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• Recuperação de empregos caminha a passos lentos
• Batatais já acumula mais de 500 pessoas inadimplentes 
em 2019
• Saldo da Balança Comercial é de US$ 21 milhões até maio

Baile de Aniversário da ACE Batatais 41 Anos

Banda São Paulo Show promete um espetáculo musical de tirar o fôlego. Reserve já seu 
convite. Pág 9

Visite o Espaço Empresarial da ACE 
Batatais na 44ª Festa do Leite Pág 8

Café da Manhã Empresarial terá 
palestra sobre Perspectivas de 

Mercado e Cenário Econômico
Pág 5

Campanha 
Empresa Solidária 
recebeu doações 
de 120 empresas
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Empresários do setor de 
panificação estão convidados 

para missão empresarial FIPAN
Pág 4

Grupo de RH voltará a se 
reunir no próximo dia 23 
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Espaço Mulher 
Empresária

Com Valéria Costa 
Gomes, da empresa Maison 
Vivá – Pág 11

Feiras Mega Artesanal e Expolazer 
Outdoor Living estão com inscrições abertas
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Anuncie sua empresa no 
e garanta 

bons negócios

Nome Fantasia Endereço Bairro
Coisas da Ma Bijoux Rua Marechal Deodoro 59 Centro
Motores Jr Pca Barão Do Rio Branco 95 Centro
PM Saúde em Excelencia Rua Flavio Canesin 650 Ribeirão Preto Recreio Das Acácias
Armazém da Piscina Rua Cel Joaquim Alves 260 Centro
Mulher Sem Limites Rua Ary Zanella 220 São Carlos
Clinica Toledo Rua Joaquim Nabuco 135 Castelo
Rouge Cosméticos e Acessórios Rua Arthur Lopes De Oliveira 1991 Vila Lídia
Distribuidora JME Rua Benjamin Constant 4 Castelo
GP Marketing Rua Loja Maçônica 108 Simara 
Madame Confeti Rua Bahia 124 Vila Maria

Nesse ano a ACE Batatais está com-
pletando 41 anos de fundação, com 
uma história de muita luta e traba-

lho, contribuindo para o desenvolvimento eco-
nômico do município e do fortalecimento das 
empresas, seja da indústria, do comércio ou de 
serviços. Há muitos motivos para comemorar-
mos.

Atualmente, ocupo o cargo de presidente, 
função não remunerada que requer empenho, 
atenção e comprometimento, mas acompa-
nho a ACE Batatais, inicialmente como associa-
do e posteriormente como diretor, há quase 
30 anos e posso afirmar que é um orgulho para 
a minha empresa, a Gino Comunicação Visual, 
fazer parte dessa grande família, iniciada pelo 
nosso fundador, José Marcelino Krempel, com 
a continuidade dos trabalhos com José Ansel-
mo Barcelos, Sérgio Donizete Xavier, Ennio Ce-
sar Fantacini e José Eduardo Latuf Dau.

Cada presidente deixou sua contribuição 
pessoal na entidade, se ausentando muitas ve-
zes sua empresa para cuidar dos interesses da 
ACE e de seus associados, trabalhando ardu-
amente, planejando, executando, estudando, 
administrando, tudo com o único objetivo de 
fortalecer as empresas e a economia de Bata-
tais, auxiliados pelo corpo de diretores, conse-
lheiros e dos colaboradores.

Há de se reconhecer que esse caminho foi, 
e está sendo, trilhado de forma consistente, 

utilizando as bases sólidas construídas com 
a força empresarial, que gera emprego, que 
paga impostos e faz a cidade crescer.

Nesse início de segundo semestre, as ativi-
dades estão intensas, com uma agenda reple-
ta de ações para todos os setores. As missões 
empresariais, por exemplo, só em julho e agos-
to são quatro, para os setores de alimentação, 
lazer, artesanato e de pet shop, promovendo 
conhecimento e network. Também temos vá-
rias oficinas e cursos acontecendo no Salão de 
Eventos quase toda semana, ajudando os em-
presários e suas equipes na rotina empresarial.

Ainda nesse mês, temos o Espaço Empresa-
rial na 44ª Festa do Leite de Batatais, com vá-
rias empresas expondo suas marcas, produtos 
e serviços. Aproveito aqui para convidar toda 
a população para prestigiar a ACE na Festa do 
Leite, certamente ficaremos muito felizes com 
as visitações.

Voltando a abordar os 41 anos de fundação 
da ACE Batatais, preparamos um evento espe-
cial, o nosso Baile de Aniversário, um momen-
to único, de confraternização entre empresá-
rios, seus familiares e amigos, com um jantar 
delicioso, música de qualidade e um ambiente 
maravilhoso. A nossa festa é considerada o 
melhor baile de Batatais e convido todos os 
empresários a comemorar conosco esse gran-
de momento. Entre em contato na ACE e reser-
ve já o seu convite para esse nosso encontro.

Orgulho de ser ACE
JULHO

Dia 05 a 14: Festa do Leite
Venha prestigiar as empresas expositoras no 
Espaço Empresarial ACE na Festa do Leite

Dia 11: Café da Manhã / Palestra
Parceria: ACE / Sicredi e Sindicato Rural de 
Batatais
Horário: 08h 
Local: Casa do Criador – Festa do Leite
Palestra: Cenários Econômicos, Perspectivas 
de Mercado e Linhas de Crédito
Palestrante: Henrique Alves de Oliveira

Dia 17: Oficina Equipe Motivada Sebrae 
Horário: 18h30
Mínimo 20 Pessoas – Evento Gratuito

Dia 24: Missão Empresarial FIPAN
Feira Internacional de Panificação Confeita-
ria e Varejo
Local: Expo Center Norte
Valor: R$ 80,00
Inscrições: 3761-3700
Parceria: ACE e Sebrae

Dia 31: Oficina Sei Vender Sebrae
Horário: 18h30
Mínimo 20 Pessoas - Evento Gratuito

AGOSTO
Dia 06: Missão Empresarial – EXPOLAZER
Feira Internacional de Piscinas, Spas, Lazer e 
Wellness
Local: Expo Center Norte
Valor: R$ 120,00
Inscrições: 3761-3700

Dia 06: Missão Empresarial 
MEGA ARTESANAL
Feira de Artesanato
Local: São Paulo Expo – Água Funda
Valor: R$ 80,00
Inscrições: 3761-3700
Parceria: ACE e Sebrae

Dia 10: Baile de Aniversário da ACE
Banda: São Paulo Banda Show
Local: Clube de Campo da ABR Operária
Buffet: Fiorino Eventos
Preço do Convite: Sócios R$ 140,00 / Não Só-
cios R$ 180,00

Dia 14: Oficina Sei Comprar Sebrae 
Horário: 18h30
Mínimo 20 Pessoas – Evento Gratuito

Dia 15: Missão Empresarial – CONARH
Congresso Nacional Sobre Gestão de Pesso-
as
Local: São Paulo Expo
Valor: R$ 120,00
Inscrições: 3761-3700
Parceria: ACE

Dia 22: Missão Empresarial – PET SOUTH 
AMÉRICA
Feira Internacional de Piscinas, Spas, Lazer e 
Wellness
Local: São Paulo Expo – Água Funda
Valor: R$ 80,00
Inscrições: 3761-3700
Parceria: ACE e Sebrae

COMUNICADOS
REAJUSTE DAS CONSULTAS DA BOA VISTA SCPC

Comunicamos que a partir do dia 1º de maio de 2019, as tabelas de preços das consultas da 
Boa Vista SCPC serão reajustados em 5%.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA ACE
Segunda a Sexta-Feira: das 09h às 18h
Sábados: das 09h às 13h
Domingos e Feriados: Fechado

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO SEBRAE AQUI
Segunda a Sexta-Feira: das 09h às 17h
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Nos meses de maio e 
junho, a ACE Bata-
tais realizou a sexta 

edição da “Campanha Empre-
sa Solidária”, com a participa-
ção de 120 empresas, o que 
resultou na arrecadação de 
R$ 12 mil. O recurso arreca-
dado com a ação é utilizado 
nas ações sociais da entidade, 
como doações nas campa-
nhas do agasalho, alimentos 
e apoio a outras entidades as-
sistenciais do município.

Durante o meses de maio 
e junho, todas as empresas 
associadas à ACE Batatais 
receberam uma ligação te-
lefônica da entidade, sendo 
convidada para participar da 
campanha com a doação de 
R$ 100, que poderia ser par-
celada em quatro vezes de R$ 
25 no boleto.

“As empresas que fizeram 
a doação para a Campanha 
Solidária receberão o Selo 
“EMPRESA SOLIDÁRIA ACE 
BATATAIS - 2019” no início 
de agosto, que é o símbolo 
do nosso reconhecimento 
pela atitude humanitária, as-
sim ela será identificada por 
seus colaboradores e clientes 
como uma empresa que se 
preocupa com as questões 

2001 Telecomunicações
3d Infoshop
ABA Correntes
Agroteles
Alves Contabilidade
Ana Carolina
Aquarius Imobiliária
Auto Mec. Quereguine
Bar e Mercearia do Nego
Batatais Auto Peças
Bazar Castelo
Bicicletária Batatais
Bomcafé
Buffet da Criança
Caminho da Roça
Carnemi Fundição
Casa da Tia Odette
Casa das Tintas
Casa do Epi
Casinha dos Enfeites
Centagro
Choupana
Cidinha Modas
Claretiano - Centro Universitário
Comercial Mansur
Confecções Lucia e Silvana
Contábil Mario
Contato Assessoria
Cred Calçados Bianco
Cristina Thomazela

Prestação de Contas da Campanha Empresa Solidária
ACE Batatais

 
Saldo em 31/12/2017    14.781,78 
 
Doações à Entidades em 2018  
  APAE Batatais      1.950,00 
  Lar São Vicente      1.000,00 
  Espaço Cultural Fernando Faro          300,00 
  Paróquia de Santa Rita          100,00 
  Santuário Bom Jesus          200,00 
  Festival Gastronômico e Cultural San Gennaro      1.000,00 
  Fundo Social de Solidariedade      4.620,54 
  Comarev          100,00 
  Abadef          200,00 
  Grupo de Escoteiros          330,00 
  Cia Sol Opera          500,00 
  Liga Cultural      2.000,00 
  Associação Eu Ajudo, e Você?          800,00 
  Total de Doações em 2018    13.100,54 
 
Arrecadação Campanha Empresas Solidária 2018    14.620,00 
Inadimplência Campanha 2018      1.000,00 
Total da Arrecadação 2018    13.620,00 
 
Saldo em 31/12/2019    15.301,24 
 
Doações à Entidades em 2019  
  APAE Batatais      2.160,00 
  Lar São Vicente      1.000,00 
  Fundo Social de Solidariedade      2.598,70 
  Natal Solidário          127,90 
  Hospital do Amor Barretos          354,00 
  Total de Doações em 2019 (até 24/06/2019)      6.240,60 
 
