O JORNAL DA ACE BATATAIS - SP | Janeiro de 2021 - Ano XVII - n.193

ACEBatatais
Batatais- Jornal
- JornalEmpreenda
Empreenda- Janeiro
- Junho de
de 2021
2019 -- Ano
Ano XVIIXV- n.174
ACE
nº193

Papo
Live da Promoção Natal Pé “Bate
com o
Quente foi uma grande festa Papai Noel”
Durante todo o mês de dezembro de 2020, a magia natalina
esteve muito presente nas ACE
Batatais, com ações pontuais que
viraram festa. Assim também foi a
noite de 29, terça-feira, com a Live
de encerramento da Promoção
Natal Pé Quente, que contou com
sorteio de vários vales compras
com valores de R$ 200 à R$ 1.000.
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7º Movimenta
Batatais bateu
recorde de
venda de
camisetas

Juntas, as 13 entidades
participantes venderam 3.181
unidades, arrecadando mais de R$
150 mil. Página 03

ACE Batatais e parceiros ACE Batatais entrega mais
realizam três noites de 100 cestas básicas para a
Campanha Natal Sem Fome
Carreata Iluminada
Página 03

Entrevista com o prefeito Luís
Fernando Benedini Gaspar Junior
Página 05

Economia

Página 10

pág 14

• Balança Comercial de Batatais tem saldo de US$ 48,08 mi
• Batatais tem saldo de 41 empregos até novembro

Em uma das conversas, uma
criança de 7 anos, ao ser perguntada pelo Papai Noel sobre o que
queria ganhar de Natal, foi imediata na resposta: “eu quero que
o Papai do Céu ilumine para que
tenha uma vacina contra a Covid
o mais rápido possível”. Página 07

Espaço Mulher
Empresária
Com Josiana
Garcia
de
Araújo Volpin,
da empresa
Pontual
Jóias.
Página 12
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Ennio César Fantacini - Presidente ACE

A

E-mail: presidente@acebatatais.com.br

ntes de tudo, começo agradecendo o aprendizado que tivemos
no ano de 2020, que nos trouxe
várias circunstâncias inéditas, caminhamos
por territórios desconhecidos e superamos
várias barreiras. Diz um velho ditado sobre
empreendedorismo, que “é na crise que se
aprende mais”, então tivemos um grande
curso intensivo que nos obrigou a buscar a
tão desejada “inovação” para nos adaptarmos ao NOVO NORMAL. O meu respeito à
2020, um ano difícil, repleto de obstáculos e
incongruências governamentais, com vários
pontos que não foram entendidos e nem
explicados. Meus sinceros sentimentos às
pessoas que perderam suas vidas por terem
contraído o Covid-19
Conseguimos transpor a linha limite do
tempo que separa o ano velho do novo e aqui
estamos. Um Feliz 2021 para todos, que seja
um ano muito mais harmonioso, positivo, repleto de realizações, com as esperanças e forças renovadas, que venha uma vacina eficaz
que coloque fim à pandemia do novo coronavírus e que possamos seguir em frente, cuidando de nossas famílias em primeiro lugar, e
das nossas empresas que dão o sustento para
nós e para nossos colaboradores.
Muitos projetos que a ACE Batatais havia
preparado para 2020 não foram executados.
Eram várias ações, promoções de fomento
econômico, palestras, oficinas, qualificação
de empreendedores e de colaboradores e

uma série de novidades que não aconteceram. Foram adiadas em função da necessidade do isolamento social, mas com fé em
Deus, nesse ano vamos fazer tudo o que havíamos planejado e muito mais.
Mesmo com todas as dificuldades, conseguimos encerrar dezembro com chave de
ouro. Três ações nos deixaram muito felizes.
A primeira foi uma linda Carreata Iluminada com Papai Noel, com a participação de
várias empresas que somaram 19 veículos
iluminados, que transitaram durante 3 dias
pelos bairros de nossa cidade. O segundo,
foi o Papai Noel fazendo ligações com vídeo
chamada para 233 crianças via WhatsApp,
levando a magia natalina para dentro dos
lares de Batatais. E por último, a Live de encerramento da Promoção Natal Pé Quente,
somando R$ 15 mil em vales compras e vários brindes das lojas participantes com um
show musical do Grupo Raiz Samba 6. Esses
eventos proporcionaram momentos de muita alegria e felicidade.
Estamos entrando em um novo tempo,
com mais humanismo e solidariedade. O
distanciamento imposto pela pandemia nos
aproximou e juntos trabalharemos para um
futuro melhor. Quando fazemos a nossa parte, que parece pouco aos nossos olhos, estamos ajudando a construir um mundo cada
vez melhor. Juntos sempre podemos mais.
Associado, VOCÊ é o sucesso desta ACE,
participe!
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ACE Batatais entrega mais 100 cestas básicas para
a Campanha Natal Sem Fome da Prefeitura
Por intermédio dos recursos da Campanha Empresa Solidária,
foram repassadas 200 cestas básicas ao Fundo Social de Solidariedade em 2020

N

a tarde de 17 de
dezembro,
no
CRAS (Centro de
Referência em Assistência
Social) do bairro Vila Lídia, o
presidente da ACE Batatais,
Ennio Cesar Fantacini, fez a
entrega de mais 100 cestas
básicas ao prefeito José Luís
Romagnoli, para a “Campanha Natal Sem Fome” do
Fundo Social de Solidariedade. Por meio da ação Empresa Solidária, a entidade
destinou o total de 200 cestas básicas para o setor de
assistência social do município em 2020.
Por volta das 16h, o prefeito José Luís recepcionou
o presidente da ACE em
uma ampla sala do CRAS da
Vila Lídia, onde já estavam
dispostas as 100 cestas básicas doadas pela entidade.

“Essa doação que a ACE fez
para a Campanha Natal sem
fome foi muito importante
para que pudéssemos atender um maior número de famílias carentes de Batatais.
Agradecemos de coração essa
entidade que sempre é parceira das ações do Fundo Social e
da Prefeitura, contribuindo
para que o Natal de muitas
pessoas seja mais feliz. Muito
obrigado Ennio, meu agradecimento a todos os empresários que participaram da ação
e proporcionaram esse momento tão importante”, disse
José Luís Romagnoli.
Em conversa com o prefeito, Ennio Fantacini disse
que a Campanha Empresa
Solidária, uma ação da ACE
Batatais, realizada nos meses de maio e junho, tem
caráter social e sempre bus-

ca ajudar as entidades assistências do município, mas
em 2020, devido à pandemia e da eminente dificuldade das pessoas causada pelas oscilações da economia
do Brasil, com aumento do
desemprego e dos reajustes
dos preços dos alimentos, a
campanha foi diferente.
“Sabemos das dificuldades da Secretaria de Assistência Social em atender a
demanda de famílias que
precisam de atenção, principalmente em função da
pandemia do Coronavírus,
por isso direcionamos os
trabalhos da Campanha
Empresa Solidária para a
aquisição de cestas básicas.
Agradeço às 102 empresas
que juntas doaram o equivalente ao valor de 200 cestas”, comentou Ennio.

No dia 9 de julho de
2020, a ACE Batatais, por intermédio da ação “Empresa
Solidária”, também entre-

gou 100 cestas básicas ao
Fundo Social de Solidariedade, na sede da Secretaria
Municipal de Assistência So-

cial, à ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade,
Maria Auxiliadora da Silva
Romagnoli.

7º Movimenta Batatais bateu recorde de venda de camisetas
Juntas, as 13 entidades participantes venderam 3.181 camisetas, arrecadando mais de R$ 150 mil

O

dia 6 de dezembro foi a data de
encerramento
dos trabalhos do 7º Movimenta Batatais, que nesta
edição, em função da pandemia do Covid-19, não
contou com um evento envolvendo atividades físicas.
As entidades, juntas com a
coordenadora Jordana Mal-

ta e com o setor financeiro
da ACE Batatais, fizeram o
fechamento das vendas das
camisetas, que totalizaram
3.181 unidades e um resultado de mais de R$ 150 mil.
Segundo o empresário
e diretor da ACE Batatais,
Guilherme Ferraz de Menezes Borges, integrante da
comissão organizadora da

ação, o 7º Movimenta Batatais surpreendeu em vendas
e resultados, ressaltando
o empenho das entidades
participantes nos trabalhos
junto à comunidade, também agradeceu aos patrocinadores que tornam possível a realização do evento e
de todas as pessoas que adquiriram as camisetas junto

às entidades.
“Nós da comissão organizadora do Movimenta
Batatais estamos extremamente felizes com os resultados desta sétima edição
e só temos à agradecer,
primeiramente a Deus e a
todos que participaram da
ação adquirindo as camisetas, contribuindo com as
entidades de nossa cidade
que tanto necessitam desse
resultado financeiro para fechar o ano”, comentou Guilherme.
No dia 18 de dezembro,
sexta-feira, ás 16h, no Salão de Eventos Alcides Milan, sede da ACE Batatais,
foi realizada a entrega dos
cheques aos representantes
das entidades participantes.
O valor de cada cheque foi
correspondente ao número
de camisetas comercializadas por cada uma delas.
As primeiras 2.000 camisetas foram pagas pelos
patrocínios das empresas

Agropecuária Agrogn, Centagro, Sicoob Credimogiana,
Daniel Veículos, Daurití, Estambark Sorvetes, Itograss,
Kodilar, Lizote Materiais
para Construção, Real Supermercados, Supermercados Nori, TL Bergamini, Weclix e XP Investimentos, que
resultaram no total de R$
100 mil para as entidades.
Anteriormente, acima do
número de camisetas patrocinadas, a organização iria
descontar o custo total de
confecção de cada unidade.
A comissão organizadora,
entendendo as dificuldades
das entidades nesse período de pandemia, decidiu
arcar com parte do valor de
produção, o que resultou
num repasse maior de valor sobre as 1.181 camisetas
adquiridas sem patrocínio,
beneficiando todas as entidades participantes.

Na sétima edição do Movimenta Batatais participaram a APAE Batatais, Abadef, Adepab, Samaritanos,
Judô Batatais, Cantinho do
Futuro, Ong Meu Primeiro
Passo, Lar São Vicente de
Paulo, Associação Pedacinho do Céu, Comarev, Creche Menino Jesus, Eurípedes Barsanulfo e Hospital
Major Antônio Cândido.
A Comissão Organizadora do Movimenta Batatais
é formada por Guilherme
Ferraz de Menezes Borges,
Roberto Carlos Nardi e João
Luis Ribeiro Silva (ACE Batatais), Cesar Henrique de
Sousa (iniciativa privada) e
Emerson Baldochi (entidades). Com a realização de
sete edições do Movimenta
Batatais, já foram repassados às entidades o valor de
R$ 728.335,00, com a venda
15.411 camisetas.

