós, enquanto consultoria, temos procurado 
orientar nossos clientes para levar proteção e segurança 
nesse momento de tanta preocupação e tensão que te-
mos vivido. 

EME - A sua empresa atua em Batatais e em outras ci-
dades da região? 

Fabiana -  Sim, atuamos em Batatais e toda re-
gião, além de termos um parceiro em São João Ba-
tista do Glória, atendendo também Passos e toda 
a região.

EME - Se não fosse empresária da área de seguros que 
outra atividade gostaria de desenvolver? 

Fabiana - Sem dúvida nenhuma o de cuidar de pessoas. 
Sou Terapeuta Ocupacional por formação, porém também 
encontrei na profissão de corretor de seguros, o importante 
papel de cuidar do patrimônio, do futuro e da saúde das pes-
soas. Muitas vezes entro na vida delas, em um momento de 
perca financeira ou de um ente querido, e isso muitas vezes 
marca a vida delas e principalmente a minha. Tenho muita 
gratidão por isso. 

EME - Qual seu grande sonho na vida pessoal e profis-
sional?

experiência de mais de 17 
anos no ramo de segu-

ros, a empresária con-
ta aqui um pouco da 
sua trajetória profis-
sional, mostrando 

que é por meio da 
labuta e dedica-

ção que se re-
aliza sonhos. 
Confira:

Fabiana - Na vida profissional é levar segurança ao 
maior número de pessoas. Completamos dois anos de 
empresa e tenho muita gratidão por cada cliente que nos 
confiou essa importante missão de proteger. O caminho é 
longo, mas o amor pelo trabalho e a dedicação é sem dú-
vidas o combustível para irmos em frente. Na vida pessoal, 
aproveitar mais os momentos em família, participando do 
crescimento e desenvolvimento do Olavo, do convívio com 
meus pais que ficam longe, e desejando muita saúde para 
todas nós. O cenário que estamos vivendo tem nos ensina-
do a importância e preciosidade de vivermos intensamen-
te esses momentos. 

EME - Qual dica a senhora pode dar para as mulheres 
que estão começando um novo empreendimento ou uma 
nova profissão? 

Fabiana - Nós mulheres temos uma força incrível que 
muitas das vezes não nos damos conta. Somos capazes de 
gerar uma vida dentro de nós, e isso por si só nos torna se-
res especiais. A mulher tem um toque de amor, carinho e 
dedicação em tudo que faz, sendo na criação dos filhos, no 
cuidado com o lar ou desenvolvendo papéis importantes na 
sociedade. O lugar da mulher é sem dúvida nenhuma onde 
ela queira ocupar. Acreditar nos nossos sonhos e nos dedi-
carmos sempre, esse é o caminho.
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Entrevista – Alfred Delivery Batatais

Entrevista –  Casa Di Vera - Imobiliário e Décor

Por Yasmin Machado da Silva e 
Natan Estevan Régis da Silva - empresários

(proprietários) e contamos também com 44 
shoppers (entregadores) que são responsá-
veis pelo delivery Alfred.

EM - O que é Alfred Delivery Batatais e 
quais produtos e serviços a empresa ofere-
ce aos seus clientes?

Alfred Delivery Batatais - Somos um 
aplicativo de delivery de tudo, oferecemos 
uma plataforma completa aos nossos usuá-
rios que funciona como um “shopping virtu-
al”, facilitando a compra, venda e a entrega 
de produtos. Tudo pelo celular, bem simples 
de usar! No Alfred Delivery você encontra 
restaurante, supermercado, floricultura, gás 
e água, loja de roupa, pet shop e muito mais! 
Além de oferecermos uma solução empre-
sarial para as empresas que não possuem 
delivery próprio, disponibilizando nossos 
shoppers (entregadores) para realizarem os 
serviços de entregas.

EM - Qual produto ou serviço é mais 
procurado pelos clientes? 

Alfred Delivery Batatais - Atualmen-
te, nosso serviço empresarial tem sido 
muito procurado, pois disponibilizamos 
as entregas Alfred para as empresas 
parceiras que não possuem delivery 
próprio, criando novas possibilidades 
de venda.

EM - Como os consumidores usam a Al-
fred Delivery Batatais no dia a dia?

Alfred Delivery Batatais - Nosso apli-
cativo é completo, traz facilidade e co-

modidade, por isso, permite a compra 
desde o café da manhã, até um botijão 
de gás, no conforto da nossa casa e nos 
resguardando neste momento de isola-
mento social.