Saldo em 24/06/2019      9.060,64 
 
Arrecadação Prevista da Campanha Empresa Solidária 2019
  À Vista          200,00 
  Parcela 1 - Junho/2019      2.433,35 
  Parcela 2 - Julho/2019      3.625,05 
  Parcela 3 - Agosto/2019      2.600,00 
  Parcela 4 - Setembro/2019      2.341,60 
  Parcela 5 - Outubro/2019          800,00 
  Total Previsto de Arrecadação     12.000,00 

Delroma
Dep. Santa Rita
Depósito São Cypriano
Distak Gesso
Doce e Festa Distribuidora
Doce Encanto
Doce Vicio
Dr. Alexandre dos Santos Toledo
Dr. Renato Garcia Junqueira
Drog. Bom Jesus
Droga Lago
Droga Nova
Eletroluz
Elias Comercio de Pneus
Excalibur
Farmácia Fernando Manipullarium
Fernando Lopes Protese
G12 Batatais
Garcia Monteiro
Gescon Consultoria e Assessoria Empresarial
Gino Comunicação Visual
GM Usinagem
Grupo Compuservice
Guardião Alarmes
Imprexpress
J Castro
J Inox
Já Maquinas Agrícolas
JP Modas
Ki Sabor

Kilão Modas
Labor Med
Lado a Lado
Lanchote Transportes
Librainox
Lojas Ed+
Madeireira José da Silva
Marcenaria Riachuelo
Marispan
Marmorix
MC2 Gráfica e Editora
Mega Impress
Mini Merc. E Varejão Nsa. Senhora
Moda e Cia
Morada do Verde
Móveis Lazzarine
Moveis Roberto
Munari e Munari Seguros
Nascente Gráfica Editora
Naves Car
Nibia Lingerie
Nova Gráfica
Nova Griff
Nutriforte
Odonto Arruda
Odontologia Dr. Eliana
Panificadora Center Pão
Pat & Bo Modas
Perfumaria Cecilias
Ponto Sem Nó

Empresas doadoras da Campanha Solidária ACE Batatais 2019

sociais do município”, comen-
tou o presidente da ACE, Gino 
Ivair Bellon.

Essa é a sexta edição da 
Campanha Empresa Solidária. 

Assim como nos anos ante-
riores, todo o recurso arreca-
dado é revertido em prol de 
entidades assistenciais e cam-
panhas de cunho social. Todos 

Campanha Empresa Solidária 
recebe doações de 120 empresas

os pedidos de doações que 
chegam na ACE Batatais pas-
sam pela Comissão de Ações 
Sociais, que analisa a necessi-
dade e repassava recursos em 
espécie ou adquire o produto 
para fazer a doação.

Um exemplo do uso ade-
quado do recurso foi a par-
ticipação da Campanha do 
Agasalho do Fundo Social 
desse ano. Por meio das em-
presas que participaram da 
Campanha Empresa Solidária, 
foram doadas 130 mantas de 
qualidade, entregues no mês 
de maio à presidente do Fun-
do Social, Maria Auxiliadora 
da Silva Romagnoli.

“Agradecemos a todos os 
empresários que participaram 
dessa campanha e estão con-
tribuindo para as ações sociais 
da ACE Batatais, promovendo a 
solidariedade e o amor ao pró-
ximo”, finalizou Gino Bellon.

Segundo o gerente Luiz Car-
los Figueiredo, as empresas ain-
da podem participar da Cam-
panha Empresa Solidária, basta 
ligar na ACE Batatais, pelo (16) 
3761-3700 e fazer a doação de 
R$ 100 ainda nesse mês. Con-
fira abaixo as empresas parti-
cipantes que receberão o Selo 
Empresa Solidária 2019.

Popimar
Posto Batatais
Posto Ômega
Posto São Geraldo
Primos Rótulos
Queda Livre
RCS Factoring
Refribata
Relojoaria Do Gilson
Sandrim Papelaria e Informática
Sandro Automóveis
Santa Saúde
Serv-Gas
Setec Contabilidade
Silc Industria de Auto Peças
Supermercados Real
Target
Telba
Terra Nova
Terraço Restaurante e Choperia
Tizifer
TL Bergamine
Trans Face
Turbo Peças
Última Hora Conveniência e Padaria
Usimax
Verde Campo
Villa Real
Virtual Armazéns Gerais
Vitral Box
Zanco

Em agosto a ACE Batatais fará a entrega do Selo Empresa Solidária a todas as empresas participantes
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A ACE Batatais e o 
Sebrae Aqui, em 
parceria com o 

Sebrae Franca, agendaram 
mais uma missão empresarial 
para uma grande feira de São 
Paulo, a “Mega Artesanal”, a 
maior e mais importante feira 
de arte e artesanato da Amé-
rica Latina, que acontecerá 
no São Paulo Expo, entre os 
dias 2 e 7 de agosto. A missão 
da ACE Batatais está agenda-
da para o dia 6 de agosto e as 
vagas são limitadas.

De acordo com a colabo-
radora da ACE Batatais, que 
faz atendimentos no Sebrae 
Aqui, Andrea Oliveira, foram 
disponibilizadas poucas va-
gas para a missão. Serão dois 
participantes por CNPJ, o in-
vestimento é de R$ 100 por 
pessoa. As inscrições vão até 
o dia 25 de julho, quinta-feira.

Segundo Andrea Oliveira, 
a Mega Artesanal é uma feira 

Inscrições para a Missão Empresarial à Feira Mega 
Artesanal 2019 já estão abertas

A missão empresarial seguirá para o São Paulo Expo no dia 6 de agosto. As vagas são limitadas

muito completa e oferece infi-
nitas oportunidades para quem 
gosta e faz arte e artesanato. 
São expositores, cursos, pro-
dutos, lançamentos, matérias 
primas, premiações, encontros, 
negócios e muito mais. São 
mais de 340 expositores.

A Mega Artesanal é a maior 
feira de produtos e técnicas de 
artes manuais e artesanato da 
América Latina e única do setor 
que cobre toda a cadeia, inclu-
sive confeitaria e festa, corte 
e costura, reunindo indústria, 
comércio, ateliês e artesãos. A 
feira começou em 2003, como 
Artesanal, e passou a Mega Ar-
tesanal em 2006. Desde então, 
já recebeu mais de 1,5 milhão 
de visitantes.

“É um evento especial-
mente para quem faz ou 
gosta de artesanato, confei-
taria e festa, corte e costura 
e artes manuais, em geral há 
desde insumos, máquinas, 

ferramentas e acessórios até 
peças prontas, exposições, 
desafio de moda entre alunos 
de ETECs, lançamentos de li-
vros, performances de artis-
tas e cerca de dez mil vagas 
diárias em cursos gratuitos 
que ajudam quem procura 
um jeito rápido de ganhar um 
dinheiro extra e complemen-
tar o orçamento familiar”, co-
menta Andrea.

SERVIÇO
 O Sebrae disponibilizou 

42 vagas para Batatais, po-
dendo ser duas pessoas por 
CNPJ. O investimento é de 
R$ 100 por pessoa. O perí-
odo de inscrições vai até o 
dia 25 de julho, quinta-feira. 
Inscrições, reservas e maio-
res informações na Agência 
Sebrae Aqui Batatais, loca-
lizada à Praça Doutor José 

Arantes Junqueira, n.º 90, 
Centro, anexo à área admi-
nistrativa da ACE Batatais, 
de segunda à sexta-feira, 

das 9h ás 17h. Telefones: 
(16) 3761-3700 e 99201-
8700, falar com Andrea Oli-
veira.

A ACE Batatais, em 
parceria com o Es-
critório Regional 

do Sebrae em Franca, abriu 
inscrições para a missão em-
presarial à FIPAN - a maior 
feira de Panificação e Con-
feitaria da América Latina e 
uma das principais destinada 
a operadores do food service, 
que acontecerá entre os dias 
23 e 26 de julho, no Expo Cen-
ter Nortes, em São Paulo. A 

Empresários do setor de panificação são convidados 
para a missão empresarial FIPAN

A FIPAN é a principal feira de negócios no país, com foco na panificação, confeitaria e estabelecimentos que atuam no food service

missão está agendada para o 
dia 24 de julho, com saída às 
6h do Posto Cinquentão, na 
Avenida Ana Luiza. O investi-
mento é de R$ 80 por pessoa 
e as vagas são limitadas.

Promovida pelo SAMPA-
PÃO, sigla que agrega as En-
tidades de Panificação e Con-
feitaria de São Paulo, sendo 
atualmente a maior Entidade 
Patronal do mundo, a FIPAN é 
a maior feira de Panificação e 

Confeitaria da América Latina 
e uma das principais destina-
da a operadores do food ser-
vice.

Com foco na Panificação, 
confeitaria e demais esta-
belecimentos que atuam no 
food service, a FIPAN tem 
como característica marcante 
a efetivação de negócios du-
rante a sua realização, sendo 
líder em visitação de proprie-
tários, diretores e gerentes.

A feira é aberta a todos 
os profissionais e gestores de 
padarias, confeitarias, restau-
rantes, pizzarias, buffets, lan-
chonetes, entre outros esta-
belecimentos ligados ao dia a 
dia da produção e comerciali-
zação de alimentos. A FIPAN 
2019 levará aos profissionais 
do setor, novidades, tendên-
cias e inúmeras atividades li-
gadas ao conhecimento e de-
senvolvimento apresentados 
pelos principais fornecedores 
tais como: automação comer-

cial, máquinas e equipamen-
tos, matérias primas, insu-
mos, embalagens, acessórios 
em geral, além de produtos 
finais.

Em uma área de exposição 
de 36.000m2, cerca de 350 
expositores e 500 marcas, a 
feira recebe aproximadamen-
te 65 mil visitantes profissio-
nais de mais de 1.400 cidades 
de todos os estados do Brasil 
e de 47 países.

A cada ano, a FIPAN vem 
se destacando por intermé-
dio do enorme conteúdo 
apresentado por seus expo-
sitores e pelos diversos even-
tos paralelos que acontecem 
durante os 4 dias do evento.

SERVIÇO
A missão empresarial à 

FIPAN está marcada para o 
dia 24 de junho, com saída 
às 6h, de frente ao Posto 
Cinquentão, na Avenida Ana 
Luiza, na altura do n.º 260. 

As inscrições e reservas já 
podem ser feitas pelo (16) 
3761-3700 ou pessoalmen-
te na sede da ACE Batatais, 
localizada à Praça Doutor 
José Arantes Junqueira, n.º 

90, Centro, ao lado do Ter-
minal Rodoviário, de segun-
da à sexta-feira, em horário 
comercial, das 9h às 18h. O 
investimento é de R$ 80 por 
pessoa.
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Diante de sugestão 
do Grupo de RH, a 
ACE Batatais levará 

um grupo de profissionais da 
área de recursos humanos à 
EXPO ABRH, feira de negócios 
voltada para a área, e ao Con-
gresso Nacional sobre Gestão 
de Pessoas (CONARH), conso-
lidada como um dos maiores e 
mais importantes eventos do 
gênero no mundo. O evento 
acontece entre os dias 13 e 15 
de agosto é promovido pela 
Associação Brasileira de Re-
cursos Humanos (ABRH) con-
siderada a maior entidade de 
recursos humanos no Brasil. 