CONFIRA OS RESULTADOS
DE CADA ENTIDADE

Entidades
Cantinho do Futuro
Ong Meu 1º Passo
ABADEF
Samaritanos
Lar São Vicente
Eurípedes Barsanulfo
APAE Batatais
COMAREV
Pedacinho do Céu
Assoc. Bat. Judô
Creche M Jesus
ADEPAB
Santa Casa de Bts.
Total

Qt Vendida
627
415
409
362
257
255
181
153
150
133
127
59
53
3181

Total Repasse
R$ 29.608,39
R$ 19.597,26
R$ 19.313,93
R$ 17.094,48
R$ 12.136,14
R$ 12.041,69
R$ 8.547,24
R$ 7.225,01
R$ 7.083,35
R$ 6.280,57
R$ 5.997,23
R$ 2.786,12
R$ 2.502,78
R$ 150.214,20
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Números da Covid-19 voltam a disparar em
Batatais em dezembro
Por coincidência, números aumentaram após a eleição municipal de 15 de novembro, como previsto por alguns usuários da rede social Facebook

D

epois de apresentar
constantes
quedas no número de pessoas contaminadas
pela Covid-19 em outubro,
após as eleições municipais
do dia 15 de novembro os
números voltaram a crescer,
não que haja algo relacionado com o processo eleitoral,
mas coincidentemente, alguns usuários da rede social
Facebook previram que isso
poderia acontecer.
Para fazer um comparativo, traçamos uma linha cronológica com dados quando
a contaminação de pessoas
pelo Novo Coronavírus estava sendo considerado baixo,
com redução acentuada no
número de pessoas contaminadas em isolamento domiciliar ou internadas para
tratamento.

No dia 1º de novembro,
com os números em queda
desde a primeira quinzena
de setembro, o boletim diário da Secretaria Municipal
de Saúde de Batatais registrava apenas 31 casos ativos
de Covid-19. O número foi
considerado baixo pela nossa reportagem, pois em alguns dias do mês de agosto
haviam mais de 130 pessoas
com o vírus ativo. Também
no dia 1º do mesmo mês,
haviam 914 casos confirmados.
No dia 15 de novembro,
os casos ativos saltaram
para 50 e os casos confirmados para 980, um crescimento de 19 casos ativos
e de 66 casos confirmados,
média de 4,4 novos casos
por dia. Já no dia 1º de dezembro, 15 dias após a elei-

ção municipal, os números
dispararam para 99 casos
ativos e 1.115 casos confirmados, crescimento de 49
casos ativos e de 135 casos
confirmados, média de 9 novos casos por dia em apenas
15 dias, ou de 68 casos ativos e de 201 casos confirmados em 30 dias, ou seja, 6,7
novos casos por dia.
No registro feito pela
SEMUSA no boletem epide-

miológico no dia 15 de dezembro, o número de casos
ativos voltou a acelerar, com
133 pessoas contaminadas
e 1.272 casos confirmados,
ou seja, 34 casos a mais de
casos ativos do que 15 antes
e mais 157 casos confirmados, média de 10,4 novos
casos por dia.
A última atualização dos
números da Covid-19 pela
Secretaria de Saúde de Ba-

tatais antes do fechamento da edição de janeiro de
2021 do Jornal Empreenda
foi no dia 28 de dezembro,
segunda-feira, quando estava registrado 108 casos
ativos e 1.396 casos confirmados. Do dia 1º ao dia 28
foram 281 novos casos registrados, com uma média
de 10 novos casos por dia.
“Estamos sempre acompanhando os números divulgados pela Secretaria
de Saúde, seguindo todos
os protocolos sanitários
de combate ao Novo Coronavírus. Observamos que
houve um período em que
a contaminação teve uma
diminuição considerável e
que estava muito calor. O
final de novembro e o mês
de dezembro o clima foi
quente e de muita chuva.

Justiça manda CPFL instalar a rede elétrica
no Distrito Industrial Rudolf Kamensek

F

oi publicada no Diário Eletrônico da
Justiça Federal, neste dia 16 de dezembro, a
decisão do processo movido
pela Prefeitura de Batatais

contra a CPFL – Companhia
Paulista de Força e Luz, determinando, que no prazo de 60
dias, sejam realizadas todas
as ações necessárias para a
instalação, manutenção e

conservação da rede de energia elétrica no Distrito Industrial Rudolf Kamensek.
Como a infraestrutura
de água, esgoto, guias, sarjetas e asfalto já foram implantados no Novo Distrito
pela Prefeitura, a Administração entrou na justiça por
entender que caberia a concessionária de energia elétrica a implantação da rede
de energia, com todos os
equipamentos necessários.
Na decisão, o Juiz Federal César de Moraes Sabbag,
ressalta que “existem evidências de que a população

e o erário público municipal
poderão sofrer prejuízos decorrentes da paralisação de
obras e impedimento à ocupação dos lotes localizados
no Distrito Industrial, caso
não seja prontamente instalada rede de energia elétrica
no local”.
Segundo o prefeito José
Luis Romagnoli, trata-se
de uma ação que o município moveu para que a CPFL
assumisse a manutenção
de toda a rede na cidade.
“Como a empresa não cumpriu em sua totalidade a
determinação, a Prefeitura

ingressou com
pedido de cumprimento de sentença, incluindo
a questão do distrito industrial, o
que foi prontamente acatado
pela Justiça. Portanto em até 60
dias a CPFL deve,
agora por decisão
judicial, instalar a
rede elétrica do
Novo Distrito”,
disse o Prefeito.
Fonte: Prefeitura de Batatais

Não sabemos ao certo se
isso contribui para a disseminação do vírus, mas
continuamos orientando as
pessoas a seguirem com o
distanciamento social, utilizando álcool em gel volume
70, evitar aglomerações e a
sempre utilizar a máscara”,
comentou o gerente da ACE
Batatais, Luiz Carlos Figueiredo.
Ainda segundo o gerente, a expectativa é de que os
governos federal e estadual, com o apoio do governo
municipal, acerte a aquisição da vacina e implante
o quanto antes o plano de
imunização em todo o Brasil
para que a saúde das pessoas seja preservada e para
que a economia volte a se
desenvolver de forma sustentável.
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Entrevista com o prefeito
Luís Fernando Benedini Gaspar Junior
o funcionalismo, profissionalizando a gestão. Temos projetos para todos os setores,
entre eles a implementação do Poupatempo
e do Ganha Tempo Municipal, reforçar a segurança com o projeto Batatais mais segura, instalando monitoramento por câmeras,
investir para diminuir a falta de água, liberação do Distrito Industrial para geração de
emprego e renda, melhorar a saúde pública,
entre outros. O importante é destacar que
não existe fórmula mágica e que os problemas não se resolverão do dia para a noite,
vão demandar investimento, tempo, muito
trabalho e paciência.

N

esta edição especial do Jornal
Empreenda, a primeira do ano de
2021, temos como convidado o
prefeito Luís Fernando Benedini Gaspar Júnior, que gentilmente aceitou o nosso convite para responder algumas questões de interesse do setor empresarial e da população
batataense em geral. Juninho Gaspar (PP) foi
eleito prefeito de Batatais nas eleições municipais de novembro de 2020, com 15.809
votos, que corresponderam a 59,8% dos votos válidos. Com 38 anos de idade, Juninho é
um dos prefeitos mais jovens da história da
cidade. Confira:
Jornal Empreenda - O senhor está assumindo a Prefeitura de Batatais em plena
pandemia, mas com a promessa dos governos Federal e Estadual que logo haverá a
vacina. Se sente preparado para enfrentar
adversidades estruturais e econômicas?
Luís Fernando Benedini Gaspar Junior Diferente do atual governo, vamos assumir
a gestão municipal sem garantia de recursos
do governo Estadual e Federal e sem o auxílio emergencial, com graves problemas financeiros, com o orçamento comprometido
com as dívidas e a falta de planejamento da
atual gestão, com problemas crônicos que
sequer foram enfrentados e com o maior
escândalo de corrupção da história de Batatais. Apesar de todos esses fatores negativos, estamos preparados para resgatar
o protagonismo regional de nossa cidade,
prestar serviços públicos com qualidade e
tratar as pessoas com respeito. Temos ótimo relacionamento com o Governo Federal
e Estadual e estamos aguardando ansiosamente a vacina para combater a pandemia.
Nossa cidade estará preparada para vacinar
nossa população com todos os protocolos
de segurança e com um plano municipal de
imunização.
EM - Como será composta a sua equipe
de governo? O senhor já tem os nomes do
primeiro escalão?
Juninho Gaspar - Estamos formando
uma equipe técnica, capacitada e comprometida com nossa cidade e com os valores
e princípios da administração pública. Faremos o anúncio dos nomes da nossa equipe
no momento oportuno.
EM - Qual o seu principal projeto para
Batatais nesses quatro anos de mandato?
Juninho Gaspar - Vamos trabalhar para
cumprir metas a médio e longo prazo, com
um projeto de cidade, enxugando a máquina pública, revendo contratos e valorizando

EM - O que o senhor acredita que seja a
“prioridade número 1” do município?
Juninho Gaspar - Geração de emprego e
renda, finalizar a obras inacabadas e investir
na prestação dos serviços públicos de saneamento (água, esgoto, varreção, resíduos
sólidos, lixo), cemitério, entre vários outros
desafios.
EM - O desemprego no Brasil é um problema crescente. Em Batatais qual o seu
plano para gerar mais empregos?
Juninho Gaspar - A retomada econômica
é uma grande preocupação. Precisamos gerar emprego e renda apoiando nossas empresas e indústrias, buscando novos empreendimentos, liberando o Distrito Industrial,
com parcerias com a ACE, Sebrae, Investe
SP, capacitando a nossa mão de obra, e acima de tudo, com diálogo e transparência.
EM - O centro comercial precisa ser revitalizado ou o recapeamento já foi o suficiente para dar novos ares?
Juninho Gaspar - Manter as vias públicas
minimamente transitável e limpas, deveria
ser uma obrigação rotineira de qualquer
gestão pública, diferente do que ocorre
hoje. Pensamos que as melhorias devem ser
frequentes, com limpeza, vias públicas sem
buracos, segurança através da Guarda Municipal e da Polícia Militar, monitoramento
e novas intervenções nas praças, jardins e a
realização de estudos técnicos para um calçadão. Não só na área central, mas também
nas áreas comerciais dos bairros e avenidas
de nossa cidade.
EM - Alvo de muitas críticas e apontado
como um problema crônico, quais atitudes tomará para resolver as questões relacionadas às Avenidas 14 de Março e Dr.
Oswaldo Scatena?
Juninho Gaspar - Nos últimos 8 anos
foram gastos quase 10 milhões de reais e
a obra não cumpre sua função primordial
que é a contenção das enchentes. O projeto executivo primário foi modificado várias
vezes e as macrodrenagens não foram contempladas, tornando a obra completamente
ineficiente. Foram gastos todos os recursos
disponíveis, e o município não tem sequer
previsão orçamentária. Vamos rever os projetos, identificar o que efetivamente foi realizado, quais as novas intervenções ao longo
das vias primárias e secundárias, limpeza e
manutenção de córregos e o mais importante: buscar os recursos junto ao governo do
Estado e Federal, bem como nas Secretarias
de Estado e Ministérios os recursos financeiros necessários.
EM - O senhor tem projetos em vista
para incentivar mais empresas do setor industrial a virem para o nosso município?

Juninho Gaspar - A princípio, valorizar e
apoiar as empresas e indústrias já constituídas e em um segundo momento, criar políticas públicas para atração de novos investimentos.