EM - Outras empresas também podem 
ser parceiras da Alfred Delivery Batatais? 

Alfred Delivery Batatais - Claro, todos 
que tiverem interesse em expor seus pro-
dutos e proporcionar aos seus clientes uma 
experiência de compra mais cômoda e fácil 
podem entrar em contato conosco.

EM - Como funciona as taxas de entrega 
da Alfred Delivery Batatais? 

Alfred Delivery Batatais - Atualmente 
nossa taxa de entrega Alfred é no valor de 
R$5,00.

EM - Quais as formas de pagamento a 
empresa disponibiliza aos clientes? 

Alfred Delivery Batatais - Nosso aplicati-
vo disponibiliza aos usuários todas as formas 
de pagamentos que o estabelecimento de-
sejar, sendo dinheiro, cartões ou pagamento 
online (quando o cliente paga diretamente 
pela plataforma) o que facilita a compra e 
gera mais comodidade ao cliente.

EM - Quais os dias e horários de aten-
dimento da empresa Alfred Delivery Ba-
tatais, endereço, telefones de contato, e-
-mail e página na internet?

Alfred Delivery Batatais - Nós traba-
lhamos todos os dias, inclusive feriados. 

Por Túlio Silva - empresário um proprietário, Túlio Silva, e temos quatro 
colaboradores.

EM - Quais produtos e serviços a em-
presa oferece aos seus clientes?

Casa Di Vera – A empresa trouxe uma 
ideia nova para a cidade, temos nossos pro-
dutos em showroom e os clientes podem 
personalizar nossos produtos da forma que 
eles queiram. Dentre os produtos expos-
tos na loja temos: Sala de jantar, Cadeiras, 
Buffets, Aparadores, Estofados, Mesas de 
centro, Mesas de apoio, Quadros, Tapetes, 
Poltrona e a linha completa de decorações. 
Além disso oferecemos um serviço único 
para aqueles clientes que não tem profissio-
nais para auxiliá-los na escolha da mobília 
de sua casa, temos, entre nossos colabora-
dores, especialistas em design de interio-
res que selecionam os produtos de agrado 
do cliente, levam até as suas residências e 
decoram o ambiente escolhido pelo cliente, 
entre as diversas opções que é levada até o 

ção de harmonioso é muita ampla, pois cada 
um possui um gosto peculiar para cada pro-
duto, pelo pouco tempo de loja aqui em Ba-
tatais, percebemos que as pessoas possuem 
um excelente gosto e sabem harmonizar sua 
casa conforme seus gostos, uns mais clássi-
cos outros mais modernos, mas nossos co-
laboradores estão altamente treinados para 
perceber qual a ideia que o cliente deseja e 
dão total auxilio para realizar os sonhos de 
nossos clientes.

EM - Entre os produtos da Casa Di Vera 
quais são os mais procurados pelos consu-
midores? 

Casa Di Vera – Pelo fato da loja ser inau-
gurada em plena pandemia, detectamos 
que as pessoas estão procurando por mais 
decorações.

EM - Quais móveis ou peças de decora-
ção para residências as pessoas costumam 
encomendar? 

Jornal Empreenda - Quando e como co-
meçou a história da empresa Alfred Deli-
very Batatais?

Alfred Delivery Batatais - Em julho do 
ano passado, em uma conversa informal 
com um amigo, fomos apresentados à fran-
quia, o que nos despertou interesse, pois 
vimos uma oportunidade não somente de 
business plane, como uma chance de contri-
buir com a economia da nossa cidade, ge-
rando mais visibilidade às empresas e uma 
fonte de renda aos nossos colaboradores 
(shoppers) nesse momento que tem sido 
difícil para nossa população frente à uma 
pandemia que nos trouxe mudanças de há-
bitos em nossa vida e na forma de comprar 
e receber produtos.

EM - Quem são os proprietários e com 
quantos colaboradores a empresa conta? 

Alfred Delivery Batatais - Yasmin Ma-
chado da Silva e Natan Estevan Régis da Silva 

Nosso horário de atendimento é das 8h 
às 23h. Estamos localizados na Rua Dr. 
Alberto Gaspar Gomes, n.º 789 – Centro. 
Telefone para contato: (16) 98142-8439 – 
Yasmin ou Natan. E-mail: batatais@alfre-
ddelivery.com e Instagram: @alfreddeli-
verybatatais .

grande nesse último ano, entre outros.  