A Missão Empresarial tem 
como objetivo levar os pro-

fissionais da área de recursos 
humanos e empresários, para 
conhecerem a feira, as novi-
dades e tendências da área. A 
visita está programada para o 
dia 15 de agosto, e conta com 
24 profissionais já inscritos.

Segundo o gerente executi-
vo da ACE Batatais, Luiz Carlos 
Figueiredo, a visita ao evento 
é uma grande oportunidade 
para o networking dos parti-
cipantes, considerando que a 
feira conta com as principais 
empresas da área, além de 
permitir o contato com diver-
sos profissionais da área de RH, 
de empresas dos mais variados 
segmentos de mercado.

O vice presidente do setor 

da indústria da ACE, Paulo Au-
gusto Nascimento Neto, disse 
sentir-se muito satisfeito com 
a realização desta missão em-
presarial, considerando que a 
idéia surgiu do Grupo de RH 
da ACE Batatais, tendo a ade-

Missão Empresarial ACE levará profissionais 
da área de RH e empresários para a CONARH

No dia 23 de julho, 
terça-feira, às 
13h30, no Salão de 

Eventos Alcides Milan, sede 
da ACE Batatais, será realiza-
da a quarta reunião do Grupo 
de RH (Recursos Humanos) 
com a coordenação da pro-
fissional Beatriz Resende. 
Novamente, todos os empre-
sários, profissionais de RH de 
empresas associadas estão 
convidados a participar.

As reuniões do Grupo de 
RH da ACE Batatais estão sen-
do realizadas a cada dois me-
ses desde novembro de 2018 
e, segundo o gerente execu-
tivo da entidade, Luiz Carlos 
Figueiredo, os trabalhos nos 
encontros estão avançando e 
tendo novas adesões.

“Percebemos a importân-

cia dos encontros dos profis-
sionais em RH, que na oca-
sião, trocam informações e 
tratam de assuntos ligados às 
dificuldades que o segmento 
possui. Os profissionais apre-
sentam alguma situação ad-
versa que passaram nas em-
presas e o tema é tratado em 
conjunto com a coordenação 
da Beatriz Resende, que pos-
sui muita experiência e pode 
contribuir muito com o se-
tor”, comentou Figueiredo.

O principal objetivo das 
reuniões é o estudo e desen-
volvimento de práticas de 
gestão com foco nas organi-
zações, seus colaboradores 
e comunidade. Segundo Be-
atriz Resende, os encontros 
são uma forma importante de 
atualização. “São encontros 

Reunião do Grupo de RH está agendada para o próximo dia 23
Todos os empresários e profissionais de RH de empresas estão convidados a participar

organizados que proporcio-
nam a oportunidade de um 
grupo de profissionais de RH, 
ou mesmo profissionais que 
exercem cargos de liderança, 
compartilhar suas vivências e 
informações atualizadas de 
mercado. É networking na 
prática”, afirma ela.

O gerente executivo da 
ACE Batatais informa que 
o grupo está aberto para a 
participação de empresá-
rios e profissionais da área 
de RH de todas as empresas 
associadas, lembrando que 
não há custo de participação, 
apenas é exigido o compro-
metimento de participação 
nas reuniões. “O importante 
é que tragam as suas dificul-
dades para discutirmos em 
grupo”, ressaltou.

SERVIÇO 
As reuniões do Grupo de 

RH da ACE Batatais aconte-
cem bimestralmente, na ter-
ceira semana do mês, sendo 
um grupo aberto a sócios e 
não sócios da ACE, podendo 

Integrantes do Grupo de RH da ACE Batatais com a consultora Beatriz Resende

participar os profissionais 
da área de recursos huma-
nos, diretores e empresá-
rios. As inscrições são feitas 
diretamente na ACE com a 
gerência executiva, ou pelo 
telefone 3761-3700. A coor-

denação do Grupo é efetu-
ada por Beatriz Resende, e 
pelo vice-presidente da ACE, 
Paulo Augusto do Nascimen-
to Neto. A próxima reunião 
será realizada no dia 23 de 
julho, das 13h30 às 17h.

A ACE Batatais, em 
parceria com o Es-
critório Regional 

do Sebrae em Franca, nos 
dias 24 a 27 de junho e nos 
dias 2 e 3 de julho, das 18h30 
às 22h30, no Salão de Even-
tos Alcides Milan, realizou um 
importante curso que con-
tribui com o relacionamento 
entre empresários e colabo-
radores, o “Gestão de Pesso-
as e Equipes – Na medida”. O 
curso contou com a participa-
ção de 17 pessoas.

O Sebrae apresenta no 
Projeto “Na Medida” um con-
junto de soluções em gestão 
empresarial para os empre-
sários, empresas e colabora-
dores, de forma simples e ob-
jetiva, levando em conta os 
principais problemas do dia 
a dia. Podendo desenvolver 
competências para poten-
cializar o perfil das equipes e 
ações de treinamento e capa-
citação dos trabalhadores. 

Junto com um especialis-
ta em gestão de pessoas do 
Sebrae Franca, o professor 

A ACE Batatais, em 
parceria com a Si-
credi, presente na 

44ª Festa do Leite de Bata-
tais com o Espaço Empresa-
rial, agendou para o dia 11 
de julho, quinta-feira, às 8h, 
na Casa do Criador, o Café da 
Manhã Empresarial com uma 

são dos profissionais da área 
e de vários empresários.

“Ações como esta forta-
lecem o grupo e desperta o 
interesse para outras ações 
da área de RH”, finaliza Paulo 
Nascimento.

Maurício Buffa, o participan-
te do curso aprendeu como 
desenvolver estratégias para 
adequar ou desenvolver o 
processo de gestão de pes-
soas e avaliar alternativas de 
captação, desenvolvimento 
e retenção de talentos mais 
eficientes.

“O curso Gestão de Pesso-
as e Equipes tem o propósito 
de proporcionar momentos 
de reflexão para os partici-
pantes, permitindo a com-
preensão dos conceitos e 
processos de gestão de pes-
soas focados na captação, 
desenvolvimento e retenção 
de talentos e a contribuição 
deles para a melhoria do ge-
renciamento e satisfação das 
pessoas, desenvolvendo no 
participante a competência 
para atuar como um agende 
mobilizador de mudanças. 
Em dúvida, esse curso pro-
porcionou uma nova visão 
para os participantes”, co-
mentou o gerente executivo 
da ACE Batatais, Luiz Carlos 
Figueiredo.

palestra muito atual 
sobre Perspectivas 
de Mercado, Cená-
rio Econômico e Li-
nhas de Crédito. O 
evento é gratuito e 

ver com todas as atividades 
empresariais, que, resumida-
mente, é a economia do país, 
de como está e como poderá 
ficar e as linhas de crédito 
disponíveis aos empresários, 
mais vantajosas em função 
da parceria com a Sicredi”, 
comentou o gerente executi-
vo da ACE Batatais, Luiz Car-
los Figueiredo.

Para o evento, a Sicredi irá 
trazer para Batatais o pales-
trante Henrique Alves de Oli-
veira, especialistas em análi-

se de mercado e na ocasião 
os empresários presentes 
poderão tirar algumas dúvi-
das sobre os temas que serão 
tratados, além de poderem 
apreciar um delicioso café da 
manhã.

Apesar de ser um evento 
gratuito, pedimos a gentile-
za que nossos associados 
confirmem presença para 
podermos preparar uma 
mesa de café especial. Mais 
informações pelo (16) 3761-
3700.

Curso Gestão de Pessoas 
e Equipes contou com 

17 participantes

Empresários estão convidados para o Café da 
Manhã Empresarial na Festa do Leite

todos os associados da ACE 
estão convidados a participar.

“Tradicionalmente, du-
rante a Festa do Leite, a ACE 
promove sempre uma pa-
lestra interessante para nos-
sos associados e desta vez 
estamos trazendo um tema 
bastante atual, que tem a 
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Quando é agen-
dada uma feira 
expressiva de de-

terminado segmento e não 
há parceria com instituições, 
a ACE Batatais, por decisão 
dos diretores, passou a pro-
mover missões empresariais 
por iniciativa própria. Desta 
forma, está agendado para 
o dia 6 de agosto a missão á 
EXPOLAZER & OUTDOOR LI-
VING - Feira Internacional de 
Piscinas, Spas e Ambientes de 
Lazer, única feira de negócios 
na América do Sul para o seg-

Mais uma missão 
empresarial im-
portante para 

os associados do setor pet e 
veterinário, a Pet South Amé-
rica, que acontecerá entre os 
dias 21 e 23 de agosto, no São 
Paulo Expo, na capital paulis-
ta. A missão está agendada 
para o dia 22 de agosto, com 
saída da ACE Batatais às 6h. 
O investimento por pessoa é 
de R$ 80 e as vagas são limi-
tadas.

Essa missão empresarial 
será realizada por intermédio 
de uma parceria entre ACE 
Batatais e o Escritório Re-
gional do Sebrae em Franca. 
A PET South America - Feira 
Internacional de Produtos e 
Serviços para a Linha Pet e 

MISSÃO EMPRESARIAL

Iniciativa da ACE Batatais levará empresários à 
EXPOLAZER & OUTDOOR LIVING em agosto

mento de piscinas e outdoor 
living, que acontecerá de 6 a 
9 de agosto, no Expo Center 
Norte, em São Paulo.

“Temos em Batatais vá-
rias empresas ligadas a esse 
segmento, tanto no setor 
industrial quanto no comer-
cial, como a indústria de aço 
inox que fabrica produtos 
para piscinas, como cascatas 
e escadas, e também lojas 
que comercializam produ-
tos de limpeza e purificação, 
bombas e filtros. Decidimos 
contemplar essa missão por 

haver demanda na cidade”, 
ressaltou o gerente executivo 
Luiz Carlos Figueiredo.

A EXPOLAZER & OUTDO-
OR LIVING é um evento de 
negócios especificamente de-
dicado à indústria de piscinas, 
spas, decoração, outdoor living 
e bem estar.  O crescimento 
no Brasil de grandes empre-
endimentos que valorizam as 
áreas de lazer, a implantação 
de novos resorts, hotéis e spas, 
academias, além dos investi-
mentos da população em ca-
sas de campo e de praia, fazem 

da EXPOLAZER & OUTDOOR 
LIVING visita obrigatória para 
lojistas, arquitetos, decorado-
res, construtores, engenheiros, 
além fornecedores e compra-
dores de hotéis, resorts, spas, 
parques aquáticos e ainda um 
público selecionado que tem 
interesse nestes setores. Seu 
perfil especializado e focado 
contribui para o alto retorno 
de negócios durante e após a 
Feira.