EM - O senhor pretende se empenhar
para a entrega do Distrito Industrial Rudolf
Kamensek ainda nesse primeiro semestre
de 2021?
Juninho Gaspar - A entrega do Distrito
Industrial, entre outras questões, está condicionada ao cumprimento por parte da CPFL,
da decisão judicial que determinada a implementação da infraestrutura de energia elétrica. Vamos trabalhar para entregar o Distrito
Industrial com a maior brevidade possível,
investindo todo o recurso arrecadado nos lotes para realizar as benfeitorias necessárias.
Temos a urgente necessidade de geração
de emprego e renda e sanar essas questões
passam necessariamente pela entrega deste
importante empreendimento.
EM - Nesses primeiros meses pretende
cobrar a instalação da energia elétrica no
Novo Distrito junto à concessionária para
traçar um cronograma de entrega?
Juninho Gaspar - Com certeza! Já estamos acompanhando de perto essa questão
e já no início de Janeiro vamos nos reunir
com a concessionária e cobrar rapidez e
qualidade neste serviço.
EM - Em seu mandato, a Prefeitura terá
um programa de qualificação profissional
para jovens e adultos? Como será?
Juninho Gaspar - Muitas vezes nossas
empresas possuem vagas de emprego, mas
encontramos grandes dificuldades em encontrar mão de obra qualificada. Parcerias
com ACE, Sindicato Rural, Sebrae, Senai, Senar serão fundamentais para nossa população, para as empresas e a indústria. Na nossa gestão, essas parcerias serão rotina entre
a administração pública, iniciativa privada e
órgãos de capacitação técnica.
EM - Considerando que grande parte
das empregadas domésticas e diaristas
utilizam o transporte público para se locomover de casa ao trabalho. Como o senhor
pretende resolver a deficiência do transporte público em Batatais?
Juninho Gaspar - O transporte público
é mais um serviço ineficiente prestado pela
atual administração. Ao longo do tempo,
precisamos adquirir novos veículos, fazer
com que todas as linhas funcionem, que os
horários sejam cumpridos e que desta forma, as trabalhadoras e trabalhadores tenham a certeza que podem utilizar o transporte público sem medo de perder seus
compromissos.
EM - Como pretende implementar o
turismo na cidade? Como será utilizada a
verba do DADE (Departamento de Apoio
ao Desenvolvimento das Estâncias)?
Juninho Gaspar - O Turismo deve ser encarado como fonte de renda e geração de
emprego. Os recursos do DADE devem ser
investidos integralmente em ações e projetos que contemplem os diversos segmentos
do turismo. Infelizmente perdemos vários
recursos do DADETUR e de outros setores,
por falta de gestão em projetos e convênios.
EM - Supondo que ocorra a vacinação
contra o Covid-19, pondo fim à pandemia,

o calendário de eventos tradicionais de Batatais será mantido, como Carnaval e Festa
do Leite?
Juninho Gaspar - Já foi decidido pelo
STF que devemos seguir as orientações do
governo do Estado, as referidas liberações
dependem de prévia autorização do plano
SP. Importante salientar que no ano de 2021
vamos trabalhar com o orçamento já aprovado pelo atual gestão, contemplando suas
ideias, programas e projetos e só em 2022
que vamos implementar o que realmente
acreditamos. Nesse orçamento já aprovado,
não existe previsão orçamentária para a realização dos respectivos eventos.
EM - Quando inaugurada há cerva de
8 anos, o prefeito da época afirmou que a
ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) foi
projetada para atender uma demanda de
mais de 100 mil habitantes, ou os próximos
50 anos, sendo uma obra marcante para
a cidade. Isso proporciona tranquilidade
para a sua administração, já que é um setor
que não precisará de investimentos?
Juninho Gaspar – Infelizmente, nos últimos 20 anos, vivemos um governo obscuro,
sem transparência e faltando com a verdade. O governo se vangloriava que a ETE era
a maior obra da história do município. Entretanto é uma obra que nunca foi terminada,
deixando de construir várias etapas, tratando o esgoto de forma ineficaz, completamente sucateada por falta de manutenção
mínima, precisando de várias intervenções,
gerando grande preocupação, principalmente no tocante ao tratamento efetivo
dos dejetos. Muito foi dito que se pensava
a cidade para os próximos 500 anos, mas
na prática isso não passou de discurso para
enganar nossa população, a título de ilustração, outro grande problema gerado pela
falta de planejamento, é a questão do Cemitério.

EM - Sobre a área destinada à construção do Hospital do Câncer de Batatais e a
infraestrutura já feita no local, o senhor
tem um plano para dar utilidade ao local,
já que recentemente foi inaugurado um
centro de oncologia?
Juninho Gaspar – Existe uma discussão
judicial sobre esse local. Fato é que milhões
de reais em recursos públicos foram investidos e estão se perdendo pela ação do tempo. Devemos estudar a melhor forma de
aproveitar o referido local e minimizar os
prejuízos aos cofres públicos e ao cidadão
batataense.
EM - Finalizando, o que o senhor fará de
diferente das administrações anteriores?
Qual será a essência do seu trabalho?
Juninho Gaspar – Pretendemos fazer
uma gestão transparente e aberta ao diálogo, com inovação, tecnologia, prestando
bons serviços públicos ao cidadão e resgatando o protagonismo da nossa cidade.
Investindo os parcos recursos públicos de
maneira eficaz, utilizando indicadores para
facilitar as tomadas de decisão e minimizar
os possíveis erros. Realizando parcerias,
buscando melhorar a qualidade de vida das
pessoas e tornando a gestão acessível para
todos vamos transformar a triste realidade
que nossa cidade atravessa. Desejo um 2021
repleto de realizações e temos a esperança de dias melhores! Que venha a vacina e
que esse momento difícil nos traga muitos
aprendizados.
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Consórcio de empresas de Batatais divulga vagas
do Curso de Mecânica da ETEC

N

o dia 7 de dezembro, segunda-feira,
por
volta das 8h, no Salão de
Eventos Alcides Milan,
sede da ACE Batatais, foi
realizada uma reunião entre empresários que formam o Consórcio da Indústria de Batatais com o

objetivo de desenvolver
ações para divulgar o Curso Técnico em Mecânica
e a empregabilidade para
os alunos ingressantes do
Vestibulinho 2021, como
estagiários e aprendizes.
A iniciativa, que tem
apoio da ACE Batatais por
meio do vice-presidente

industrial
Paulo
Augusto Nascimento Neto,
que é diretor
proprietário
da Marispan
Implementos
Agrícolas, é
formado pelas empresas
Jumil, LS Limas,
Telba
Transformadores, Carnemi Fundição,
ASUS Implementos Agrícolas, Fundição Batatais,
Plurinox, Silc
Auto Peças, Vober Auto Peças e Lazzarini Móveis.
Segundo o gerente da
ACE Batatais, Luiz Carlos
Figueiredo, o grupo de
empresários do setor industrial observou uma diminuição de profissionais
qualificados no mercado
de trabalho para o preen-

chimento de vagas de emprego, e a informação era
de que a procura pelo curso de mecânica, oferecido
gratuitamente pela ETEC
Antônio de Pádua Cardoso
e que tem mais de 70 anos
de tradição, estava baixo,
inclusive correndo o risco
de ser retirado de Batatais.
Os empresários decidiram se reunir em consórcio e incentivar os jovens
a fazerem o curso de mecânica, que possui muitas
vagas de emprego no mercado de trabalho, principalmente no setor industrial em Batatais. A ação
principal foi divulgar nos
meios de comunicação,
como emissoras de rádio,
motossom e redes sociais,
que havia uma oportunidade de qualificação profissional gratuita e com alto
grau de empregabilidade.
Os custos da divulgação
foram pagos pelas próprias
empresas.
“O problema estava na

baixa procura de alunos
para a formação de turma
para o Curso de Mecânica,
o que poderia provocar o
seu fechamento”, comentou Figueiredo.
O professor da ETEC,
Luciano Patrocínio dos
Reis, coordenador do Curso de Mecânica da instituição, chegou a enviar uma
carta explicando as dificuldades para a diretora
superintendente do Centro
Paula Souza, professora
Laura Laganá, ressaltando a união das empresas
do setor industrial do município e as medidas que
foram tomadas para atrair
mais alunos para o curso.
“De fato esse consorcio
de empresas, essa parceria, fez e faz a grande diferença, não só para nós
como para a ETEC, mas
também com empresas e
município, onde podemos
nos apoiar e crescermos
juntos. Mais uma vez obrigado pelo apoio que tanto

procuramos”, comentou
Luciano ao gerente Figueriredo.
O professor da ETEC,
Miguel Alberto Montera
comenta que a ausência
de interesse dos jovens
pelo curso, é um sinal de
como a população está
encarando o mercado de
mão de obra da indústria,
e que após esta fase crítica
o ideal é que o consórcio
continue e faça um trabalho de base nas escolas do
ensino fundamental e do
ensino médio.
“Assim, desenvolveríamos uma estratégia para
despertar o interesse nestas crianças e jovens, em
trabalhar em uma indústria. Mostrar a eles, principalmente para os menos
favorecidos, que a indústria pode ser um trampolim para se especializarem
e até mesmo no futuro
buscar uma faculdade ou
universidade”, disse Miguel Montera.

Prêmio ACmais Facesp

ACE Batatais é reconhecida como uma das melhores
entidades do Estado de São Paulo

A

ACE Batatais ficou entre as três
melhores entidades do Estado de São
Paulo, sendo finalista pela
quinta vez ao Prêmio “ACmais”, que é uma ação instituída pela Facesp, com
o objetivo de destacar e
reconhecer as Associações
Comerciais (ACs) por meio
de casos de sucesso, melhores práticas e resultados. A eleita em primeiro
lugar foi a ACE da cidade
de Leme. Também estava
como finalista a ACE de
Santa Barbara d’Oeste.
Segundo informou Figueiredo, a ACE Batatais foi
finalista do Prêmio ACmais
em 2014 e recebeu os troféus de 1º lugar nos anos de
2015 e 2016. “Esta é a quinta
vez que a nossa entidade é

finalista ao Prêmio ACmais,
para nós isso sinaliza que
o nosso trabalho está tendo bom resultado e sendo
reconhecido pela nossa Federação. Estar entre as finalistas já é um grande presente”, disse.
Dentre as ações do
Prêmio ACmais, destaca-se o mérito do reconhecimento às associações
comerciais que atuaram
na busca do alcance da
missão e visão, e que consequentemente obtiveram resultados que atendam às necessidades das
partes interessadas: associados, colaboradores,
fornecedores, sociedade
e outras entidades.
O Prêmio ACmais é dirigido as associações comerciais filiadas a Facesp, que

se encontram em dia com
suas obrigações junto a federação e que responderam a pesquisa de desenvolvimento organizacional
(PDO). São reconhecidas e
consideradas destaques as

ACs que atingiram a maior
pontuação e atendam, de
forma harmônica e balanceada, aos fundamentos
avaliados pelos critérios do
Prêmio ACmais. O reconhecimento é feito em quatro

categorias para associações comerciais de grande,
médio e pequeno porte:
Gestão, Desenvolvimento
Local, Melhores Práticas
Boa Vista SCPC, Produtos e
Serviços.
As Associações Comerciais vencedoras do Prêmio
AC Mais 2020 foram anunciadas na manhã do dia
11 de dezembro, durante
evento on-line, transmitido
pelo Facebook e pelo canal
do Youtube da Federação
das Associações Comerciais
do Estado de São Paulo (Facesp).
“Estar entre as três melhores associações comerciais do Estado de São Paulo
é um orgulho para nós, pois
sabemos que são várias entidades trabalhando pelos
seus associados, contribuin-

do para o crescimento e
desenvolvimento do setor
empresarial e também das
suas respectivas cidades.
Ter esse reconhecimento
da nossa Federação é uma
grande honra e nos indica
que estamos no caminho
certo”, ressaltou o presidente da ACE Batatais, Ennio
Cesar Fantacini.
Em 2020, o Prêmio AC
Mais ocorreu pela primeira vez de forma digital. A
premiação reconhece às
associações que obtiveram melhores resultados,
atendendo as necessidades dos associados, colaboradores, fornecedores,
sociedade e outras entidades parceiras. A Facesp
parabeniza todas as ACs finalistas e, principalmente,
as vencedoras.
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“Bate Papo com o Papai Noel”
Um toque de magia que encantou e comoveu corações e mentes