EM - A empresa possui clientes em ou-
tros municípios? Quais? 

Casa Di Vera – Possuímos sim, desde que 
a loja foi inaugurada já realizamos monta-
gem de ambientes em Altinópolis, Ribeirão 
Preto, Brodowski, Sales Oliveira e Franca. 

EM - Há concorrência no setor em que a 
Casa Di Vera atua em Batatais?

Casa Di Vera – Com o avanço tecnológi-
co que nós possuímos, qualquer segmento 
possui concorrência, podem ser físicas ou 
virtuais, mas todos possuem, cabem a nós 
oferecermos nossos diferenciais para a fide-
lização de nossos clientes.

EM - Quais os dias e horários de atendi-
mento da empresa, endereço, telefones de 
contato, e-mail e página na internet? 

Casa Di Vera – Trabalhamos de segun-
da a sexta-feira, das 9h ás 18h. Aos Sába-
do das 9h ás 13h. A Casa Di Vera está lo-
calizada à Av. Nove de Julho, n.º 87, Bairro: 
Castelo. Telefone e WhatsApp: (16) 99109-
4787. Instagram: @casa.divera . Site: casa-
divera.com.br.

Jornal Empreenda - Quando e como sur-
giu a empresa Casa Di Vera – Imobiliário e 
Décor? 

Casa Di Vera – Imobiliário e Décor - Inau-
guramos a loja no dia 9 de junho de 2020.  O 
sonho por trás da empresa surgiu a alguns 
anos atrás. Meus pais têm uma loja de mó-
veis em Brodowski há mais de 25 anos, e eu 
cresci dentro da empresa, cada vez mais me 
envolvia com cada setor, até que em 2018 
meus pais passaram a empresa para mim e 
minha irmã, desde lá sempre vim buscando 
alternativas para ampliar a loja, até que em 
2019 resolvi correr atrás dos meus sonhos 
que sempre foi trabalhar com esse conceito 
de mobiliário e décor de alta sofisticação. 

Batatais foi escolhida devido à falta des-
te conceito na cidade. Quando fiz a pesquisa 
de mercado percebi que grande parte da po-
pulação e profissionais da área que buscam 
esse tipo de produto sempre tinham que se 
locomover para Ribeirão Preto ou Franca.  

EM - Quem são os seus proprietários? 
A empresa possui quantos colaboradores? 

Casa Di Vera – A empresa possui apenas 

local o cliente escolhe a que 
for melhor de seu agrado. 

EM - Quais tipos de mó-
veis a empresa disponibiliza 
e para quais ambientes? 

Casa Di Vera – A empre-
sa trabalha com quase todos 
os móveis para a residência, 
não trabalhamos apenas 
com Armários de cozinha e 
Dormitórios.

EM - Para compor um 
ambiente harmonioso, o 
cliente precisa ter um proje-
to de decoração. A Casa Di 
Vera oferece auxilio nesse 
aspecto? 

Casa Di Vera – A defini-

Casa Di Vera – As pesso-
as costumam encomendar 
mais estofados, pelo fato 
de ser uma peça que cada 
pessoa gosta de uma for-
ma diferente da outra. Mas 
já encomendemos Salas de 
jantar, poltronas, tapetes, 
quadros, almofadas, cadei-
ras.

EM - A Casa Di Vera tam-
bém tem produtos para 
ambientes empresariais, 
como escritórios por exem-
plo? 

Casa Di Vera – Temos 
sim, desde a consultórios, 
salas de espera, home offi-
ce que teve uma alta muito 
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Segundo dados estatísti-
cos do Portal do Empre-
endedor entre o dia 1º 

de janeiro até o dia 20 de março 
deste ano foram inscritos 145 
Microempreendedores Individu-
ais (MEI) no cadastro do Simples 
Nacional. No final de dezembro 

Conforme dados divul-
gados pelo Cadastro 
Geral de Empregados e 

Desempregados (Novo CAGED), 
o município de Batatais voltou a 
ter saldo positivo de empregos. 
No mês de janeiro deste ano 
houve 620 admissões e 416 des-
ligamentos, resultando em saldo 
positivo de 204 novos empregos. 
No mês de janeiro de 2020, hou-
ve 514 admissões e 430 desliga-
mentos, tendo um saldo positivo 
de 84 empregos. 