Visitada por milhares de 
profissionais e público em 
geral que se interessam pelo 

ramo de construção, deco-
ração, paisagismo e afins, a 
feira recebe pessoas de todos 
os estados brasileiros e de 
diferentes países que veem 
no evento uma oportunida-
de para se atualizarem em 
relação às novas tendências, 
materiais, novidades e tecno-
logia para seus projetos.

Missão Empresarial Pet South America está 
agendada para 22 de agosto

Veterinária é considerada o 
maior encontro do setor pet 
e veterinário da América La-
tina. O evento é dividido em 
2 áreas: PET GROOM, de hi-
giene e beleza e PET CARE, de 
serviços, acessórios e nutri-
ção varejo.

Durante o evento são 
apresentados todos os pro-
dutos, serviços e conceitos 
que estarão em breve no 
mercado. Por reunir todos os 
profissionais do setor, tanto 
nacionais quanto da América 
Latina, a PET South America 
proporciona um ambiente de 
negócios altamente qualifica-
do, muito networking, atua-
lização profissional, além de 
ser palco de conferências que 
trazem os conteúdos relevan-

tes e atuais. As palestras são 
gratuitas e visam o desenvol-
vimento de empresários, em-

preendedores e profissionais 
de pet shops físicos e virtuais.

Na área PET GROOM es-

tão localizadas as empresas 
de higiene, estética e beleza 
animal. Além disso, também 
é realizado o MasterGroom, 
competição de nível inter-
nacional que recebe mais de 
700 competidores, centenas 
de animais e dezenas de te-
lespectadores. A competição 
aberta ao público da feira e 
transmitida ao vivo nas redes 
sociais do evento possui mais 
de 15 categorias, avaliadas 
por 20 juízes.

A área PET CARE é dedi-
cada às empresas de servi-
ços, acessórios e nutrição 
varejo. Ainda tem um espa-
ço inteiramente dedicado 
a empresas de aquarismo, 
elaborada em parceria com 
a Associação Brasileira de 

Lojas de Aquariofilia (Abla), 
que conta com os principais 
especialistas de peixes orna-
mentais. Por fim, há o setor 
de pássaros com companhias 
especializadas.

SERVIÇO 
A Missão Empresarial 

à Pet South America está 
agendada para o dia 22 de 
agosto, com saída às 6h, da 
ACE Batatais. O investimen-
to de R$ 80,00 por pessoa. 
As inscrições e reservas já 
podem ser feitas pelo (16) 
3761-3700 ou diretamente 
na sede da ACE Batatais, lo-
calizada à Praça Doutor José 
Arantes Junqueira, n.º 90, 
Centro, de segunda à sexta-
-feira, das 9h às 17h30.

SERVIÇO
A Missão Empresarial 

para a EXPOLAZER & OU-
TDOOR LIVING está agenda-
da para o dia 6 de agosto, 
com saída às 6h, da ACE Ba-
tatais. O investimento é de 
R$ 120,00 por pessoa. Mais 
informações e reservas pelo 
(16) 3761-3700.
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Dois eventos da ACE 
Batatais, realiza-
dos em parceria 

com o Sebrae Aqui Batatais 
e o Escritório Regional do 
Sebrae em Franca, tiveram 
boa participação de público, 
reunindo mais de 80 pessoas 
no Auditório Alcides Milan, as 
oficinas Fluxo de Caixa e Sei 
Formar Preço, realizadas nos 
dias 30 de maio e 6 de junho, 
com consultores especialistas 
do Sebrae, Anderson Silva e 
Mauro Ferreira Barradas.

“A ACE Batatais, por inter-
médio de parcerias, vem ofe-
recendo uma série de oficinas, 
cursos, palestras e missões 
empresariais aos associados 
que podem auxiliar o dia-a-dia 
das empresas, com muitas in-
formações, exercícios teóricos 
e práticos. A maioria dos even-
tos são gratuitos, tendo como 
única contrapartida, a partici-

Oficinas Fluxo de Caixa e Sei Formar Preço 
contaram com mais de 80 participantes

“A ACE e o Sebrae vêm mantendo uma agenda recheada de oficinas, cursos e palestras que auxiliam os empresários e colaboradores na rotina das empresas”, 
disse o gerente Figueiredo

pação dos empresários e seus 
colaboradores”, ressaltou o 
gerente da ACE Batatais, Luiz 
Carlos Figueiredo.

A Oficina Fluxo de Caixa, 
realizada no dia 30 de maio, 
às 19h30, no Salão de Even-
tos Alcides Milan, foi passa-
da pelo consultor do Sebrae 
Franca, Anderson Silva e con-
tou com a participação de 
mais de 50 pessoas.

Segundo Anderson Silva, 
a oficina fluxo de caixa cria a 
possibilidade da empresa sa-
ber o que ela tem a receber e 
a pagar no futuro, o que pro-
move uma organização finan-
ceira na empresa interessan-
te para a rotina empresarial.

O fluxo de caixa é diferen-
te do movimento de caixa, 
que é toda a entrada e saí-
da de dinheiro em um dia. O 
controle do movimento é im-
portante para saber o saldo 

do dia, já o controle de fluxo 
de caixa é importante para 
a empresa saber o que ela 
tem a pagar e o que ela tem 
a receber durante um certo 
período, com isso, ela con-
segue fazer uma estratégia 
de quanto tem que vender 
a mais para poder honrar os 

seus compromissos.
No dia 6 de junho, às 

19h30, também no Salão de 
Eventos Alcides Milan, sede 
da ACE Batatais, o consul-
tor Mauro Ferreira Barradas 
apresentou a Oficina Sei For-
mar Preço com a participação 
de mais de 30 pessoas. Nes-

ta oficina, os participantes 
foram sensibilizados sobre a 
forma adequada de formar 
o preço de venda para o su-
cesso de seu negócio, apren-
dendo a contabilizar o que 
são gastos, a importância da 
margem de lucro e o ponto 
de equilíbrio operacional.

Acompanhe o Jornal Em-
preenda e as redes sociais da 
ACE Batatais e fique por den-
tro de novas oportunidades 
para adquirir mais conheci-
mento para a sua empresa. 
Mais informações sobre ofi-
cinas, cursos e palestras pelo 
(16) 3761-3700.

A ACE Batatais, por 
intermédio de uma 
parceria com o Se-

brae Franca, agendou duas 
oficinas importantes para a 
qualificação de empresários, 
colaboradores e futuros em-
preendedores. Os eventos 

ACE Batatais e Sebrae oferecem duas oficinas de 
equipe motivada e vendas

As oficinas passarão técnicas de trabalho em equipe e vendas, auxiliando na qualificação de empresários e colaboradores

são gratuitos, qualquer pes-
soa pode participar e estão 
marcados para os dias 17 e 31 
próximos, o “Equipe Motiva-
da” e o “Sei Vender”. Ambos 
serão realizados no Salão de 
Eventos Alcides Milan, sede 
da ACE Batatais, a partir das 

18h30.
“Para os empresários, 

principalmente para aqueles 
que estão começando uma 
empresa, ou para aqueles 
que estão com planos de 
empreender um novo negó-
cio, essas duas oficinas são 

importantes, pois 
ajudam a enten-
der a rotina da 
empresa, como 
ter práticas posi-
tivas em relação à 
sua equipe de tra-
balho e, no caso 
do varejo, como 
vender os produ-
tos, com técnicas 
de abordagem 
aos clientes”, co-
mentou o gerente 
Luiz Calor Figuei-
redo.

De acordo 
com a apresenta-
ção pelo Sebrae, 

aprendendo como desenvol-
ver sua equipe, mantendo 
todos motivados e participa-
tivos, trabalhando as relações 
humanas, os desafios da lide-
rança, o auto desenvolvimen-
to, a promoção do trabalho 
em equipe, o estímulo à mo-
tivação, o gerenciamento de 
conflitos entre membros da 
equipe e os atributos para 
fortalecer a relação de traba-
lho.

Já a oficina Sei Vender 
busca capacitar o empre-
endedor individual para 
analisar o seu negócio, se 
adaptar às necessidades 
do mercado, preparar seus 
produtos e serviços para 
conquistar novos clientes e 
ampliar suas possibilidades 
de crescimento e expansão. 
Também demonstra como 
analisar o empreendimento 
para se adaptar ao merca-
do, preparando produtos 

e serviços para conquistar 
novos clientes, aumentar as 
vendas e expandir o negó-
cio, trabalhando o produto, 
praça e preço; a promoção 
e público/cliente; o processo 
de venda: cliente versus de-
manda e mercado.

SERVIÇOS
A Oficina Equipe Moti-

vada está agendada para o 
dia 17 e a oficina Sei Vender 
no dia 31 de julho, as duas 
datas caem na quarta-feira, 
com início às 18h30, no Sa-
lão de Eventos Alcides Mi-
lan, sede da ACE Batatais. 
Os eventos são gratuitos. 
Maiores informações e ins-
crições pelo (16) 3761-3700, 
ou diretamente na ACE, lo-
calizada à Praça Dr. José 
Arantes Junqueira, n.º 90, 
Centro, de segunda à sexta-
-feira, das 9h às 17h30, com 
Andrea Oliveira.

a Oficina Equipe Motivada 
sensibiliza o participante para 
os benefícios do desenvolvi-
mento constante das equipes 
e para o fortalecimento da 
rede de pessoas da empresa, 
compreendendo seu papel 
na condução deste processo, 
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No dia 11 de junho, 
a ACE Batatais, 
em parceria com 

o Escritório Regional do Se-
brae em Franca, levou 22 

Missão Fispal 2019:

ACE Batatais e Sebrae levam 22 empresários para a maior 
feira da América Latina do segmento de alimentação

empresários de empresas de 
Batatais para a Fispal Food 
Service - Feira Internacional 
de Produtos e Serviços para a 
Alimentação Fora do Lar, que 

chegou à sua 35ª edição em 
2019, reafirmando a sua posi-
ção como a principal feira do 
setor.

Tendências e novidades 
para o setor de alimentação 
fora do lar foram alguns dos 
principais fatores que atraí-
ram um público visitante de 
57.000 pessoas na 35ª edi-
ção da Fispal Food Service, 
maior feira para este setor 
da América Latina. O evento, 
que ocorreu entre os dias 11 
e 14 de junho, no Expo Center 
Norte (SP), contou com 470 
expositores que representam 

1.800 marcas.
“Somente no primeiro dia 

o volume do público foi qua-
se 60% superior ao registrado 
no ano passado”, comenta 
Clélia Iwaki, diretora da Fispal 
Food Service. A Feira reu-
niu milhares de profissionais 
de restaurantes, bares, pizza-
rias, padarias, buffets, cafe-
terias, hotéis, além de reunir 
também os distribuidores e 
lojistas do setor. Além do es-
paço para networking e ne-
gócios, a feira ofereceu um 
espaço exclusivo para o com-
partilhamento de informação 

e conhecimento, com pales-
tras, debates e cases de su-
cesso das mais diversas áreas 
do setor.