D

iante de uma sugestão da colaboradora Sueli, do departamento
comercial da ACE Batatais, surgiu
a ideia de realizar o “Bate Papo com o Papai
Noel”, tendo como principal argumento, a
proibição do contato físico do bom velhinho
com a garotada e a preservação da magia de
Natal. A sugestão surgiu diante da informação
que a Associação Comercial e Industrial de
Franca (ACIF) estava realizando um bate papo
com o Papai Noel, através do WhatsApp, e
com transmissão pelo Facebook.
Imediatamente a ACE consultou a equipe
de gestão da ACIF, pesquisou detalhes e apresentou a sugestão à diretoria, sendo aprovada em reunião. Depois veio os preparativos, o
cenário para receber o Papai Noel e Mamãe
Noel, e o convite ao bom velhinho. Em seguida
abriu as inscrições e em apenas um dia foram
recebidas mais de 200 inscrições e mais de 230
crianças para serem atendidas. Considerando
o tempo que o Papai Noel tinha para atender,
foi encerrada as inscrições, agendado o atendimento de maneira personalizada com uma
mensagem do Papai Noel às crianças inscritas.
No domingo, dia 20 de dezembro, a partir
das 16h, iniciou as vídeos ligações pelo WhatsApp, a cada uma das crianças, se estendendo
até às 21h30. Na segunda-feira, dia 21 e na
terça-feira dia 22, as ligações tiveram início às

19 horas, indo até às 21h30.
Os integrantes da equipe de organização
e apoio ao Papai Noel ficaram emocionados
ao verem as crianças com os olhos vibrantes
conversando com o bom velhinho. São vários
relatos que emocionaram a todos, chegando a
momentos que o próprio Papai Noel, acostumado a se deparar com situações difíceis, se
emocionar e ficar com um “nó na garganta”
sem saber o que falar.
Em uma das conversas, uma criança de 7
anos, ao ser perguntada pelo Papai Noel sobre
o que queria ganhar de Natal, foi imediata na
resposta: “eu quero que o Papai do Céu ilumine para que tenha uma vacina contra a Covid o
mais rápido possível, não posso visitar os meus
avós, não encontro mais minhas amiguinhas e
tenho ouvido falar que muitas empresas passam dificuldades”. Papai Noel imediatamente
disse que o Papai do Céu ia atender o pedido
dela, ela sem que ele terminasse de falar, perguntou, “O senhor conhece o Papai do Céu?”,
Papai Noel respondeu, “conheço sim, foi ele
que me mandou conversar com vocês, ouvir
seus desejos e construir um mundo melhor
com a esperança das crianças”. Nesse momento se instalou um silencio, reflexão e comoção
entre as pessoas que trabalhavam no apoio ao
Papai Noel – como a magia de Natal encanta e
nos faz refletir.
Outro momento marcante foi quando o Papai Noel
se preocupou ao ver que
havia uma inscrição de uma
criança de quase 14 anos,
comentou ele: “este já é um
mocinho”, em seguida fez a
ligação de vídeo do WhatsApp, e ficou por uns instantes
sem fala, e com um impulso
mágico, soltou um “Ho, Ho,
Ho” e começou a falar, do
outro lado ouviu a voz da
mãe, dizendo que o jovem
era especial e não falava,
mas entendia e queria ouvir
o Papai Noel. Foi momentos

de emoção que calou o Papai
Noel por varias vezes. Seu pedido era de um jogo de xadrez,
pois até os 11 anos jogava xadrez, e diante de um choque
anafilático provocado em uma
cirurgia perdeu os movimentos. Cenas emocionantes, de
amor, esperança e fé.
Em outra conversa uma garotinha com mais de 10 anos,
disse que se inscreveu pois
acredita no Papai Noel e que
ele traz esperança e fé, disse ainda que suas amiguinhas
zombaram dela, mas manteve
a esperança e viu seu sonho
realizar, ficando muito contente do Papai Noel ter lembrado
dela e feito a ligação. Ao encerrar a conversa, a garotinha
falou: “Papai Noel como é importante acreditar e ver que
quando queremos, as coisas acontecem! Obrigado Papai Noel”.
Em um dos dias, o pai de uma criança enviou um vídeo, mostrando a alegria do seu filho saltitando de felicidade por ter conversado
com o Papai Noel. Foram várias mensagens de
retorno dos pais, cumprimentando a iniciativa
da ACE Batatais por proporcionar que a magia
de Natal permanecesse viva.
Durante as conversas, o Papai Noel se
emocionou, chorou, vibrou de alegria e sorriu
muito, enfim um sonho estava realizado, Papai
Noel conversou com varias crianças mesmo
com o distanciamento social em virtude da
pandemia do Covid-19, o sonho virou realidade.
No dia 23 de dezembro, após um sorteio
entre as crianças mais carentes que participaram da vídeo chamada do bom velhinho,
e diante da colaboração de vários diretores
que doaram os presentes, o Papai Noel estava
a postos novamente, e a partir das 16h fez a
entrega às crianças sorteadas. Para a entrega
dos presentes a ACE providenciou um protocolo sanitário de atendimento de 10 em 10

minutos, distanciamento social, uso de mascaras e álcool 70º. Após a entrega o Papai Noel
voltou a ligar para mais crianças, finalizando o
atendimento a todas as crianças inscritas.
Para o presidente da ACE, Ennio Cesar Fantacini, o evento foi coroado de sucesso, graças
à dedicação da equipe de colaboradores, que
não mediu esforços e apoiou o Papai Noel nos
bates papos que vão ficar marcados na mente
e no coração de muitas pessoas.
O diretor da ACE, Joel Marques de Souza,
que acompanhou todos os dias de bate papo,
ficou emocionado por vários momentos, e
prometeu apoio para a realização deste evento no final de 2021. Todos os diretores apoiaram a iniciativa e pretendem manter o evento
no calendário da ACE.
O gerente executivo da ACE, Luiz Carlos
Figueiredo, agradeceu a cada um dos colaboradores que contribuíram na organização e realização dos eventos, e em especial ao Papai Noel que atendeu o convite
para falar com as crianças, prometendo
estar presente mais uma vez no próximo
final de ano.
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Live de encerramento da Promoção
Natal Pé Quente foi uma grande festa
A noite foi recheada com vários vales compras, muitas brincadeiras com prêmios on-line,
animação contagiante do apresentador Rodrigo Cesar e show com o Grupo Raiz Samba 6

D

urante todo o
mês de dezembro
de 2020, a magia
natalina esteve muito presente na ACE Batatais, com
ações pontuais que viraram
festa. Assim também foi a
noite de 29, terça-feira, com
a Live de encerramento da
Promoção Natal Pé Quente, que contou com sorteio
de vários vales compras
com valores de R$ 200 à R$
1.000, muitas brincadeiras
com prêmios doados pelas
lojas participantes para o
público, show com o Grupo
Raiz Samba 6 e a animação
incomparável do apresentador Rodrigo Cesar. O evento
foi transmitido ao vivo pelo
Facebook e teve a participação de mais de 8 mil
pessoas, com mais de 500
compartilhamentos e 13 mil
comentários, números que
representam o sucesso da
ação da ACE Batatais.
Por volta das 18h30,
toda a equipe de colaboradores da ACE já estava à
postos no Salão de Eventos
Alcides Milan. Os profissionais do som e iluminação da
Hot Baladas fazendo os últimos testes, Juliano Camargo
no sistema de transmissão
de internet, os integrantes
do Grupo Raiz Samba 6 no
palco com os instrumentos prontos para começar
o show. O apresentador
Rodrigo Cesar colhendo as
últimas informações com o
presidente Ennio Cesar Fantacini e com o gerente Luiz
Carlos Figueiredo. O diretor
jurídico Alexandre Santos
Toledo acompanhando tudo

de perto como auditor da
promoção. Às 19h a ACE
entrou no ar para Batatais e
para o mundo, numa grande festa, com muita música,
animação e muitos prêmios.
Após a abertura do evento, a ACE Batatais apresentou um vídeo institucional
emocionante de fim de ano,
provocando reflexão sobre
as dificuldades de 2020, o
comportamento das pessoas diante da pandemia, convidando os expectadores a
serem solidários e felizes,
desejando que 2021 seja
um ano de boas escolhas
para a vida e inesquecível.
Confira o vídeo no www.
facebook.com/acebatatais/
videos/310258173659211 .
Inicialmente foram sorteados cinco vales compras
de R$ 200 cada para os vendedores das lojas participantes, na sequência foi a vez do
sorteio de seis vales compras
de R$ 250, seis vales compras de R$ 500 e mais três
vales compras especiais de
R$ 1.000 cada. Os sorteios
eram intercalados por brincadeiras e por muita música
durante todo o tempo do
evento.
Nas brincadeiras que valiam prêmios doados pelas
lojas, o público que participava da Live transmitida
pelo Facebook tinha que
ser rápido para responder
as perguntas feitas por Rodrigo Cesar, por exemplo,
quem escrevesse o nome de
uma determinada empresa
participante da Promoção
Natal Pé Quente primeiro
ganhava o prêmio. Outros

eram sorteados diretamente pelos cupons retirados
nas urnas, posteriormente
devolvidos para os sorteios
principais. Também teve
charadas do tipo: o que o
cavalo foi fazer no orelhão e
o que de dia tem quatro pés
e a noite tem seis?
Outra divertida brincadeira lançada ao público, foi
o desafio de adivinhar quantas bolinhas de vidro haviam
dentro de uma garrafa plástica. Foram vários chutes, mas
no final o ganhador acertou
o número exato de 199 bolinhas e ganhou um vale compra de R$ 200. Ao todo foram 63 brindes e mais de 13
mil comentários de expectadores que participavam.
“Foi realmente uma
grande festa de encerramento de mais uma promoção de sucesso da ACE Batatais, que contou com grande
participação dos munícipes.
Ficamos felizes em oferecer
esses momentos para a população. Literalmente, houve uma conexão de vibrações positivas da entidade
com o público nas ações de

dezembro e isso nos deixa
muito animados para fazermos mais e ainda melhor no
próximo ano. Os meus sinceros agradecimentos a todas as empresas que participaram da promoção Natal
Pé Quente e parceiros que
estiveram conosco”, comentou Figueiredo.
Por volta das 22h30, o
Grupo Raiz Samba 6 finalizava o show com músicas de
carnaval. Rodrigo Cesar convidou o presidente da ACE,
Ennio Fatacini, a presidente do CMEC, Paula Garcia e
juntos com Alexandre Toledo, encerraram a Promoção
Natal Pé Quente 2020.