Segundo levantamentos da 
ACE Batatais, o mês de janeiro 
deste ano foi o que apresentou 
o melhor resultado dos últimos 
cinco anos. Nos meses de janeiro 
de 2017 o saldo foi de 77 novos 
empregos, em 2018 teve o saldo 
de 140 empregos e em 2019 fo-
ram abertas 32 novas vagas de 
empregos. No mês de janeiro 
deste ano houve ainda a contra-
tação de 13 jovens aprendizes e 
o desligamento de 6, tendo o sal-
do de 7 novos aprendizes.

O setor da indústria foi o que 
teve o melhor saldo positivo de 
empregos, houve 225 admissões e 
126 desligamentos, tendo um sal-
do de 99 novos empregos. Em se-

guida vem o setor da construção 
civil com saldo de 47 empregos, 
os serviços com 38 novas vagas, 
o comércio com 27 novos postos 
de trabalho. O único setor que 
apresentou saldo negativo foi o 
da agropecuária com um saldo 
negativo de 7 postos de trabalho. 

Do saldo de 204 novas va-
gas, 197 foram ocupadas por 
homens e 7 por mulheres. Deste 
saldo, 80 trabalhadores têm en-
tre 18 a 24 anos, 51 entre 31 a 40 
anos, 34 entre 25 a 29 anos, 19 
entre 50 a 64 anos, 7 até 17 anos, 
havendo ainda o saldo negativo 
de 9 postos de trabalho que eram 
ocupados por trabalhadores com 
mais de 65 anos que perderam 
o emprego ou aposentaram no 
mês de janeiro deste ano.

Deste saldo houve a con-
tratação de 122 trabalhadores 
com ensino médio completo, 54 
com ensino médio incompleto, 
11 com fundamental completo, 
9 com fundamental incomple-
to, 7 com nível superior incom-
pleto, 6 analfabeto. Os dados 
apontam ainda que houve um 
saldo negativo de 5 trabalhado-
res com nível de escolaridade 
superior completo.

O grupo de 
trabalhadores 
que teve os me-
lhores saldos de 
empregos são 
os da produção 
de bens e ser-
viços industriais 
com 128 vagas 
ocupadas, se-
guidos pelos 
trabalhadores 
da agropecuária 

serviços com 5.437 vagas de 
empregos, o comércio com 
3.405, a agropecuária com 
711 postos de trabalho e a 
construção civil com 542 va-
gas de trabalho.

Em todo o Brasil no mês 
de janeiro deste ano houve 
1.527.083 admissões, 1.266.730 
desligamentos, resultando um 
saldo positivo de 260.353 novos 
postos de trabalho. No Estado 
de São Paulo houve 500.552 
admissões, 425.349 desliga-
mentos, resultando um saldo 
positivo de 75.203 empregos.

Luiz Carlos Figueiredo
ACE Batatais 
24/03/2021 

Batatais volta a registrar saldo positivo 
de empregos em janeiro de 2021

No primeiro mês do ano foram admitidos 620 trabalhadores e desligados 416, tendo um saldo de 204 novos 
empregos. É o melhor resultado desde 2018, quando o saldo de janeiro foi de 140 novos empregos.

Conforme dados divul-
gados pelo Comex, do 
Ministério da Industria, 

Comércio Exterior e Serviços, 
nos dois primeiros meses des-
te ano as empresas de Batatais 
exportaram US$ 13,18 milhões 
e importaram US$ 700 mil, re-
sultando em um saldo positivo 
da balança comercial no valor 
de US$ 12,47 milhões. No mes-
mo período do ano passado as 
exportações foram de US$ 11,05 
milhões, as importações US$ 
480 e o saldo da balança comer-

cial de US$ 10,57 milhões.
O total das exportações pe-

las empresas de Batatais cor-
respondem a 0,2% de todo o 
valor exportado pelo Estado 
de São Paulo. Batatais está no 
99º do ranking estadual e 340º 
do ranking federal. Vale ressal-
tar que o Estado de São Paulo 
possui 645 municípios e o Brasil 
5.568.

Os principais países im-
portadores dos produtos das 
empresas de Batatais nos dois 
primeiros meses de 2021 são 

Balança Comercial de Batatais registra 
saldo de US$ 12,47 milhões em dois meses

Arábia Saudita 
com US$ 3,66 
milhões, a In-
donésia US$ 
3,29 milhões, 
Nigéria com 
US$ 2,13 mi-
lhões, Malásia 
com US$ 1,17, 

maquinas agrícolas com US$ 
589,3 mil.