“Essa foi uma ótima opor-
tunidade para fazer contatos 
e conhecer as tendências e 
lançamentos do setor, para 
que as empresas de alimen-
tação possam inovar seus 
negócios e satisfazer seus 
clientes”, comentou Andréa 
Oliveira, colaboradora da ACE 
Batatais que acompanhou o 
grupo de empresários à Fispal

As empresas participan-
tes foram: Sorveteria Tio Lê, 

Sol Tortas e Bolos, Última 
Hora Conveniência, Real Su-
permercados, Donizete Bu-
ffet, Açaí Mix, Buono Gusto 
Massas e Molhos.

A próxima Fispal Food 
Service já está agendada para 
16 a 19 de junho de 2020. 
Todas as empresas podem 
aproveitar as vantagens ofe-
recidas pela ACE Batatais, en-
trando em contato pelo tele-
fone 3761-3700 e solicitando 
a visita de um consultor. Não 
perca mais tempo! Venha fa-
zer parte deste grupo de su-
cesso.

De 5 a 14 de julho, no 
Centro de Eventos 
Antônio Carlos Pra-

do Baptista, na 44ª Festa do 
Leite, a ACE Batatais estará 
com o “Espaço Empresarial”, 
com a participação de várias 
empresas associadas expon-
do seus produtos e serviços. 
Toda a população está con-
vidada a prestigiar o local. 
Segundo o gerente executi-
vo da entidade, Luiz Carlos 
Figueiredo, o layout foi todo 
remodelado para proporcio-
nar visibilidade e conforto 
aos expositores e visitantes.

“O Espaço Empresarial da 
ACE na Festa do Leite é um lo-
cal privilegiado para a exposi-
ção de marcas e produtos, 
com 550 metros quadrados, 
28 stands, com conforto, vi-
sibilidade e segurança. Espe-
ramos uma grande circulação 
de público para os dias do 
evento”, comentou o geren-
te.

O presidente da ACE, Gino 
Ivair Bellon, comentou que o 
Espaço Empresarial na Fes-
ta do Leite oferece oportu-
nidade de negócios para as 
empresas e, principalmente, 
para os visitantes. Para as em-
presas, é uma forma eficiente 
de apresentar e divulgar mar-
cas e produtos, estreitando o 
relacionamento entre empre-
sas e clientes em potencial. 
Já para os visitantes, é uma 
oportunidade de conhecer os 
produtos, serviços e o poten-
cial de atendimento das em-
presas de Batatais.

“O Espaço Empresarial 
concentra uma área oportu-
na para negócios para todos 
os setores da cadeia produ-
tiva, varejista e de serviços. 
Também é um local para os 
visitantes poderem conhecer 
mais de perto as empresas e 
até realizar negócios durante 
o evento”, comentou o presi-
dente.

Como nas edições ante-
riores, o Espaço Empresarial 
também contará com o Bar 
do Empreendedor, um espa-
ço especial e exclusivo para 
receber associados, familia-
res e amigos, com conforto. 
Para mais informações so-
bre o Espaço Empresarial, 
entrar em contato pelo (16) 
3761.3700.

Empresas expositoras do 
Espaço Empresarial da ACE 
na Festa do Leite

3D Infoshop, Stefani No-
gueira, Castelo Pet Shop, 
Paula Tur, Cantinho da Ale-

gria, Nova Credi, Sicredi, Cha-
veiro Ágape, Armazém da Pis-
cina, Eko 7, RTE Rodonaves, 
K-Solution, Amor de Pratas, 
Algar, Butekos Food, Doce 
Encantos, Cacau Show, Mo-
toasa Consórcios, Clik Prime, 
Alpinia, Rossi Service e J2M 
Portões.

GRADE DE SHOWS
Conforme informa a as-

sessoria de imprensa da Pre-
feitura, o show de abertura 
da 44ª Festa do Leite, no dia 
5 de julho, sexta-feira, a ani-
mação estará por conta dos 
artistas locais, com portões 
abertos. No sábado, dia 6, 
Vitor e Vanuti, também com 
entrada gratuita.

No domingo, 7 de julho, 
a atração será Matheus e 
Kauan, uma das principais du-
plas do cenário nacional. No 
dia 8, segunda-feira, véspera 
de feriado, subirá ao palco a 
dupla Humberto e Ronaldo. 

Para a terça-feira, dia 9, o pú-
blico poderá cantar e dançar 
com os sucessos de Marcos e 
Belutti.

Na quarta-feira, dia 10, é 
a vez de Fred e Gustavo, mais 
um dia com portões abertos. 
O popstar Luan Santana se 
apresentará na quinta-feira 
do evento, dia 11. Sexta-feira, 
dia 12, será a vez de Alexan-
dre Pires voltar a Batatais. 
Desta vez na turnê ‘Baile do 
Nego Veio’.

Em 13 de julho, Dia Mun-
dial do Rock a Festa receberá 

ACE Batatais convida população para o Espaço 
Empresarial na 44ª Festa do Leite

No local, várias empresas de Batatais estarão expondo seus produtos e serviços para os visitantes

a premiadíssima banda RPM. 
Fechando a programação, 
a dupla Maiara e Maraísa 
sobe ao palco, que terá por-
tões abertos ao público no 
domingo, 14 de julho. Nesse 
dia também haverá o infantil 
‘O Casamento da Dona Bara-
tinha’.

Eventos técnicos como 
torneio leiteiro, rodeio e 
provas na arena estão con-
firmados. Em breve será 
divulgada toda a programa-
ção, inclusive com valores de 
ingressos.
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Nesse ano, a Asso-
ciação Comercial 
e Empresarial de 

Batatais está comemorando 
41 anos de fundação, moti-
vo de muito orgulho para to-
dos os associados, que estão 
convidados para participar 
do melhor baile de Batatais, 
com muita música de quali-
dade, um jantar maravilho-
so, em uma noite especial e 
marcante. Essa grande festa 
que marca os 41 anos da ACE 
Batatais está agendada para o 
dia 10 de agosto, com início às 
22h, no salão de festas da ABR 
Operária. As reservas de me-
sas e convites já começaram.

Nesse ano, a comissão or-
ganizadora de eventos da ACE 
Batatais, juntamente com o 

gerente executivo Luiz Carlos 
Figueiredo e demais direto-
res, anteciparam os contatos 
e conseguiram preparar um 
evento comemorativo em 
detalhes, selecionando a me-
lhor banda musical e nego-
ciando o melhor valor com a 
parte de buffet.

“Entre muitas bandas mu-
sicais, depois de muita pes-
quisa, análise e cotação, che-
gamos ao consenso de que 
a Banda São Paulo Show é a 
melhor para o nosso evento 
e deverá agradar muito aos 
nossos convidados. Nos reu-
nimos com a Fiorino Eventos, 
responsável pela parte de 
buffet, conseguimos um car-
dápio mais especial do que os 
anos anteriores e um melhor 

valor, garantindo um jantar 
especial, de alta qualidade 
e muita bebida gelada”, co-
mentou Figueiredo.

A Banda São Paulo Show 
com sua tecnologia de som, 
luz, imagem e cenário pos-
sui ampla experiência para 
apresentar-se em todo tipo 
de evento. Com um show 
surpreendente, audaciosas e 
irreverentes performances e 
visual moderno, figurinos e 
belíssima produção a Banda 
São Paulo Show faz o melhor 
para promover a máxima 
alegria e interatividade. O 
repertório é eclético e intera-
tivo com ritmos dançantes e 
grandes sucessos nacionais e 
internacionais que possibilita 
diversificar as apresentações.

O Buffet Fiori-
no Eventos com o 
melhor cardápio. 
Mesas fartas, vá-
rios tipos de quei-
jos, salames, co-
pas, salgadinhos, 
saladas variadas, 
um jantar espe-
cial, vinhos, cerve-
jas, refrigerantes, 
sucos água mine-
ral, tudo à von-
tade. As bebidas 
são colocadas nas 
mesas em baldes 
de gelo e em car-
rinhos muito bem 
abastecidos.

D e s t a c a m o s 
aqui algumas de-
lícias do Baile da 

seu tempo de fundação, e 
também para os empresários 
associados e seus familiares, 
transformando o baile em 
uma grande confraterniza-
ção”, comentou o presidente 
da ACE, Gino Ivair Bellon.

Muito animado com o 
evento, o diretor da ACE, Ro-
berto Carlos Nardi (Zinho), 
comentou sobre os prepara-
tivos que, por terem sido an-
tecipados, garantirá uma fes-

ACE BATATAIS 41 ANOS

Já começaram as reservas de mesas e convites 
para o melhor baile da cidade

Nesse ano a festa será animada pela incrível ‘Banda São Paulo Show’, com um espetáculo musical de tirar o fôlego

ta rica em detalhes e deverá 
agradar muito os convidados.

“O Baile de Aniversário da 
ACE Batatais é considerado um 
dos melhores eventos do gêne-
ro em Batatais pela sua ótima 
qualidade. É com muito cari-
nho que fazemos essa grande 
festa para os nossos associa-
dos, familiares e amigos, sendo 
uma grande confraternização, 
um momento de muita alegria 
e diversão. Venham comemo-

rar conosco a fundação 
de nossa querida entida-
de”, ressaltou Zinho.

SERVIÇO
O Baile de Aniversá-

rio da ACE Batatais será 
no dia 10 de agosto, sá-
bado, a partir das 22h, 
no Clube de Campo da 
ABR Operária, com o es-
petáculo musical com a 
Banda São Paulo Show. 
O traje é esporte fino. 
Mais informações e re-
servas de convites pelo 
(16) 3761-3700 ou (16) 
99969-4430 (Sueli).

ACE Batatais 41 anos: o cro-
quete de bacalhau, a trou-
xinha de ricota, o lombinho 
defumado, ovos de codorna, 
casquinha de siri, o scabech 
de frango, salada na taça, 
carpaccio com molho de alca-
parras, filé de frango grelha-
do, contra file ao molho ma-
deira, escondidinho de carne 
seca com mandioca, além do 
arroz branco, feijão tropeiro, 
sushis variados, macarrão ao 
vivo, de sobremesa brigadei-
ro no tacho e muito mais.

“É um evento muito 
aguardado pelos empresá-
rios. O Baile de Aniversário 
da ACE ganhou a preferên-
cia pela sua qualidade. É um 
grande momento comemo-
rativo para a entidade por 
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A Agência Nacional 
de Telecomuni-
cações (Anatel) 

determinou no dia 13 de 
junho, que as principais 
empresas do setor terão 30 
dias para implementar uma 
lista nacional e única de 
consumidores que não que-
rem receber chamadas de 
telemarketing com o obje-
tivo de oferecer serviços de 
telefonia, TV por assinatura 
e internet.