“Estamos extremamente
felizes por tudo o que aconteceu nesse mês de dezembro.
Fizemos ações que tiveram
bons resultados, como a Carreata Iluminada, as vídeos
chamadas com Papai Noel e
esta grande festa de encerramento da Promoção Natal
Pé Quente. Tivemos um ano
muito difícil em
quase todos os
aspectos,
que
nos serviu como
lição, aprendemos coisas novas e estamos
nos fortalecendo
com união e inovação. No próximo Natal com

certeza teremos novamente
essas ações tão positivas para
a nossa cidade. Desejo a todos um Feliz 2021, repleto de
realizações e que venha logo
a vacina contra a Covid-19”,
finalizou Ennio Fantacini.
Veja a relação de empresas participantes na página 11

GANHADORES DOS VALES COMPRAS DO SORTEIO DO DIA 29/12
Nome
Empresa
Valor do vale compra
Olavio Ferreira das neves
Sup. Lança
R$ 250,00
Antônio Carlos A. Corrêa
Lojas ÉD Mais
R$ 250,00
Natália Alves do Nascimento
Sup. Lança
R$ 250,00
Michel Augusto Ferreira
Fabriart		R$ 250,00
Neusa M. N. Arantes
Vivenda Home Store		R$ 250,00
Camila G. B. Moraes
Nova Griff
R$ 250,00
Fabiano R. Freitas
Nova Griff
R$ 500,00
Dirceu Palaquini
Bazaar Hering
R$ 500,00
Maria Ap. Assad Marques
Popimar
R$ 500,00
Viviane M. Vieira
Bazar Castelo
R$ 500,00
Maria Aparecida Rueda
Farmácia Fernando
R$500,00
Maria Elza de Paula Caroli
Luanger Magazine
R$ 500,00
Maria Aparecida DJ. Moraes
Farmácia Fernando
R$ 1.000,00
Rayane A. de O. Souza
Posto São Geraldo
R$ 1.000,00
Cláudia Guidet
Nova Griff
R$ 1.000,00
VENDEDORES QUE GANHARAM VALE COMPRAS DE R$ 200
Empresa
Nome
Popimar
não identificou
Queda Livre
Marcinha
Bazar Castelo
Camila
Sup. Lança
não identificou
Óticas Brasileiras
Amanda
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Ganhadores dos sorteios dos dias 7 e 14 de dezembro

Cuca Babi Kids - Patrícia Helena
Custodio R de Almeida

Chaveiro Ágape - Luan Verissimo Souza

HB Móveis - Elisabeth Cristina da Silva

Portões e Cia - Andrea Aparecida Vieira da Silva Justino Supermercado Lança 1 - Luzia Maria Coelho Viana

Ótica Carol - Sonia Regina S Vieira

Loja ED+ Mauricio Geraldo Barufaldi

Popimar - Marina Aparecida Barufaldi

SJS - Priscila Figueira de Oliveira

Óticas Carol - José Ribeiro da Costa

Nova Griff Filhos - Milena da Silva Fernandes

J2M - Luis Edmundo Fiori Mattos

Supermercado Lança - Tafarel Taylor Silva Cruz

Nova Griff - Elaine Aparecida
de Lima Moraes

Portões e Cia - Lucia Aparecida Claudino da Silva

Bazaar Hering - Lais Paula Basilio

Ótica Carol - Ellen Cristina de Assis Dias
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ACE Batatais e parceiros realizam três noites
de Carreata Iluminada com Papai Noel
O evento contou com 19 veículos iluminados e prestigiou a maioria dos bairros da cidade

A

ACE Batatais, em
parceria com empresas associadas
e apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,
fez uma grande ação natalina, que envolveu quase
toda a cidade. A Carreata
Iluminada com 19 veículos
conduzindo o Papai Noel,
realizada nos dias 16, 17 e
18 de dezembro (quarta,
quinta e sexta-feira), sempre com início às 19h30,
foi considerada um grande
sucesso, criando um clima
mágico natalino por onde
passou.

ACE Batatais, juntamente com várias empresas,
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, fizeram uma
grande festa com a “Carreata Iluminada”, conduzindo
o Bom Velhinho pelas ruas
da cidade. No dia 16, às
18h30, a concentração e os
preparativos para a saída da
carreata aconteceram em
um local diferente dos anos
anteriores, em frente ao
Centro de Eventos Antônio
Carlos do Prado Baptista. Os
veículos se posicionando,
Papai Noel e sua ajudante, a
Mamãe Noel, já no trenó ro-

deado de crianças com seus
pais, vários flashs!
Com o apoio de uma
viatura da Guarda Civil Municipal, na frente, conduzindo e dando ritmo à car-

reata, estava o carro
da ACE Batatais. Entre
as empresas com veículos iluminados, o
Supermercados Real,
Supermercados Nori,
Transface, Chaveiros
Ágape, J2M Portões,
Lizote Materiais para
Construção, Claretiano
– Centro Universitário,
Weclix Internet, Rossi
Energia Solar, JNB Elétrica e Lazer e o Trenzinho Pula Pula da Gaby.
Uma iluminação chamativa, que dava para ser vista
de longe, chamando a atenção de muitos adultos pelo
caminho, e principalmente
da crianças que ficavam na
expectativa de ver o Papai
Noel, que nesta edição do
evento, não jogou doces
pois, apesar de todos os
pedidos de permissão e de
praticar todas as medidas
sanitárias de prevenção e
combate ao coronavírus, foi
proibida pelo COE (Comitê

de Operações Emergenciais
em Saúde Pública).
“A carreata foi muito bonita, chamando a atenção
de todos por onde passava.
Observamos que haviam
crianças esperando com sacolinhas na mão para pegar
os doces que eram jogados
à elas nos anos anteriores
do evento, mas nessa edição não foi possível em função da proibição do COE. A
cena das crianças esperando os doces nos deixou sensibilizados por não podemos
atender a expectativa, mas
a carreata em si foi realmente muito emocionante.
Quando passava o trenó
com Papai Noel as crianças
e os adultos vibravam, estampando um sorriso, tirando fotos, e acenando com as
mãos para o Bom Velhinho”,
disse o gerente da ACE Batatais, Luiz Carlos Figueiredo.

Segundo o presidente da
ACE, Ennio Cesar Fantacini,
essa foi a quarta edição da
Carreata Iluminada promovida pela entidade e parceiros, com apoio da Prefeitura
e da Secretaria de Cultura,
sendo um evento que já se
tornou tradicional no calendário de ações.
“Agradeço o apoio da
Prefeitura nesta ação, principalmente às empresas que
iluminaram seus veículos e
participaram da carreata, à
população que prestigiou e
entendeu o nosso propósito, levando as crianças para
ver o Papai Noel passando
em seu trenó, aos colaboradores da ACE por se empenharem na organização, em
especial ao Wiliam Oliveira
que ficou à frente, auxiliando em tudo o que foi necessário. Obrigado a todos”,
ressaltou Ennio Fantacini.

Live em prol do jovem Ary Rezende arrecadou
mais de R$ 100 mil

N

o dia 8 de dezembro, com início às
17h30, no Salão
de Eventos Alcides Milan,

sede da ACE Batatais, diversas pessoas e empresas
da cidade se reuniram para
uma ação de solidariedade.

Com o trabalho encabeçado
pelos integrantes da Comissão Organizadora do Movimenta Batatais, foi realizada

uma vaquinha virtual e depois a Live Solidária com objetivo de arrecadar recursos
para a manutenção do tratamento do jovem batataense
Ary Braga Rezende Neto.
Ary é um adolescente de
17 anos, que possui uma doença chamada Adrenoleucodistrofia (ALD), também
conhecida como Doença de
Lorenzo, que acomete o sistema nervoso central e as
glândulas adrenais (suprarrenais).
Seu tratamento começou
em junho de 2018 no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, mas a doença se
manifestou de forma muita
rápida e a partir de fevereiro de 2019 ele foi perdendo
todas as funções motoras,
já não enxerga mais, perdeu a deglutição, está com
traqueostomia e só respira
com ajuda de aparelhos. Por

essa razão, com objetivo de
ajudar a família a manter o
tratamento diário, que gera
muitos custos, é que a comunidade se mobilizou.
O resultado da Live foi
extraordinário, com arrecadação de R$ 109.452,88.
“Graças aos esforços e união
de pessoas do bem, obtivemos com êxito a incrível
metal. Que este ato de
fraternidade prospere e
se multiplique em todos

nós”, destacou a organização do Movimenta Batatais.
A irmã de Ary Rezende,
deixou um agradecimento
público. “Temos pessoas incríveis em nossas vidas para
nos apoiar e nos ajudar em
tudo. Obrigado a essa equipe maravilhosa que fez tudo
isso ser possível. E a todos
que participaram, ajudaram,
colaboraram, para o nosso
príncipe Ary”, destacou.
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EMPRESAS PARTICIPANTES DA PROMOÇÃO NATAL PÉ QUENTE DA ACE BATATAIS
3D INFOSHOP  
END.: AV. QUATORZE DE MARÇO, 481, VILA MARIA
TEL.: 3761-1941
A PONTUAL
END.: R. CEL. JOAQUIM ALVES, 19, CENTRO
TEL.: 3761-4854
ADRIANA LINGERIE          
END.: AV. DR. OSWALDO SCATENA, 234, CASTELO     
TEL.: 3662-9909
AGAPE BRINDES
END.: R. PADRE CLARET, 521, CASTELO
TEL.: 98870-3294
AGRO ANDRÉ LUIS             
END.: AV. DOS PUPINS, 390, FRANCISCO PUPIN                          
TEL.: 3662-5846
ALQUIMIA MODA E ACESSÓRIOS         
END.: R. DR. LEANDRO CAVALCANTI, 55, CENTRO                     
TEL.: 3761-0242
ANTENAS E CIA
END.: R. DR. ALBERTO GASPAR GOMES, 874, SANTO ANTÔNIO          
TEL.: 3662-6797
ARMARINHO CASARÃO  
END.: R. CEL. JOAQUIM ROSA, 227, CENTRO   
TEL.: 3761-3336
BAZAAR        
END.: AV. DR. OSWALDO SCATENA, 299, CENTRO
TEL.: 3761-1090
BAZAAR HERING  
END.: R. DR. MANOEL FURTADO, 25, CENTRO                              
TEL.: 3761-1944
BAZAR CASTELO  
END.: AV. COMANDANTE SALGADO, 680, CASTELO                   
TEL.: 3761-6834
BICICLETARIA BATATAIS           
END.: R. JOSÉ LOMBARDI, 20, RIACHUELO      
TEL.: 3761-3301
BOA VISÃO ÓTICA
END.: AV. DUQUE DE CAXIAS, 156, CASTELO
TEL.: 3761-5131
BONAFRUTA
END.: PÇ. CONEGO JOAQUIM ALVES, 193, CENTRO
TEL.: 2110-0096
BRÉ CHIC
END.: R. ANGELO SCAVAZZA, 38, FRANCISCO PUPIM
TEL.: 3662-9569
CAPIM LIMÃO
END.: R. CEL. JOAQUIM ALVES, 30, CENTRO
TEL.: 99210-3584
CASINHA DOS ENFEITES             
END.: R. JOSÉ JORGE, 268, RIACHUELO             
TEL.: 3761-6778
CASTELO PET SHOP          
END.: AV. DUQUE DE CAXIAS, 1024, CASTELO              
TEL.: 3662-2403
CHAVEIRO ÁGAPE               
END.: R SENADOR FEIJÓ, 103, VILA MARIA     
TEL.: 3761-6759
CIDINHA MODAS
END.: TRAV. BURITI, 25, RIACHUELO                
TEL.: 3761-4716
CLINICA VETERINÁRIA DR. VINICIUS FLEURY
END.: R. TOPAZIO, 394, VILA LIDIA
TEL.: 3662-6858
COMERCIAL MANSUR
END.: R. DR. ALBERTO GASPAR GOMES, 653, CENTRO
TEL.: 3761-2445
CONVENIÊNCIA CANADÁ             
END.: AV. PROF. DR. JOSÉ RINALDO LAZARINI, 285, JD CANADA        
TEL.: 3761-3773
CRED CALÇADOS BIANCO           
END.: R. MARECHAL DEODORO, 243, CASTELO            
TEL.: 3662-9292
CUCA BABY KIDS
END.: AV. DR. CHIQUINHO ARANTES, 463, CENTRO   
TEL.: 3761-4123
DEZIRE
END.: R. CEL. MANUEL GUSTAVINO, 377, CENTRO
TEL.: 3761-0909
DMF AFIAÇÃO
END.: R. SENADOR FEIJO, 173, VILA MARIA
TEL.: 99152.8352
DOCE E FESTA BATATAIS          
END.: R. CEL. JOAQUIM ROSA, 196, CENTRO                  
TEL.: 3761-9200
DOCE VÍCIO MODAS          
END.: R. DR. VILA NOVA, 71, RIACHUELO         
TEL.: 3761-1332