Luiz Carlos Figueiredo
ACE Batatais

27/03/2021

o portal indica que havia 3.948 
MEIs, em janeiro houve o cadas-
tro de 100 novos MEIs, em feve-
reiro mais 18 e nos vinte primei-
ros dias de março o cadastro de 
mais 27 MEIs.

Os dados apontam que o 
município possui 4.093 MEIs até 

o dia 20 de março. As atividades 
que possuem mais cadastros 
são de cabeleireiro com 361 
inscritos, sendo 294 do sexo fe-
minino e 67 do sexo masculino, 
em seguida vem as atividades 
de comercio varejista de artigos 
de vestuário e acessórios com 

Batatais registra 145 inscrições de MEIs 
até o dia 20 de março

325 inscritos, obras de alvenaria 
com 237 inscritos e serviços de 
ambulantes de alimentos com 
113 inscrições.

Luiz Carlos Figueiredo
ACE Batatais

27/03/2021

Argélia US$ 1,04 e a China com 
US$ 568 mil. O principal pro-
duto exportado foi o açúcar 
com US$ 12,5 milhões, cor-
respondendo a 95% do total 
exportado, em seguida vem 

com saldo de 45 vagas, os ven-
dedores com comércio de lojas 
e mercados com 23 vagas, e os 
trabalhadores de serviços de re-
paração e manutenção com 11 
vagas, e para membros do go-
verno com 5 vagas. Houve saldo 
negativo para os trabalhadores 
de ciências e das artes com o fe-
chamento de 2 vagas, técnicos 
de nível médio com o fechamen-
to de 1 vaga e o fechamento de 
5 vagas para grupos de trabalha-
dores não identificados.

As empresas de Batatais 
possuem 15.885 trabalhado-
res com carteira registrada. O 
setor que mais gera empregos 
é a indústria com 5.788 em-
pregos, seguidos do setor de 
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O on-line foi o es-
cape do comér-
cio em 2020, ano 

marcado pela necessidade 
de isolamento social por 
causa da pandemia de co-
ronavírus. Segundo o rela-
tório Webshoppers, da Ebit/
Nielsen e do Bexs Banco, o 
comércio eletrônico avan-
çou 41% no ano passado, 
atingindo faturamento de R$ 
87,4 bilhões, a maior alta de 
13 anos.

As compras pelo celular 
dispararam e o dispositivo 
passou a representar 55,1% 
do total, o equivalente a R$ 
45,9 bilhões. 

Por categoria, um dos 
crescimentos mais expres-

A P r o c u r a d o r i a -
-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), 

do Ministério da Economia, 
reabriu o Programa de Reto-
mada Fiscal permitindo a ne-
gociação de todos os débitos 
que vierem a ser inscritos 
em dívida ativa da União até 
31 de agosto de 2021.

O período de adesão é 
de 15 de março até 30 de 

s e t e m b r o 
pelo portal 
R e g u l a r i z e . 
O programa 
prevê o alon-
gamento dos 
prazos de pa-
gamento em 
até 145 meses 
e concessão 
de descontos 

Governo Federal 
reabre programa de 

renegociação de dívidas
Pesquisa realizada 

pelo Sebrae para 
mensurar os impac-

tos da pandemia do novo 
coronavírus nos pequenos 
negócios identificou que 
57% deles estão preocupa-
dos com o futuro, e sentem 
muita dificuldade em man-
ter suas operações. Entre os 
6.228 entrevistados para a 
pesquisa, a maioria acredi-
ta que a normalidade só vai 
voltar no segundo semestre 
de 2022. O pessimismo é re-
sultado do recrudescimento 
da pandemia e do desempe-
nho aquém do esperado em 
2020.

As vendas do ano passa-
do foram menores que as de 
2019 para 65% dos peque-
nos negócios. Ninguém pre-
via algo diferente diante da 

crise econômica acarretada 
pela crise sanitária. Porém, 
as perdas foram mais inten-
sas do que os empresários 
imaginavam. Em média, eles 
sentiram uma queda de 32% 
no faturamento em 2020, 
quando comparado ao ano 
anterior. Fazendo o recorte 
apenas entre os microem-
preendedores individuais 
(MEI), o recuo foi de 38%. 
A pesquisa aponta que 79% 
dos pequenos negócios tive-
ram alguma queda no fatu-
ramento. 

As restrições às ativida-
des econômicas, adotadas 
para tentar conter o avanço 
do coronavírus, impactaram 
de alguma maneira a maio-
ria dos pequenos negócios. 
Apenas 16% deles afirma-
ram que continuam a operar 

como antes da pandemia. 
Para enfrentar os efeitos da 
crise econômica, os empre-
sários cobram do governo 
mais linhas de crédito. Essa 
foi a principal demanda de 
45% dos entrevistados.