Na manhã do dia 18 
de junho, o vice-
-presidente de Ser-

viços da ACE Batatais, Ennio 
Cesar Fantacini, encaminhou 
um comunicado ao gerente 
da entidade, Luiz Carlos Fi-
gueiredo, informando sobre 
a publicação da Portaria nº 
604/2019 no Diário Oficial da 
União, que autoriza de forma 
permanente o trabalho aos 
domingos e feriados civis e 
religiosos, a que se refere o 
artigo 68, parágrafo único, da 
CLT, para todas as atividades 
listadas no anexo da Portaria.

“A pedido do presidente 
Paulo Skaf, informamos que 
atendendo pleito da Fiesp e 
do Ciesp, na linha da desburo-
cratização e liberdade econô-
mica, foi publicada, no Diário 
Oficial, pela Secretaria Espe-
cial de Previdência e Traba-
lho, a Portaria nº 604/2019”, 
relatou Ennio.

CONSUMIDOR

Anatel determina que teles criem lista nacional de 
“não perturbe” em 30 dias

A medida vale para as 
empresas Algar, Claro/Net, 
Nextel, Oi, Sercomtel, Sky, 
TIM e Vivo, que também 
deverão, no mesmo prazo, 
criar e divulgar amplamente 
um canal por meio do qual o 
consumidor possa manifestar 
o seu desejo de não receber 
ligações.

A Agência determinou, 
também, que as empresas 
que são objeto da decisão 
não poderão mais efetuar 

ligações telefônicas com o 
objetivo de oferecer seus 
pacotes ou serviços de tele-
com para os consumidores 
que registrarem seus núme-
ros na lista nacional a ser 
criada.

Com essa medida, a Ana-
tel busca garantir e acelerar a 
implementação de mecanis-
mos que já haviam sido pro-
postos pelas próprias presta-
doras. Em março deste ano, 
elas se comprometeram a im-
plementar, até setembro, um 
código de conduta e mecanis-
mos de autorregulação das 
práticas de telemarketing.

A lista de “não pertur-
be” foi um dos mecanismos 
apresentados pelas teles à 
Agência e, durante o proces-
so de acompanhamento do 
compromisso assumido por 
elas, a Anatel entendeu que 
era necessário garantir, des-
de já, a implementação des-

ta ferramenta de bloqueio, 
sem prejuízo das outras 
ações apresentadas pelas 
empresas.

Ao mesmo tempo, a 
Agência decidiu acelerar a 
mudança das regras sobre 
ligações de telemarketing no 
Regulamento Geral de Direi-
tos do Consumidor de Tele-
comunicações. A revisão do 
regulamento estava prevista 
na Agenda Regulatória, com 
Consulta Pública programada 
para o segundo semestre des-
te ano. O Conselho Diretor da 
Anatel, contudo, determinou 
que os temas relativos a te-
lemarketing sejam tratados 
prioritariamente, ainda antes 
da revisão do regulamento 
como um todo.

Por fim, o Conselho Dire-
tor da Agência determinou 
às suas áreas técnicas que 
estudem medidas para com-
bater os incômodos gerados 

por ligações mudas e reali-
zadas por robôs, mesmo as 
que tenham por objetivos 
vender serviços de empresas 
de setores não regulados pela 
Anatel.

Estudos de mercado es-
timam que pelo menos um 
terço das ligações indeseja-
das no Brasil sejam realizadas 
com o objetivo de vender ser-
viços de telecomunicações, 
que só podem prestados 
por empresas reguladas pela 
Agência. A implementação 
da lista nacional de “não per-
turbe”, neste sentido, busca 
proteger o consumidor do 
comportamento destas em-
presas, e não se estende a 
chamadas realizadas por em-
presas de outros setores.

“Com a decisão de cria-
ção desta lista em 30 dias, o 
setor de telecomunicações se 
coloca na vanguarda da reso-
lução de um problema que 

Portaria Nº 604/2019 autoriza o trabalho aos 
domingos e feriados para diversas funções

Para o presidente da ACE, Gino Bellon, medida poderá aquecer a economia e empresários poderão trabalhar com mais tranquilidade
A medida altera o artigo 

Nº 68 da Consolidação das 
Leis Trabalhistas (CLT) e foi 
autorizada pelo secretário Es-
pecial de Previdência e Traba-
lho, Rogério Marinho. O novo 
texto modifica tópico da CLT 
que em caso de trabalho aos 
domingos e feriados para de-
terminadas profissões, seria 
necessária a autorização pré-
via.

Antes, de acordo com o 
dispositivo alterado, o traba-
lho em domingo era sempre 
subordinado à permissão 
prévia da autoridade compe-
tente em matéria de traba-
lho. Ainda segundo a norma, 
era concedida a título per-
manente nas atividades que, 
por sua natureza ou pela con-
veniência pública, deveriam 
ser exercidas aos domingos, 
cabendo ao Ministro do Tra-
balho e Previdência Social, 
expedir instruções. A nova 

regra flexibiliza a norma re-
tirando a necessidade de au-
torização por parte do Estado 
para trabalhos aos domingos 
e feriados.

Conforme a Portaria, é 
concedida, em caráter per-
manente, autorização para o 
trabalho aos domingos e fe-
riados às atividades constan-
tes do anexo.

O presidente da ACE Bata-
tais, Gino Ivair Bellon recebeu 
a notícia sobre a medida com 
entusiasmo, pois afirma que 
muitos setores comerciais e 
industriais poderão ampliar 
seus trabalhos com maior 
tranquilidade e respeito às 
Leis Trabalhista.

“Entendo que o secretário 
Rogério Marinho foi muito fe-

liz na assinatura dessa Porta-
ria, com o foco em aumentar 
a produtividade em setores 
da economia, além da gera-
ção de empregos. Com mais 
dias de trabalho das empre-
sas, mais pessoas poderão 
ser contratadas, comentou 
Bellon

De acordo com Rogério 
Marinho, os trabalhadores 
que estiveram em expe-
diente aos domingos e fe-
riados terão suas folgas ga-
rantidas em outros dias da 
semana. “Respeito à consti-
tuição e à CLT”, disse ele em 
seu Twitter.

Com a norma em vigor, 
diversos setores da economia 
podem realizar suas ativida-
des também no domingo. 
Dentre atividades estão as 
realizadas na indústria, no 
comércio, nos transportes, 
dentre outros, podem tra-
balhar durante todos os dias 

da semana. Com esse fator, 
o Índice de Confiança do Em-
presário Industrial (ICEI) sal-
tou 0,4 pontos neste mês em 
comparação ao mês de maio. 
O levantamento foi divulga-
do no dia 19 de junho pela 
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI) e alcançou 56,9 
pontos em junho em um total 
de cem pontos.

“As novas regras dão au-
tonomia para o comerciante 
abrir seu estabelecimento 
conforme a conveniência dos 
consumidores, também po-
dendo fechá-lo em dias em 
que o fluxo da clientela é me-
nor. Acredito que essa porta-
ria vai beneficiar a economia, 
com os consumidores poden-
do frequentar o comércio 
em dias que normalmente 
estariam fechados e com a 
geração de mais empregos e 
renda, finalizou o presidente 
da ACE.

causa muito incômodo aos 
consumidores brasileiros. 
Mas sabemos que o proble-
ma é mais amplo e que ainda 
não existe uma regra federal 
sobre o assunto, que disci-
pline todos os setores. Por 
isso, iremos estudar soluções 
técnicas que possam ajudar a 
combater o problema como 
um todo”, afirma Leonardo 
Euler de Morais, presidente 
da Agência.

O presidente da Anatel 
lembra, ainda, que o excesso 
de chamadas indesejadas é 
um problema de escala mun-
dial. “Hoje, as ligações abusi-
vas estão no centro das pre-
ocupações de reguladores de 
telecom ao redor do mundo. 
Estamos dialogando com eles 
e conhecendo suas experiên-
cias locais, para encontrar-
mos as melhores soluções 
para o problema no Brasil”. 
Fonte: Anatel
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Espaço da Mulher Empresária

Espaço Mulher Empresária - Com quantos anos a senho-
ra começou a trabalhar? Onde trabalhou pela primeira vez e 
quais funções ocupou durante sua trajetória?

Valéria Costa Gomes - Sou fisioterapeuta de formação, 
trabalhei dos 22 anos até os 26 na área de ortopedia, depois 
trabalhei 6 anos como Paisagista e Decoradora, após fazer um 
curso no Senac. A decoração e o paisagismo continuam pre-
sentes até hoje em minha vida, pois ainda faço alguns projetos. 
Atuei também na área de Pesquisa Clínica como coordenadora 
de um Estudo da Bayer, aqui em Batatais, onde o nosso Centro 
de Estudos foi auditado e certificado pela Bayer Internacional. 
Depois disso, dei consultoria em Empresas de Implantes Orto-
pédicos em Jaú e Rio Claro. Finalmente, decidi empreender e 
abrir a empresa Maison Vivá.

EME - Como e quando se tornou empresária e como foi 
criada a empresa Maison Vivá?

Valéria Costa Gomes – Por ser mulher, observei que 
faltava algo mais completo que cuidasse do bem estar e 
da beleza feminina em Batatais, algo que pudesse ser fre-
quentado diariamente, um lugar confortável, de ambiente 
tranquilo. A Maison Vivá nasceu em 2016, é um SPA Urba-
no que oferece vários serviços no segmento de beleza e 
saúde.

EME - Quais produtos e serviços a empresa oferece?
Valéria Costa Gomes - A Maison oferece um completo 

cardápio de Serviços de Salão de Beleza. Nossos espaços 
foram pensados para garantir total conforto e satisfação, 
nossa equipe de profissionais está sempre antenada às no-
vidades do mercado, além disso, a Maison oferece o mais 
completo ‘Dia da Noiva’, com todos os serviços de salão, 
make, penteado, manicure e etc. Em relação aos serviços de 
SPA, oferecemos sauna, hidratações, massagens relaxantes, 
ofurô, estética facial e corporal. Contamos também com um 
charmoso Bistrô, onde servimos refeições leves num am-
biente muito charmoso. Temos pacotes variados que aten-
dem à todos os estilos, possibilidades e necessidades de 
cada cliente!

EME - A Maison Vivá é uma empresa de saúde e beleza 
exclusivamente para o público feminino?

Valéria Costa Gomes - Basicamente sim, embora não te-
nhamos restrições e atendamos todos os públicos.

EME - Quais dificuldades a senhora encontrou no início de 
suas atividades?

Valéria Costa Gomes - A maior dificuldade é a do pú-
blico que ainda não conhece, achar que a Maison é um lu-
gar caro. Nossos preços são os de mercado e gostaríamos 
muito de que mais pessoas de Batatais frequentassem a 
Maison. O fato de ser um lugar bonito e agradável não sig-
nifica que seja caro, queremos oferecer o melhor aos nos-
sos clientes.

EME - Em Batatais, a Maison Vivá é a única que atua nesse 
segmento de serviços com o apelo de conceito de vida?

Valéria Costa Gomes - Creio que sim, atualmente a Maison 
é o único SPA Urbano de Batatais e um dos poucos da região, 
incluindo Ribeirão Preto.