DONA CE CHINELOS         
END.: R. SETE DE SETEMBRO, CENTRO                  
TEL.: 99182-3101
DUQUE TABACARIA          
END.: R. DR. LEANDRO CAVALCANTE, 139, CENTRO,
TEL.: 3012-5616
FABRIART
END.: R. DOS ANTURIOS, 467, VILA SÃO FRANCISCO
TEL.: 99206-8616
FARMÁCIA FERNANDO MANIPULLARIUM  
END.: R. SANTOS DUMONT, 140, CENTRO                       
TEL.: 3761-2118
FLORA SANDRIN
END.: PÇ. DR. FERNANDO COSTA, 85, CASTELO                           
TEL.: 3662-4445
FOUR MODA COUTRY
END.: R. VER. ROBERTO P. MARQUES, 10, DISTRITO INDUSTRIAL
TEL.: 3761-1363
HB MÓVEIS
END.: AV. DOS PUPINS, 298, FRANCISCO PUPIM
TEL.: 99335-0815
IDEAL CASA
END.: R. CEL. JOAQUIM ROSA, 106, CENTRO
TEL.: 3662-2532
J2M PORTÕES          
END.: R. VEREADOR CARLOS SIBIM, 15, JD. VIRGINIA                              
TEL.: 3662-3998
LILIA LINGERIE
END.: R. CEL. JOAQUIM ALVES, 30 CENTRO
TEL.: 99283-4214
LIMPE BEM
END.: R. ARTHUR LOPES DE OLIVEIRA, 1612, VILA LÍDIA
TEL.: 99260-6368
LOJAS ED MAIS
END.: PÇ. DR. JORGE NAZAR, 09, CENTRO
TEL.: 3761-6508
LUANGER MAGAZINE      
ENDEREÇO: R. SANTOS DUMONT, 816, SANTO ANTONIO                    
TELEFONE: 3761-3007
MAMÃE BEBE
END.: R. SETE DE SETEMBRO, 133, CENTRO
TEL.: 98860-3595
MERCADÃO DOS ÓCULOS            
END.: RUA MARECHAL DEODORO, 59, CENTRO           
TEL.: 99125-7804
MESTRE DA LIMPEZA
END.: R. DR. ALBERTO GASPAR GOMES, 543, CENTRO
TEL.: 99314-6942
NEW LOOK
END.: PÇ. CÔNEGO JOAQUIM ALVES, 195, CENTRO    
TEL.: 99327-5029
NIBIA LINGERIE   
END: R. CLAÚDIO NORI, 36, PARQUE TEXTIL               
TEL.: 3662-8942
NIMALÂNDIA
END: AV. DR. CHIQUINHO ARANTES, 524, CENTRO   
TEL: 3662-3610
NOVA GRIFF             
END: R. DR. REBOUÇAS, 103, VILA MARIA
TEL: 3761-1102
NOVA GRIFF FILHOS        
END.: PÇ. PIO XII, 146, VILA MARIA     
TEL.: 3662-3804
ÓTICA BRASILEIRA           
END: R. CEL. JOAQUIM ROSA, 128, CENTRO   
TEL: 3761-5541
ÓTICA MELANI BOTTO  
END: PÇ. CÔNEGO JOAQUIM ALVES, 3, CENTRO         
TEL: 3761-2855
ÓTICAS CAROL       
END: R. CEL. JOAQUIM ROSA, 4, CENTRO                        
TEL: 3662-9938
ÓTICAS MADRI
END.: RUA SANTOS DUMONT, 680, CENTRO
TEL.: 3662-8301

PARAISO DOS PETS
END.: R. GABRIEL DE ANDRADE, 317, CENTRO
TEL.: 99460-0220
PAULATUR TURISMO       
ENDEREÇO: AV. NOVE DE JULHO, 130, CASTELO      
TELEFONE: 3761-3536
PIMENTA ROSA
END.: R. QUINTINO BOCAIUVA, 597, VILA MARIA
TEL.: 3662-4688
PIZZARIA TIO ANDRÉ
END.: R. QUINTINO BOCAIUVA, 100, CASTELO
TEL.: 3662-1550
PLANETA PÉ CALÇADOS              
END.: R. CEL. JOAQUIM ALVES, 1164, RIACHUELO      
TEL.: 3761-4489
PONTO A PONTO  
END.: AV. PREF. JOSÉ PIMENTA NEVES, 570, SÃO FRANCISCO                            
TEL.: 99385-7250
POPIMAR      
END.: AV. DR. CHIQUINHO ARANTES, 472, CENTRO,  
TEL.: 3660-5311
PORTÕES E CIA      
END.: R. CEL. JOAQUIM ROSA, 549, CENTRO   
TEL.: 3761-9700
POSTO SÃO GERALDO     
END.: R. ARTHUR LOPES DE OLIVEIRA, 1031, OURO VERDE                
TEL.: 3761-3269
QUEDA LIVRE     
END.: R. CEL. MANUEL GUSTAVINO, 345, CENTRO     
TEL.: 3761-7531
RELOJOARIA RIZATTO
END.: R. CEL. JOAQUIM ROSA, 57, CENTRO
TEL.: 3761-2154
ROMANA MODAS  
END.: R. JOAQUIM NABUCO, 278, CASTELO    
TEL.: 3761-1474
SEMPRE BELLA LINGERIE
END.: AV. NOVE DE JULHO, 03, CASTELO
TEL.: 3761-8686
SJS SERRALHERIA              
END.: R. OTORINO RAVAGNANI, 640, SÃO JOSÉ                           
TEL.: 3662-4013
SOLLAR ELETRICA DE LAZER
END.: ROD. AYTON SENNA, 825 - AEROPORTO
TEL.: 3761-0055
STYLLI CALÇADOS             
END.: LADEIRA DR. MESQUITA, 72, CENTRO                 
TEL.: 3761-9825
SUPERMERCADO ECONÔMICO
END.: R. JOAO SOLANE, 395, JD. SÃO CARLOS
TEL.: 3662-9826
SUPERMERCADO LANÇA
END.: R. TODOS SANTOS, 195, JD. SANTA LUIZA
TEL.: 3662-3074
TCHÊ BATATAIS            
ENDEREÇO: R. CEL. JOAQUIM ROSA, 326, CENTRO                  
TEL.: 3661-0370
TECH CELL
END.: R. CEL. JOAQUIM ROSA, 96, CENTRO
TEL.: 99101-7780
TECH CELL LOJA 2
END.: R. SETE DE SETEMBRO, 38, CENTRO
TEL.: 99101-7780
VANGUIFÁ MARMITARIA
END.: R. MARIA CARMEN VIEIRA, 80, JD SÃO CARLOS
TEL.: 98854-3707
VIVENDA HOME STORE
END.: RUA SANTOS DUMONT, 829, CENTRO  
TEL.: 99294-8390
WECLIX
END.: AV. NOVE DE JULHO, 195, CASTELO
TEL.: 98189-5896
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Espaço da Mulher Empresária

M

ês de
j a neiro
de 2021, o primeiro do ano, renovando as energias
e a esperança de
dias
melhores.
Para
começar
bem esta nova
jornada,
nada
como ser com
positivismo e alegria. A nossa homenageada nesta
primeira edição
do Jornal Empreenda, é a empresária da A Pontual Joias, Josiana
Garcia de Araújo
Volpin, que faz
aniversário
no
dia 6 de fevereiro, casada há 15
anos com Adriano Volpin. Josi, como é mais conhecida
por clientes e amigos, é apaixonada por pets, possui três
gatos e uma cachorrinha que são a alegria da casa. Josi
Volpin é formada em Química (licenciatura e bacharelado) pela FFCLRP-USP e também é Mestre em Ciências
Farmacêuticas pela FCFRP-USP. Confira:
Espaço Mulher Empresária - Com quantos anos começou a trabalhar? Você sempre trabalhou na empresa de
sua família?
Josiana Garcia de Araújo Volpin - Me tornei empresária
há poucos anos, em 2012, quando meu esposo e eu decidimos residir definitivamente em Batatais e assumimos a loja
A Pontual Joias, que era de propriedade do meu saudoso
pai, Josafá Garcia de Araújo. A parte comercial da loja ficou
sendo nossa desde então e a parte de prestação de serviços
(consertos de joias e relógios) continuou sob responsabilidade de meu pai. Foi o despertar de um universo para mim!
Até então os meus planos, formação e dedicação tinham
sido para seguir uma carreira acadêmica, apesar de sempre
ter sido criada dentro do ambiente comercial, o meu foco
não era esse. Mas creio que ver todas as lutas e esforços
que os meus pais haviam feito com a A Pontual Joias, me inspiraram para seguir este legado adiante e hoje aqui estou,
me esforçando para empreender cada dia mais e melhor,
continuando com a tradição de uma loja com 43 anos de
mercado.
EME - Quais as suas responsabilidades na empresa?
Josi Volpin - A minha rotina de trabalho é bem prazerosa. Me divido entre o gerenciamento e administração geral
da loja, atendimento aos clientes, compras de mercadorias
(sou muito rigorosa com a qualidade dos nossos produtos),
e também me esforço para sempre atualizar nossas mídias
e redes sociais, pois acredito que o Marketing digital é uma
parte fundamental para fortalecimento da marca, ainda
mais agora em tempos de pandemia, a presença digital foi
um recurso muito útil para nós pequenos empresários.
EME - Quais as suas maiores dificuldades no dia-a-dia?
Josi Volpin - A relojoaria e a ourivesaria são atividades
praticamente em extinção! Num mundo onde quase tudo