O número de pequenos 
negócios que demitiram 
cresceu em relação ao le-
vantamento anterior, de no-
vembro de 2020. Eram 8%, 
agora são 11%.

Fonte: Diário do Comércio

Sebrae: 57% dos pequenos negócios 
se mantêm com dificuldades

Em meio ao aumento 
da inflação de ali-
mentos que come-

ça a estender-se por outros 
setores, o Banco Central 
(BC) subiu os juros básicos 
da economia pela primeira 
vez em quase seis anos. Por 
unanimidade, o Comitê de 
Política Monetária (Copom) 
elevou a taxa Selic de 2% 
para 2,75% ao ano. A deci-
são surpreendeu os analis-
tas financeiros, que espe-
ravam uma elevação para 
2,5% ao ano.

INFLAÇÃO
A Selic é o principal ins-

trumento do Banco Central 
para manter sob controle a 
inflação oficial, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). 
Em fevereiro, o indicador fe-
chou em 5,2% no acumulado 
de 12 meses, pressionada 
pelo dólar e pela alta nos 
preços de alimentos e de 
combustíveis.

CUSTO DO CRÉDITO
A elevação da taxa Selic 

ajuda a controlar a inflação. 
Isso porque juros maiores 
encarecem o crédito e de-
sestimulam a produção e o 
consumo. Por outro lado, 
taxas mais altas dificultam 
a recuperação da economia. 

A taxa básica de juros é 
usada nas negociações de 
títulos públicos no Sistema 
Especial de Liquidação e 
Custódia (Selic) e serve de 
referência para as demais ta-
xas de juros da economia. Ao 
reajustá-la para cima, o Ban-
co Central segura o excesso 
de demanda que pressiona 

os preços, porque juros mais 
altos encarecem o crédito e 
estimulam a poupança.

Ao reduzir os juros básicos, 
o Copom barateia o crédito e 
incentiva a produção e o con-
sumo, mas enfraquece o con-
trole da inflação. Para cortar a 
Selic, a autoridade monetária 
precisa estar segura de que os 
preços estão sob controle e 
não correm risco de subir.

O BC adiantou que pre-
tende elevar os juros em 
mais 0,75 ponto percentual 
na próxima reunião do Co-
pom, em 4 e 5 de maio.
Fonte: Diário do Comércio / 

Agência Brasil

Copom eleva taxa de juros 
a 2,75% ao ano

O Ministério da Eco-
nomia informou 
que os bancos 

poderão estender o prazo 
de carência de pagamento 
do Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe) de oito para 11 
meses. A mudança no texto 
do regulamento foi aprova-
da pela assembleia de cotis-
tas do Fundo de Garantia de 
Operações (FGO) no início 
do mês.

Segundo a Economia, a 
mudança no prazo da carên-
cia não necessita de aprova-
ção no Congresso, porque o 
trecho foi vetado na lei que 
institui o programa e rea-
justado no regulamento do 
FGO.

O PROGRAMA
O Pronampe foi criado 

em maio do ano passado 
pelo governo federal para 
auxiliar financeiramente os 
pequenos negócios e, ao 

Empresas podem pedir 
ampliação da carência 
para pagar Pronampe

O Índice de Con-
fiança do Con-
sumidor (ICC), 

calculado pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), caiu 
9,8 pontos em março deste 
ano. Com o resultado, o indi-
cador chegou a 68,2 pontos, 
em uma escala de zero a 200 
pontos, o menor valor desde 
maio de 2020 (62,1 pontos). 
A queda foi provocada prin-

cipalmente pela piora do 
Índice de Expectativas, que 
mede a confiança dos consu-
midores no futuro e recuou 
12,3 pontos, chegando a 
72,5 pontos. 

A perspectiva para a eco-
nomia nos próximos meses 
foi o que mais contribuiu 
para esse resultado, ao cair 
15 pontos. O Índice de Situ-
ação Atual, que mede a con-

fiança no presente, caiu 5,5 
pontos e atingiu 64 pontos. 
A satisfação sobre as finan-
ças pessoais no momento 
atual caiu 7 pontos. A forte 
queda da confiança dos con-
sumidores é resultado do re-
crudescimento da pandemia 
de covid-19 em todo o país 
e do colapso do sistema de 
saúde em várias cidades. 