EME - O fato de ser mulher contribuiu para a criação de 
sua empresa?

Valéria Costa Gomes - Sim, pensei atender um perfil de 
mulher empreendedora ou executiva que apesar da correria 
do dia-a-dia não abre mão de se cuidar.

EME - A Maison Vivá pode ser frequentada diariamente 
pelas clientes ou é algo voltado apenas para dias e datas es-
peciais?

Valéria Costa Gomes – A Maison pode ser frequentada to-

dos os dias, como as nossas clientes quiserem. Atendemos de 
terça à sábado, das 9h às 18h. Além dos eventos que a Maison 
promove, atendemos a todos os serviços de Salão, Estética e 
SPA diariamente.

EME - A Maison Vivá atua também como restaurante para 
mulheres, oferecendo almoço e chá da tarde?

Valéria Costa Gomes - Sim, trabalhamos com agendamen-
to prévio, mas atendemos em nosso Bistrô também diaria-
mente.

EME - A senhora teve um cuidado especial também na de-
coração de sua empresa. Como foi esse planejamento para 
tornar o ambiente leve e de bom gosto?

Valéria Costa Gomes - Minha formação na área de Paisagis-
mo e Decoração ajudaram a criar um ambiente aconchegante, 
nada sofisticado, mas com um toque acolhedor, a ideia é a pes-
soa se integrar ao ambiente e relaxar.

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

Valéria Costa Gomes - Sou responsável pelo gerenciamen-
to, o que é instigante, pois sempre estamos tentando atender 
bem e proporcionar momentos agradáveis às nossas clientes. 
Conto com uma equipe muito competente e é um prazer tra-
balhar com profissionais extremamente capacitados, focados 
em atender bem!  

EME - Se não trabalhasse no setor de saúde e beleza qual 
outro trabalho gostaria de fazer?

Valéria Costa Gomes - Eu continuaria a atuar na área de 
Paisagismo e Decoração, aliás, em breve teremos mais esta 
vertente na Maison, um espaço voltado a decoração, com esti-
lo e preços acessíveis.

EM - Falando de culinária, qual o seu prato predileto e ho-
bby?

Valéria Costa Gomes - Adoro um bom arroz com feijão e 
batata frita!  Amo comida feita em fogão de lenha. Quanto ao 
hobby, pedalar e fazer yoga. Amo! Tudo é gostoso quando es-
tamos reunidos em família.

Com uma ideia original e única em Batatais e na região, criar uma 
empresa reunindo tudo o que um salão de beleza e um SPA ofere-
cem, com serviços de massagem relaxante, estética facial, ofurô e 

até um Bistrô com alimentos super saudáveis. A nossa convidada especial 
é a empresária Valéria Costa Gomes, da empresa Maison Vivá, que inovou 
o conceito de espaço destinado à beleza feminina, criando o autêntico SPA 
Urbano, um local de energia positiva, tranquilo e de muito bom gosto, e o 
melhor de tudo, com preços muito justos. Talvez todo esse empreendedo-
rismo e habilidade com o setor de saúde e beleza seja explicado pela ca-
racterística de seu signo, Peixes, pois Valéria é do dia 18 de março. A nossa 
homenageada é casada com o Doutor Luiz Sérgio Marcelino Gomes, mãe 
do jovem Marcelo Costa Gomes. Confira:
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Entrevista – Sea Look Ótica

Entrevista – Espaço Indiano Namaskar

Por Carlos Alberto Fattibello
empresário

Jornal Empreenda - Como surgiu 
a empresa Sea Look Ótica e há quan-
to tempo ela está em atividade?

Sea Look Ótica - A Sea Look Ótica 
surgiu em junho de 1995, há exatos 24 
anos, com o intuito de trazer para Bata-
tais um atendimento ótico diferenciado, 
com laboratório próprio e a confecção 
de óculos na hora “sempre que possível”.

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

Sea Look - Os proprietários são Car-
los e Neide, não possui colaboradores.

EM - Há quanto tempo está no 
segmento Óptico? Tem formação 
Técnica para exercer a profissão?

Sea Look – Eu, Carlos, estou no 
segmento óptico há 58 anos. A minha 
paixão pela profissão vem desde os 

12 anos de idade, 
onde iniciei como 
office boy da Óti-
ca Paulicéia na ci-
dade de São Pau-
lo, aos 15 anos 
de idade passei 
para o setor de 
montagem de 
óculos e daí por 
diante para os ou-
tros setores onde 
aprendi todos os 
processos desde 
a confecção de 
uma lente até a 
venda do produ-
to. Tenho forma-
ção em óptica e 
Optometria, e 
vários cursos de 
lentes e afins.

sária sem custo como: ajustes, limpe-
za, troca de plaquetas, parafusos, etc. 
Lembrando que esses serviços são 
gratuitos aos nossos clientes.

EM - Como é feita a escolha de 
lentes? É preciso receita para identi-
ficar o grau adequado?

Sea Look - A parte mais importan-
te do processo de compra de óculos é 
a escolha das lentes certas. A qualidade 
de suas lentes, seus atributos e seus re-
vestimentos contribuem para o quan-
to você enxergará com os seus óculos, 
bem como na sua usabilidade e dura-
bilidade. Há muitas opções disponíveis 
no mercado, por isso pode ser difícil de-
cidir que tipo de lente de óculos é me-
lhor para a sua saúde ocular. Nós da Sea 
Look Ótica trazemos conhecimento ao 
cliente para a escolha da melhor lente. 

Caso já use óculos, e o seu grau es-
teja atualizado, conseguimos através 
do óculos atual, saber quais os graus e 
eixos para confecção de um novo ócu-
los, em caso do cliente não estar com 
o óculos atualizado é necessário fazer 
uma nova consulta, pois o exame of-
talmológico deve ser feito pelo menos 
uma vez ao ano.

EM - Como saber se estou com-
prando um óculos com proteção UV?

Sea Look - A Sea Look Ótica ofere-
ce gratuitamente um teste de UV para 
determinar a qualidade da sua lente, 
se está protegida ou não, e qual o grau 
de proteção. A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) revela que a exposi-
ção constante a esses raios pode cau-
sar uma série de doenças aos olhos 
como fotoqueratite, fotoconjuntivite, 
pterígio e, em situações extremas, 
catarata. Em todo o mundo, cerca 
de 12 a 15 milhões de pessoas ficam 
cegas anualmente por causa dessa 

última doença. 
A OMS estima 
que 20% des-
ses casos são 
causados ou 
agravados pela 
exposição ao 
sol.

EM - E a ar-
mação, é uma 
escolha subje-
tiva do clien-
te? Alguma 
dica na hora 
de comprar 
uma armação?

Sea Look - 
EM - Como é a concorrência no 

segmento de óticas em Batatais?
Sea Look - Na minha opinião em 

qualquer segmento há oportunidade 
para todos, o cliente está sempre em 
busca de alguns fatores como: preço, 
qualidade, atendimento, agilidade, 
mas cada um coloca uma prioridade, 
por isso há espaço para todos.

EM - Quais formas de pagamento 
a Sea Look disponibiliza aos clientes?

Sea Look - As formas de pagamen-
to são cheque sob consulta e cartão 
de débito/crédito.

EM - Quais dias e horários de fun-
cionamento, endereço, telefone?

Sea Look - A Sea Look Ótica fun-
ciona no horário comercial, de segun-
da a sexta-feira, das 08h30 às 18h, 
aberta no horário de almoço, e aos 
Sábados das 08h30 às 12h. A Ótica 
está localizada à Rua Carlos Gomes, 
n.º 264, centro (próximo ao antigo 
SESI), o telefone para contato é o 
(16) 3761-1777, whatsapp (16) 99133-
2113.

Por Paula Machado, Maria Luíza 
Manfredi dos Santos e Maria José 

Careta de Castro - empresárias

Jornal Empreenda - Como surgiu a 
empresa Espaço Indiano Namaskar e há 
quanto tempo ela está em atividade?

Espaço Indiano Namaskar - A Em-
presa Espaço Indiano surgiu a 19 anos 
atrás, com a iniciativa de três amigas 
de trazer para Batatais algo diferen-
ciado para o comércio da cidade.

EM - Quem são os proprietários? 
Com quantos colaboradores a em-
presa conta?

Espaço Indiano - Somos em três 
sócias, eu Paula Machado, Maria Luí-
za Manfredi dos Santos e Maria José 
Careta de Castro, para completar a 
nossa equipe ainda contamos com a 
funcionária Leia e a estagiaria Isabela.

EM - O Espaço Indiano tem um 
apelo diferente de uma loja comum. 
Como é o perfil dos clientes da em-
presa?

Espaço Indiano - Apesar da loja 
oferecer um estilo específico, temos 
clientes diversificados, que vai do jo-
vem até o mais velho, do tradicional 
ao despojado, da cidade e da região, a 
moda Indiana está cada vez mais agra-
dando o gosto das pessoas e ganhan-
do seu espaço.

EM - O Espaço Indiano trabalha 
o estilo de se vestir ou o conceito de 
vida?

Espaço Indiano - Trabalhamos 
com o estilo de se vestir, tanto que 
hoje temos uma grande clientela 
evangélica. O legal da roupa indiana é 
que ela não se baseia em tendências 
e moda, simplesmente é um estilo, 

quem gosta usa, estando na moda ou 
não.

EM - Quais produtos o Espaço In-
diano oferece aos seus clientes?

Espaço Indiano - Oferecemos 
uma grande variedade em produtos; 
Vestidos longos e curtos, saias, ba-
tas, Kafkas, calças, colares, brincos, 
bolsas, lenços, pashminas, almo-
fadas, rasteirinhas de couro, entre 
outros.

EM - Além da moda indiana fe-
minina, a empresa também oferece 
produtos para o público masculino e 
infantil?

Espaço Indiano - Infelizmente rou-
pa infantil não conseguimos encon-
trar com frequência, já para o público 
masculino temos batas e camisetas 
estampadas.

EM – Qual a função do profissio-
nal Óptico?

Sea Look - A função do profissional 
óptico é de muita responsabilidade, pois 
estamos cuidando da saúde ocular, ele 
deve interpretar o receituário médico, 
orientar o cliente na escolha da armação 
perfeita, pois nem sempre a armação 
escolhida esteticamente pelo cliente é 
a correta para colocar as lentes com a 
graduação, pois existem medidas, espes-
suras, curvaturas e eixos que influenciam 
na qualidade e correção da visão. 

EM - Quais produtos e serviços a 
Sea Look oferece aos clientes?