é descartável, com a cultura de que “é melhor jogar fora do
que consertar”, nos deparamos com o desafio de prestação
de serviços de consertos e reparos em joias e relógios. Muitas pessoas acham que paramos de efetuar esses serviços;
mas quero deixar claro que continuamos na ativa, nos preparando e capacitando para sempre bem atender nossos
clientes.
EME - O fato de ser mulher influencia na maneira de
administrar a empresa?
Josi Volpin - A maior parte do meu público é feminino,
então, por este motivo acredito que ser mulher me facilite
a compreender as dúvidas e necessidades da procura e poder praticar uma oferta de qualidade aos meus clientes. Mas
independente de gênero, tenho a convicção de que, o que
realmente importa numa administração eficaz, é entender
bem o mercado e ter resiliência para se adaptar conforme
suas variações.
EME - A Pontual Joias é referência em alianças de noivado e para casamento? A empresa possui variedade nesse
aspecto?
Josi Volpin - Sim, nossa loja é referência em alianças,
principalmente por dois motivos: por trabalhar com materiais de ótima qualidade, com alto grau de pureza e pela variedade que oferecemos aos nossos clientes. São mais de
300 modelos de alianças em Ouro 18K, além dos modelos
em Prata de Lei-925, Aço inox (somos a única loja licenciada
em Batatais a oferecer a marca Convex, que é líder nacional neste seguimento) e agora também estamos oferecendo
alianças em Liga de Moeda Antiga (que é uma alternativa
com bom custo-benefício frente à alta valorização do Ouro
18k). Lembrando que além de alianças oferecemos todo tipo
de Joias (correntes, pulseiras, brincos, pingentes, anéis, tornozeleiras, etc). Como sempre digo aos nossos clientes “uma
joia tem o poder de eternizar uma ocasião”, quantos aniversários de 15 anos, formaturas, casamentos, nascimentos já
foram eternizados com uma Joia da A Pontual Joias? Somos
muito gratos por fazer parte e contribuir para eternizar tantas histórias.
EME - E na parte de relógios, vai do tradicional ao mais
moderno?
Josi Volpin - Confesso que sou uma aficionada por relógios. Desde criança me recordo do meu pai consertando os
relógios de parede, os carrilhões e eles batendo e ecoando
de madrugada em nossa casa, e a curiosidade de ver como
funcionava o passarinho do relógio Cuco. São lembranças

que me motivam a continuar investindo neste universo. Assim, como nas Joias, também priorizamos a qualidade das
marcas de relógios que oferecemos em nossa loja. Hoje o
relógio se tornou mais um acessório de moda. A maioria
das pessoas se preocupa mais com o design do relógio do
que propriamente com a sua funcionalidade e/ou qualidade.
Vemos o avanço da tecnologia nos Smartwatches (que são
muito funcionais), mas acredito que sempre haverá espaço
para os amantes de um clássico relógio automático.
EME - Na cozinha
tem algumas receitas
que agradam toda a
família? Qual o seu
prato predileto?
Josi Volpin - Estar
na cozinha é uma terapia para mim. Gosto
de receitas que me desafiam, queria ter mais
tempo para me dedicar à culinária. Dentre
os pratos que costumo
fazer tem uma Batata
Gratinada que minha
família sempre pede
para eu levar em nossos encontros. Dizer
um único prato predileto é difícil, mas adoro Coxinha e adoro
Brócolis (então talvez
seria: uma Coxinha de
Brócolis?! Rsrs)
EME - Quando não está trabalhando, como prefere passar os seus momentos de descanso e lazer?
Josi Volpin - Sou apaixonada por música! Música tem
função de me acalmar quando estou agitada, de me animar
quando estou cansada e de me conectar com Deus através
de um louvor! Canto, toco violão e estou aprendendo Ukulele, então, em minhas horas vagas tento me dedicar a isto.
Também adoro ver filmes e viajar quando possível.
EME - Você tem algumas dicas para as mulheres que
estão começando uma nova empresa ou iniciando uma
carreira profissional?
Josi Volpin - Com esforço, planejamento e dedicação todos são capazes de alcançar seus objetivos! Então trace metas audaciosas sim; procure se profissionalizar através dos
estudos, se capacite (todo conhecimento agregado é útil); se
organize; se prepare para os desafios que vão surgir (pois as
dificuldades sempre virão); sonhe, mas sempre tenha os pés
no chão. Em toda ocasião seja grato e acima de tudo tenha
fé em Deus.
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Entrevista – Fabriart Móveis Planejados
Por Eduardo Luís da Silva – sócio proprietário

Jornal Empreenda - Quando e como surgiu a empresa Fabriart Móveis Planejados?
Fabriart Móveis Planejados - A Fabriart surgiu em 15 de novembro de 2014, através de um
empenho de trabalho, focado na montagem
de portas e guarnições, entre o Paulo e um ex-sócio. Naquele momento, entre um serviço e
outro, os clientes passaram a solicitar também
a fabricação e montagem de alguns móveis, tais
como gabinete de pia de banheiro e cozinha.
EM - Quem são os seus proprietários e
com quantos colaboradores a empresa conta
atualmente?
Fabriart - Atualmente os sócios são o Eduardo Luís da Silva e Paulo Oliveira dos Santos
Junior. Contamos com mais oito colaboradores.

EM - Quais tipos de móveis a empresa fabrica e para quais ambientes?
Fabriart - Fabricamos quase todos
os tipos de móveis, na linha do MDF
BP (revestido), guarda roupas, closets, penteadeiras camarim, nichos
diversos, gaveteiros, sapateiras, cômodas, criados, gabinetes de cozinha
de banheiro, armários fixados na parede, painéis de TV, rack, aparadores,
mesas, prateleiras, puffs, estruturas
para sofás. Os ambientes são gerais,
salas, escritórios, cozinhas, quartos,
lavanderias, oficinas, garagens, onde couber
um móvel a Fabriart têm capacidade de se
adequar ao projeto do cliente.

possamos atendê-lo, temos nosso “Setor de
Desenvolvimento” que dá o suporte necessário
para satisfazer o cliente. Mas caso o mesmo tenha o projeto, isto facilita e, ou otimiza o “Processo de Desenvolvimento do Móvel”.

EM - Como funciona o processo de fabricação de um móvel planejado? O cliente tem
que ter um projeto?
Fabriart - O processo de fabricação inicia-se
pela visita técnica que fazemos sem compromisso. Daí em diante, fazemos o levantamento
de medidas do local, juntamente com o cliente,
relatando as suas intenções de projeto. O cliente não precisa ter o projeto pronto para que

EM - A Fabriart atende pequenos pedidos, como por exemplo, um armário para banheiro com espelho sob medida?
Fabriart - Sim. Atendemos todos públicos,
sem nenhuma discriminação, tanto os grandes
como os pequenos pedidos, cujos os quais, foram os que nos trouxeram até aqui onde estamos e pretendemos evoluir com eles.

EM - Quais produtos e serviços a empresa
oferece aos seus clientes?
Fabriart - A Fabriart Móveis Planejados
oferece aos clientes a fabricação e montagem
de móveis sob medida, e os serviços de montagem e desmontagem de móveis, pequenos
reparos e parceira em tapeçaria, serralheria,
vidraçaria, bricolagem, etc.

EM - No setor residencial, as cozinhas planejadas são as mais procuradas pelos consumidores?
Fabriart – Exato! A procura pelo Mobiliário
das Cozinhas e Áreas Gourmet são os mais desejados pelos nossos clientes.
EM - Quais outros móveis para residências as pessoas costumam encomendar?
Fabriart - Sem dúvida o segundo lugar na
procura pelos móveis planejados são os Guarda Roupas e Closets.

EM - Quais segmentos de empresas a Fabriart já atendeu e quais tipos de móveis?
Fabriart - A Fabriart Móveis Planejados já
atendeu segmentos da indústria de móveis,
fomento agrícola, fundições, embalagens,
transformadores, tecidos, estamparias, lojas
de departamento, suplementos alimentares,
pizzarias, imobiliárias, arquitetas, advogados e
outros. Na maioria dos atendimentos, os móveis
foram mesas, portas, tampos, painéis de fechamento de parede, armários, estantes, balcões de
atendimento/caixa/exposição e prateleiras.

EM - Como é a concorrência no setor em
que a Fabriart atua?
Fabriart - A concorrência é muito boa, temos
bons relacionamentos e até mesmo parcerias e
nada de inimizade. Apesar que em Batatais poderia haver mais aproximação entre os marceneiros, assim como vemos em outras cidades.
EM - Quais os meios de divulgação de produtos e serviços a empresa utiliza? A Fabriart possui perfis em redes sociais e página na internet?
Fabriart - Hoje nosso maior veículo de divulgação são os nossos próprios clientes e amigos.
Temos nossas páginas na internet (www.fabriart.
com.br), Facebook (Fabriart Moveis Planejados)
e Instagram (@fabriartmoveis). Fizemos um trabalho de busca no Google, onde conseguimos
obter um ranking melhor nas pesquisas.
EM - Qual o endereço, telefones de contato e-mails da empresa?
Fabriart - Estamos localizados na Rua dos
Antúrios, nº 467, Vila São Francisco, Batatais/
SP CEP: 14.307-132. Telefones: (16) 992068616 e (16) 99166-2497. e-mail: orcamento@
fabriart.com.br ou fabriartemoveisplanejados@gmail.com .

EM - A empresa possui clientes em outros
municípios? Quais?
Fabriart - Sim. Temos clientes nas cidades
vizinhas como Ribeirão Preto, Brodowski, Altinópolis, Cajuru, Franca e Rifaina.

EM - A Fabriart Móveis Planejados atende
o setor empresarial e também residencial?
Fabriart - Atendemos os dois setores: empresarial e residencial, urbano ou rural.

Entrevista – Bonafruta Sorveteria
Por Adriana Chagas - empresária

Jornal Empreenda - Quando e como surgiu a empresa Bonafruta Sorveteria?
Bonafruta Sorveteria – Em Batatais, a Bonafruta Sorveteria já está há quatro anos em atividade, porém está sob minha direção há um ano.
EM - Quem são os proprietários? A empresa possui colaboradores?
Bonafruta Sorveteria – A proprietária da
Bonafruta Sorveteria sou eu, Adriana Chagas,
por se tratar de uma empresa familiar, não temos colaboradores.
EM - O local onde a empresa está instalada é estratégico?
Bonafruta Sorveteria – Sim, por estar localizada em frente à praça principal da cidade, a Cônego
Joaquim Alves, onde muitas famílias vem passear
com seus filhos e que possui um grande fluxo de
pessoas e veículos todos os dias da semana.

EM - Quais produtos a empresa oferece
aos seus clientes?
Bonafruta Sorveteria – Deliciosos picolés e
sorvetes da fruta, além da linha zero açúcar para
quem quer se deliciar com um saboroso sorvete
sem se preocupar com calorias ou glicose.
EM - Quais os sabores de picolé a Bonafruta Sorveteria oferece e quais os mais procurados?
Bonafruta Sorveteria – Temos uma grande
variedade de sorvetes de fruta e de leite, dos
mais tradicionais, como e de Uva, o de Limão
e de Abacaxi, aos mais diferenciados, como o
de Churros, de Abacaxi ao Vinho, Abóbora com
Coco, Lichia e kiwi. São mais de setenta sabores e os mais procurados são Cajá-manga e Bonatella. Temos também os sorvetes de massa,
onde o cliente pode se deliciar com bolas de
sorvete na casquinha, no potinho ou ainda levar para casa os potes de um litro de sorvete.
EM - Um dos mais famosos que se ouve
falar, é o sabor Cajá-manga, que daria até
para comer com uma pitadinha de sal, como

se faz com a fruta. Como explica o sucesso
desse sorvete?
Bonafruta Sorveteria – Por ser feito da
fruta, é como você comer a fruta no palito. O
sabor é irresistível.
EM - O cliente pode encomendar sorvetes
se precisar de uma quantidade maior?  
Bonafruta Sorveteria – Pode sim, desde
que feito o pedido com antecedência.
EM - Como é a concorrência no setor de
sorvetes em Batatais?
Bonafruta Sorveteria – Tem uma grande
concorrência, porém quem prova nossos sorvetes sempre voltam.
EM - A Bonafruta Sorveteria fabrica os
seus próprios sorvetes?
Bonafruta Sorveteria – A fabricação não
é em Batatais, é na matriz que fica em Minas
Gerais.
EM - Sorvete é um produto que dá para
oferecer entrega em domicílio? A Bonafruta