Fonte: Diário do Comércio

sivos foi o da categoria de 
Casa e Decoração, que avan-
çou 71% em número de pe-
didos e passou a representar 
15% do total. Em faturamen-
to, a categoria representa 
12%. Neste caso, entraram 
itens como álcool 70, funda-
mental para o combate ao 
coronavírus, e também de-

sinfetantes. 
Alimentos e Bebidas 

apresentou crescimento de 
59% do número de pedidos, 
mas representa apenas 4% 
do total. A categoria Farmá-
cia subiu 19% no mesmo in-
dicador, mas significa 1% do 
total. 

Fonte: Diário do Comércio

Confiança do consumidor cai 
9,8 pontos em março, diz FGV

E-commerce cresceu 
41% em 2020. Faturamento 

chegou a R$ 87,4 bi

mesmo tempo, manter em-
pregos durante a pandemia 
de covid-19.

As empresas benefi-
ciadas assumiram o com-
promisso de preservar o 
número de funcionários e 
puderam utilizar os recursos 
para financiar a atividade 
empresarial, como inves-
timentos e capital de giro 
para despesas operacionais.

Fonte: Diário do Comércio / 
Agência Brasil

de até 70%. Estão contem-
plados com a medida pesso-
as físicas, pessoas jurídicas e 
micro e pequenas empresas, 
incluindo aquelas que pos-
suem débitos relacionados 
ao Fundo de Assistência ao 
Trabalhador Rural (Funrural) 
e Imposto sobre a Proprie-
dade Territorial Rural (ITR).

Fonte: Diário do Comércio
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Caça Palavras
Não queremos abordar problemas nesta singela abertura, convidando os leitores 

apenas para relaxar e esquecer um pouco, mesmo que por alguns minutos, de 
tudo o que causa medo, nervosismo, ansiedade ou qualquer outro sentimento de 

angustia. Proponho que pense em uma casinha simples, avarandada, no meio do nada, cer-
cada pela vegetação, com sons de pássaros e outros animais, aqueles que são encontrados 
na roça, onde até o cachorro tem jeito de caipira, onde o cheiro do café é especial, o coador 
é de pano e o leite tirado na hora, o fogão é de lenha, a panela é de ferro ou de barro, a car-
ne é na lata de banha, o ovo no galinheiro, o cigarro é de palha e a noite a luz é das estrelas 
e do lampião. Para compor esse pensamento de tranquilidade, aqui vai esse divertido Caça 
Palavras com tudo que tem numa fazenda. Desta vez não vamos revelar a palavra secreta. 
Quem descobrir, envie um whatsapp para o 99983.7902 informando a palavra secreta. Boa 
diversão:

Realizadas pela Secretaria de Es-
tado da Cultura e Economia 
Criativa as oficinas culturais são 

desenvolvidas pela Poiesis e fomentam a 
formação cultural em todo o estado.

Abaixo, enviamos as sinopses com os 
links para inscrição:

OFICINA: INTRODUÇÃO À 
EDIÇÃO DE VÍDEO DIGITAL

Coordenação: Lucas Gervilla
30 Vagas
Plataforma: Zoom

Público-alvo: Podem participar es-
tudantes, jovens produtores, cineas-
tas iniciantes, entusiastas do cinema 
(documentário e ficção), pessoas que 
queiram trabalhar como Youtubers, 
vlogers, e ainda profissionais que 
passaram a exercer seus trabalhos 
através de vídeo durante a pandemia. 
Não é necessário ter experiência pré-
via, nem equipamento profissional, 

podem ser usados computadores, ce-
lulares ou tablets. 

Link para inscrição: https://forms.gle/
MErMPYaQT6CurnhZ6 

Sinopse:
Por meio de explicações seguidas de 

exercícios rápidos será apresentada a edi-
ção como processo fundamental na pro-
dução audiovisual. Durante a oficina, os 
participantes entram em contato diferen-
tes técnicas e conceitos de edição e mon-
tagem, visando fornecer aos participantes 
elementos para o enriquecimento de seus 
vídeos.

Lucas Gervilla é doutorando e mestre 
em Artes Visuais pelo Instituto de Artes 
da UNESP e graduado em Comunicação 
e Multimeios pela PUC-SP. Trabalha com 
audiovisual desde 2005 e já participou de 
mais de 160 produções. Dirigiu os longa-
-metragens “Ruinoso” e “Fora da Capital”, 
ambos de 2020. Foi comissionado pelo 
Canal Futura para a produção do curta-
-metragem: “Edmur e o Caminhão” (2018). 

Recebeu a bolsa “Mobility 
Fund” (2017), oferecida pelo 
Prince Claus Fund. Traba-
lhou junto com os cineastas 
Kiko Goifman e Lucas Bam-
bozzi. Atua como oficineiro 
desde 2018. 

OFICINA: 
DESENVOLVIMENTO 

DE PROJETOS E 
PORTFÓLIOS 

Coordenação: Natalie  
Mirêdia 
25 Vagas
Plataforma: Zoom

Público-alvo: Jovens, es-
tudantes, artistas, agentes 
culturais, profissionais da 

Coordenação: Henriique
30 Vagas
Plataforma: Zoom

Público-alvo: Fotógrafos iniciantes, a 
partir de 16 anos, ou qualquer pessoa in-
teressada em fotografia.

Não é necessário conhecimento pré-
vio, mas é importante ter curiosidade so-
bre a fotografia. 

Materiais necessários: câmera fotográ-
fica ou celular com câmera.

Link para inscrição: https://forms.gle/
aQvtVi8DBHZkMe6p6

Sinopse:
Esta oficina tem como objetivo apre-

sentar os princípios básicos da fotografia 
digital e a importância da composição e do 
enquadramento como meios de expres-
são na linguagem fotográfica. O processo 
inclui apresentação de referências, exercí-
cios práticos e análise de imagens.

Henrique Oliveira, que tem formação 
inicial em exatas, trocou os números por 
pessoas em 2013, quando foi convidado 
para participar do laboratório “Decresci-
mento” com curadoria do fotógrafo ítalo-
-belga Steve Bisson, na residência artística 
da FAAP, que culminou em uma exposição 
na Galeria Virgílio onde seu trabalho foi 
exposto em conjunto com outros artistas 
do Brasil, França, Itália e EUA. Tem feito 
inúmeros trabalhos como fotógrafo pro-
fissional, incluindo publicação no Photo 
Vogue, sessão online da Vogue Italiana. 
Como assistente para o fotógrafo e do-
cumentarista brasileiro Renato Stockler, 
trabalhou na produção de documentários 
e vídeos para prêmios importantes como 
Prêmio Empreendedor Social da Folha de 
São Paulo e Prêmio Citi Jovens Microem-
preendedores do Citibank, retratos corpo-
rativos para Itaú, Santander, Revista Época 
e TV Bandeirantes. Mais informações no 
site: www.henriique.com.

Abertas inscrições para as oficinas culturais no mês de Abril
As atividades ocorrem no formato online, ao vivo, via Zoom.

área de arte e cultura, interessados em 
documentação de artista em geral, arte 
educadores.

Link para inscrição: https://forms.gle/
Z1t8RCTyJHxL2JTZ8

Sinopse:
Esta oficina visa realizar o acompanha-

mento de diferentes projetos na área de 
arte e cultura em geral. Os conteúdos a se-
rem discutidos visam incentivar a produ-
ção de cada participante através da leitura 
de portfólio, comentários críticos e orien-
tações de cunho prático e teórico. A ideia 
é que os participantes possam apresen-
tar seus trabalhos, projetos ou portfólios, 
com dúvidas e questões e, em seguida, 
recebam os comentários da artista educa-
dora e dos demais integrantes do grupo, 
fomentando um debate construtivo para 
todos. Os encontros fornecem impulsos 
para o processo criativo de cada um e atu-
am também na formação do repertório 
e das bases conceituais que sustentam a 
produção artística

Natalie Mirêdia é mestranda na Escola 
de Comunicações e Artes da Universidade 
de São Paulo em Artes Visuais. Possui pes-
quisa na área de Teoria e História da Arte 
Moderna e Contemporânea e Processos 
Criativos. Trabalha com performance, fo-
tografia, vídeo, objeto e instalação. Parti-
cipou de exposições no Brasil e no exte-
rior, como no Instituto Tomie Ohtake, nas 
Caixas Culturais, Academia de Teatro de 
Helsinki, Centro Le Lieu en Art Actuel, no 
Canadá, Núcleo Arts Centre, no Reino Uni-
do, Centro Cultural Manzana de la Riviera, 
no Paraguai. Trabalha também com arte 
educação, produção cultural e curadoria.

OFICINA: FOTOGRAFIA 
BÁSICA - COMPOSIÇÃO E 

ENQUADRAMENTO
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