Sorveteria oferece esse serviço?
Bonafruta Sorveteria – Sim. Temos o delivery pelo fone (16) 99229-4839, e também o
whatsapp no mesmo número.
EM - Além de dinheiro, o cliente pode
pagar o sorvete com cartão de débito ou de
crédito?
Bonafruta Sorveteria – Pode sim, temos
as opções de pagamento em crédito, débito e
também o novo PIX.
EM - Quais os dias e horários de atendimento da Bonafruta Sorveteria, endereço,
telefones de contato da empresa, páginas
nas redes sociais, na internet e-mail?
Bonafruta Sorveteria – Atendemos de
segunda à quinta-feira, das 12h30 às 20h, de
sexta-feira à domingo, das 12h30 às 22h. A Bonafruta Sorveteria está localizada à Praça Cônego Joaquim Alves, nº193, próximo ao CIAC
e ao Cine Batatais. Nosso telefone de contato
e Whatsapp é (16) 99229-4839. Instagram: @
bonafrutabatatais . Facebook: Picoleteria Bonafruta Batatais .
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Balança Comercial de Batatais tem saldo de US$
48,08 milhões até novembro

S

egundo dados do Ministério da Economia a
Balança Comercial de
Batatais apresenta um saldo positivo de US$ 48,08 milhões até
novembro deste ano. No período,
as empresas de Batatais exportaram US$ 52,85 milhões e importaram US$ 4,77 milhões. No mês
de novembro foi exportado US$
5,42 milhões e importado US$

180 mil resultando um saldo positivo de US$ 5,24 milhões.
Batatais está classificada em
135º do ranking de exportações
no Estado de São Paulo, o que
corresponde a 0,1% das exportações de todo o estado, e em 489º
do ranking Brasil, lembrando que
o Estado de São Paulo possui 645
municípios e o Brasil 5.570.
Os principais países importadores de produtos de Batatais
são Bangladesh, China, Egito,
Marrocos, Índia, Emirados Árabes, Indonésia, Nigéria, Iraque e
Arábia Saudita. Os principais produtos exportados são o açúcar
que totalizou US$ 48,9 milhões e
que corresponde a 93% de todas

as exportações efetuadas pelas
empresas de Batatais, seguido
por maquinas agrícolas com US$

2,85 milhões e soja com US$ 707
mil.
Luiz Carlos Figueiredo

QUADRO – PAÍSES IMPORTADORES DE PRODUTOS
DAS EMPRESAS DE BATATAIS – JAN A NOV 2020
Classif
País
Valor Exportado
% Part.
1
Bangladesh
US$ 8,95
16,9%
2
China
US$ 8,77
16,6%
3
Egito
US$ 4,25
8,03%
4
Marrocos
US$ 3,67
6,94%
5
Índia
US$ 3,61
6,94%
6
Emirados Árabes
US$ 3,51
6,65%
7
Indonésia
US$ 3,24
6,14%
8
Nigéria
US$ 3,06
5,81%
9
Iraque
US$ 2,33
4,40%
10
Arábia Saudita
US$ 2,31
4,37%

Batatais registra 5.980 acordos de redução
de jornada ou suspensão de trabalho

O

s dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia apre-

senta em seu painel de
informações sobre o
Benefício Emergencial
de Preservação de Emprego e de Renda (Bem),
no âmbito do Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda que no município
de Batatais foram efetuados 5.580 acordos de redução
da jornada de trabalho e salário
e suspensão temporária de trabalho. Os acordos foram efetuados

entre 460 empresas e com 3.230
trabalhadores.
Foram efetuados três acordos
de trabalho intermitente, 1.115
de redução de jornada de trabalho e salários de 25%, 1.456 acordos de redução de 50%, 1.140 de
redução de 70% e 2.266 acordos
para a suspensão temporária de
trabalho e salários. Os setores
que utilizaram da Lei 14.020/2020
foram agropecuária com 4 acordos, comércio com 1.230 acordos, construção civil com 63 acor-

dos, indústria com 2.467 acordos
e serviços com 2.216 acordos.
Os prazos foram cumulativos
independentemente da modalidade, seja de suspensão de contrato ou de redução de jornada
e salários. O prazo máximo de
benefício emergencial é limitado
a 180 dias desde que termine até
31/12/2020, prazo final do período do estado de calamidade
pública.
Luiz Carlos Figueiredo

Batatais tem saldo de 41 empregos até novembro

S

egundo dados do CAGED
(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) o município de Batatais
apresenta um saldo de 41 empregos até novembro. Durante os
onze meses houveram 4.134 admissões e 4.093 desligamentos.
O ano de 2020 iniciou com
grande entusiasmo pelos empresários, gerando 248 novos
empregos nos meses de janeiro
e fevereiro. A crise econômica
provocada pela pandemia do Covid-19, iniciada em março, contribuiu para resultados negativos
de empregos entre os meses de
março a junho, provocando o fechamento de 731 postos de trabalho na cidade.
A partir de julho, com as ações
de retomada da economia, foram
surgindo novas oportunidades de
empregos e entre os meses de julho a novembro o saldo passou a
ser positivo novamente, gerando
524 novos postos de trabalho.
No ano de 2019 nos meses de
CAGED 2019
ADMISSÕES
DESLIGAMENTOS
VARIAÇÃO ABSOLUTA

JAN
514
430
84

janeiro e fevereiro foram criados
112 novos empregos, e entre os
meses de março a junho foram
criados mais 157 empregos, entre
os meses de julho a novembro foram criados mais 285 empregos,
totalizando um saldo de 554 novos
empregos nos onze meses do ano.
Em 2020, o setor que apresentou o melhor resultado foi
o da Indústria com um saldo de
177 empregos, foram admitidos
1.517 trabalhadores e desligados
1.340. O setor agropecuário também apresentou resultado positivo, com o saldo de 22 empregos,
tendo 111 admissões e 89 desligamentos e o setor de comércio
que teve um saldo positivo de
três empregos, tendo o período
de onze meses 1.118 admissões e
1.115 desligamentos.
Os setores que apresentaram
resultados negativos foram o de
serviços e construção civil. O setor de serviços fechou, durante
os onze meses de 2020, o total
de 120 postos de trabalho, tendo
FEV
584
420
164

MAR
444
504
-60

ABR
187
505
-318

MAI
169
366
-197

JUN
205
361
-156

1.109 admissões e 1.229 desligamentos, o setor de construção civil contratou 279
trabalhadores e demitiu 320,
tendo um saldo negativo de
41 empregos.
O setor que mais emprega em Batatais é o da indústria que registra até o final de
novembro de 2020, o número de
5.543 trabalhadores com carteira assinada, seguido pelo setor
de serviços com 5.395 trabalhadores, comércio com 3.388 comerciários, a agropecuária com
668 trabalhadores e a construção civil com 394 empregados. O
resultado do saldo de empregos
dos 12 meses do ano de 2020
divulgado pelo CAGED, deve
acontecer na última semana de
janeiro.
Historicamente,
dezembro
é o mês que ocorre o maior número de demissões nas empresas
em Batatais. Em 2017 houve um
saldo negativo de 253 postos de
trabalho, em 2018 teve o saldo
JUL
327
322
5

AGO
372
255
117

SET
462
337
125

OUT
503
314
189

negativo de 330 empregos e em
2019 houve o saldo negativo de
279 empregos.
A pior crise econômica ocorrida desde 2011 foi em 2015,
quando de janeiro a dezembro
foram fechados 1.217 postos de
trabalho, em 2016 houve um saldo negativo de 443 empregos, já
em 2017 os empregos voltaram
a crescer gerando 248 novos
postos de trabalho, em 2018 o
resultado voltou a ser negativo
com o fechamento de 42 postos
de trabalho e em 2019 houve a
geração de 275 novos postos de
trabalho.
Luiz Carlos Figueiredo
NOV
DEZ
367	 	
279	 	
88
0

TOTAL
4.134
4.093
41

MÉDIA
376
372
4
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Licenciamento de veículos em São Paulo terá reajuste
de mais de 40% em 2021

O

li c e n c iam e nto
anual de veículos vai ficar

M

mais caro no Estado de
São Paulo em 2021. Segundo o Detran-SP (De-

partamento Estadual de
Trânsito de São Paulo), o
reajuste será de 40% em
comparação ao valor praticado em 2020. A taxa do
seguro DPVAT não será cobrada em 2021, conforme
decisão do CNSP (Conselho Nacional de Seguros
Privados).
O calendário de pagamento tem início somente em 1º de abril de 2021
e é organizado de acordo
com o final da placa, no
entanto, a quitação do
débito pode ser antecipada, permitindo que o
proprietário do veículo

Caça Palavras

ês de janeiro é mês de férias e viagem. Nessa edição separamos alguns destinos
que talvez seja muito interessante conhecer. Seja no litoral ou nas selvas de
pedra, de moto, carro, ônibus, barco ou avião, a diversão é sempre garantida.
A previsão é de muitos bons momentos na vida nos próximos dias. Antes de fazer as malas,
encontre todas as capitais que sugerimos para o seu passeio nesse 2021. Boa diversão!

pague menos.
Até 14 de janeiro, o reajuste é de 5,36% (R$ 98,91),
após a data, o acréscimo é
de 40,4% em relação a 2020
(R$ 131,80).

PAGAMENTO DO
LICENCIAMENTO 2021
Para pagar o licenciamento de São Paulo, o
veículo deve ter o IPVA
2021 e todos os débitos
relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e

ambientais quitados. Em
casos de restrições judiciais ou administrativas, a
situação também deve ser
regularizada.
Um dia após efetuado o pagamento, o CRLV
(Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo) ficará disponível para
download e impressão no
item Licenciamento Digital nos portais ou aplicativos do Poupatempo,
Detran-SP e Denatran. O

motorista poderá salvar o
documento no próprio celular ou imprimir em papel
comum.
De acordo com o CTB
(Código de Trânsito Brasileiro), circular com o veículo com licenciamento
atrasado é infração gravíssima sujeita a multa de
R$ 293,47, sete pontos na
CNH (Carteira Nacional de
Habilitação) e remoção
do veículo para regularização.

CIEE participa de reunião
do Conselho Gestor da
Fundação Casa de Batatais

N

o dia 2 de dezembro, o CIEE (Centro de Integração
Empresa Escola) participou
da reunião do conselho gestor da Fundação Casa de
Batatais no intuito de levar
orientações sobre os programas de estágio e aprendizagem para os jovens
atendidos pela fundação.
Na ocasião, além da
apresentação dos programas, os jovens receberam
informações sobre como se
cadastrar no CIEE e como
ter acesso a plataforma de
cursos Saber Virtual para
que eles possam se preparar para serem inseridos no
mundo do trabalho.
Levar orientação e informação a quem precisa é contribuir para o crescimento dos
jovens da nossa comunidade.
Venha você também
para o CIEE! Jovens cadas-

Consultora de Atendimento - Juliana Rodrigues, Diretor
do Centro - Flávio Cassiano Sambrano, Encarregada de
Área Técnica - Tarsila Pires de Carvalho Konkowski

trem-se através do site
www.ciee.org.br. Empresários contrate um aprendiz
ou estagiário, para mais in-

formações (16) 3661-0069.
CIEE - DESENVOLVENDO
OS JOVENS, TRANSFORMANDO O FUTURO!”

O JORNAL DA ACE BATATAIS - SP | Janeiro de 2021 - Ano XVII - n.193

16