Sea Look - Oferecemos armações 
de todas as formas, modelos e cores, 
lentes de última geração com ou sem 
anti-reflexo, transitions, Bluelight, tra-
tamento UV, coloração em lentes de 
grau, e outros. Não apenas vendemos 
óculos, damos toda assistência neces-

Depende de vários fatores, na escolha 
de um óculos sem graduação (Solar) o 
cliente pode escolher a vontade, do seu 
gosto, fazemos algumas orientações 
pelo tamanho, ponte nasal e formato do 
rosto, já na escolha de óculos com gra-
duação, fazemos uma seleção do que 
se adapta melhor com o receituário do 
cliente, pois o óculos deve ser feito para 
corrigir a visão. Um cuidado importante 
que devemos lembrar é que, nunca se 
compra uma armação sem orientação 
de um profissional, pois existem medi-
das de acordo com o receituário, com 
a internet, muitas pessoas fazem esse 
caminho comprando a armação para 
depois colocar as lentes, e na maioria 
das vezes não dá certo, pois é preciso 
respeitar as medidas para a correção da 
patologia.

EM - Qual o principal diferencial 
da empresa Sea Look Ótica?

Sea Look - O nosso diferencial é 
o atendimento profissional feito pelo 
ótico, a precisão na escolha e confec-
ção dos óculos, oferecendo lentes e 
armações de qualidade e preço justo.

EM - Qual o principal di-
ferencial do Espaço Indiano 
em relação às lojas de rou-
pas consideradas tradicio-
nais?

Espaço Indiano - O nos-
so diferencial é que nossas 
roupas além de ser impor-
tada e rica em detalhes, 
oferecemos também araras 
de promoções fixas, de R$ 
39,90 e R$ 59,90, e claro não 
podemos esquecer também 
do nosso bom atendimento.

EM - O Espaço Indiano 
também possui estaciona-
mento próprio?

Espaço Indiano - Sim, temos o 
nosso próprio estacionamento que 
se encontra na parte de baixo da loja, 
tentamos oferecer o máximo possível 

acima citado pode ser conversado e 
entendido.  

EM - O Espaço Indiano possui 
sites ou páginas em redes sociais? 
Quais os endereços?

Espaço Indiano - Sim possui, para 
acessar nossa página no Facebook é só 
colocar Espaço Indiano Namaskar, no 
Instagram @espacoindiano e no Whas-
tapp pelo número (16)99327-5126.

EM - Quais os horários de fun-
cionamento, endereço, telefone e 
e-mail?

Espaço Indiano - Nossa loja se en-
contra na rua Coronel Joaquim Rosa 
n.º 229, Centro. Telefone: (16) 3662-
9047. E-mail: espacoindi@gmail.com . 
Horário de funcionamento: de segun-
da à sexta, das 9h às 18h e de sábado 
das 9h às 13h.

de conforto e acessibilida-
de para nossos clientes.

EM - Quais formas de 
pagamento a empresa 
disponibiliza aos clien-
tes?

Espaço Indiano - No 
crediário (sob consulta) 
parcelamos em até três 
vezes o preço à prazo. Já 
no cartão além do parce-
lamento em três vezes do 
valor à prazo, dividimos o 
preço à vista em 2 vezes. 
Nosso desconto à vista é 
de 20%, e como a nossa 
prioridade é o cliente tudo 
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O município de Bata-
tais entre os anos de 
2011 e 2013 gerou 

por ano uma média de 479 no-
vos empregos, criando a opor-
tunidade para inserir os jovens 
ao mercado de trabalho, bem 
como proporcionando a recolo-
cação dos trabalhadores desem-
pregados. Mesmo com a média 
de novos empregos gerados 
anualmente, o déficit de em-
pregos ficava em torno de 10% 
da população economicamente 
ativa, que consiste em pessoas 
com mais de 18 anos que te-
nham a capacidade de trabalhar.

Os dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(CAGED) demonstram que entre 
os anos de 2011 a 2013 foram ge-
rados 1.438 empregos.

No ano de 2014 a 2016 com 
a recessão econômica e a crise 
política houve o fechamento de 
6 empregos em 2014, em 2015 
no ápice da crise foram fechados 
1.217 empregos e no ano de 2016 
houve o fechamento de 443 em-
pregos. Entre os anos de 2014 a 
2016 o município perdeu 1.666 
empregos. No ano de 2017 foram 
gerados 248 empregos e no ano 
de 2018 o resultado voltou a ser 

negativo com o fechamento de 
42 empregos.

Verifica-se se fosse mantido 
crescimento médio de 479 novos 
empregos, entre os anos de 2014 
a 2018 o município teria gerado 
2.395 novos postos de trabalho, 
tendo neste período 1.460 em-
pregos fechados.

No inicio de 2019 as expecta-
tivas eram muito grandes para a 
geração de empregos, fator que 
até o momento não aconteceu.

No mês de janeiro houve 375 
admissões e 343 desligamentos, 
resultando um saldo de 32 em-
pregos. O mês de fevereiro hou-
ve 499 admissões e 419 demis-
sões, o que gerou um saldo de 80 
empregos. No mês de março di-
minuiu as contratações para 377 
e as demissões chegaram a 353 
vagas, tendo um saldo de 24 em-
pregos. No mês de abril voltou a 
crescer o numero de admissões 
que totalizaram 535 contrata-
ções e um desligamento de 383 
trabalhadores, tendo um saldo 
de 152 empregos.

Entre os meses de janeiro a 
maio de 2019, as empresas de Ba-
tatais admitiram 1.786 trabalhado-
res e desligaram 1.498, resultando 
uma um saldo de 288 empregos.

Observa-se que apesar de 
ter haver a geração de 288 em-
pregos de janeiro a abril de 2019, 
o resultado é inferior ao do mes-
mo período de 2018, onde o sal-
do de empregos foi de 454 novos 
postos de trabalho e no ano de 
2017 houve um saldo de 425 
empregos. Em termos percentu-
ais o ano de 2019 tem um saldo 
de 36,5% menor que em 2018 e 
32,2% menor que em 2017.

EMPRESAS E EMPREGOS:
Conforme dados do Cadastro 

Geral de Empregados e Desem-
pregados (CAGED) o município 
possui 3.743 empresas geradoras 
de empregos e 15.509 trabalha-
dores com carteira de trabalho 
registradas. Em conformidade 
com as ferramentas utilizadas 
pelo IBGE o país possui 13% de 
pessoas desempregadas. 

Recuperação de empregos caminha a passos lentos

Entre o período de 1º 
de janeiro ao dia 19 
de junho deste ano, 

foram registrados pelos empre-
sários de Batatais no Serviço 
de Proteção ao Crédito da Boa 
Vista SCPC, 749 ocorrências de 
inadimplência, referente ao 517 
clientes que deixaram de pagar 
suas dividas, o que corresponde 
a uma media de 1,449 ocorrên-
cias por cliente. O valor total 
das dividas no período é de R$ 
377.820,58. No mesmo período 
de 2018 a dívida total era de R$ 
600.625,92 com 565 clientes e 
1.118 ocorrências.

Em conformidade com os 
dados registrados, do total de 
inadimplentes 461 são solteiros 
e 56 são casados, sendo 380 do 
sexo masculino e 137 do sexo fe-
minino. A grande concentração 
das ocorrências são de clientes 
entre 30 e 40 anos, com 187 

ocorrências, com uma divida de 
R$ 100.682,77, sendo 86 do sexo 
masculino e 44 do sexo feminino.

Do total das ocorrências 
por data de entrada, 675 são 
de clientes que devem até um 
ano, totalizando uma divida de 
R$ 333.746,90 e 60 ocorrências 
com até 2 anos e uma divida de 
R$ 32.130,14. Na analise das 
ocorrências por faixa de valores, 
observa-se que 415 ocorrências 
são de dividas de até R$ 500,00 

totalizando uma divida de R$ 
93.454,77. Existe ainda 37 ocor-
rências com dividas acima de 
R$ 2.000,00 que totalizam R$ 
124.336,66.

No acumulado dos últimos 
cinco anos há 9.117 ocorrências, 
totalizando 6.040 clientes, sendo 
que 4.673 possuem apenas um 
registro, 1.223 com dois a cinco 
registros e 144 clientes com mais 
de cinco ocorrências, resultando 
uma media de 1,509 ocorrências 

por cliente. A divida total é de R$ 
8.069.623,08.

Do total de clientes inadim-
plentes nos últimos 5 anos, 5.736 
são solteiros e 304 casados, sen-
do 3.717 do sexo masculino e 
2.323 do sexo feminino. A faixa 
etária que apresenta a maior 
quantidade de registros é a de 
30 a 40 anos, com 2.136 clientes 
e 3.192 ocorrências, sendo 1.290 
do sexo masculino e 856 do sexo 
feminino. Fonte: ACE Batatais

Batatais tem mais de 500 pessoas inadimplentes no ano de 2019
Nos últimos 5 anos há registro de 6.040 clientes inadimplentes, 9.117 ocorrências e uma divida de R$ 8.069.623,08

Em conformidade com 
dados divulgados men-
salmente pelo Minis-

tério da Economia, Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços, o 
município exportou no primei-
ro quadrimestre US$ 22,25 mi-
lhões e importou US$ 1,07 mi-
lhão, tendo um saldo na balança 
comercial de US$ 21,18 milhões. 
No mesmo período do ano pas-
sado as exportações somaram 
US$ 33,74 milhões e as importa-
ções US$ 1,36, com um saldo de 
US$ 32,38 milhões.

As exportações de Batatais 
representa 0,1% do total expor-
tado pelo Estado de São Paulo, 
e a cidade está classificada em 
117º do ranking das cidades ex-
portadoras do estado. Existe no 
município 10 empresas exporta-
doras e a cidade ocupa o 458º 
lugar no ranking do Brasil. 

As exportações de açúcar re-
presentam 95% do total exporta-
do, totalizando US$ 21,2 milhões, 
as demais exportações são de 
implementos agrícolas, motores 
e produtos de inox. Os principais 

produtos importados são bora-
tos e óxido de bório, bombas de 
ar e rolamentos.

As exportações estão con-
centradas para Bangladesch com 
US$ 6,21 milhões, representando 

28% do total exportado, a Arábia 
Saudita com US$ 3,11 milhões, 
China com US$ 2,68 milhões, e 
Iraque com US$ 2,41 milhões e 
a Nigéria com US$ 2,26 milhões.

Fonte: ACE Batatais

Saldo da Balança Comercial de Batatais é de 
US$ 21,18 milhões até maio de 2019

QUANTIDADE DE CLIENTES REGISTRADOS POR IDADE – 1º JANEIRO A 19 JUNHO / 2019
Faixa de Idade Registros Ocorrências Valor Masculino Feminino
Até 17 anos 0 0 R$ 0,00 0 0
Até 18 anos 8 15 R$ 2.488,00 8 0
Até 19 anos 16 40 R$ 11.093,60 16 0
Até 25 anos 71 107 R$ 30.448,34 64 7
Até 30 anos 66 87 R$ 45.153,88 46 20
Até 40 anos 130 187 R$ 100.682,77 86 44
Até 50 anos 110 160 R$ 85.149,49 72 38
Acima de 50 anos 116 153 R$ 102.804,50 88 28
Total 517 749 R$ 377.820,58 380 137
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Jurídicos da ACE Batatais

Receber um telefone-
ma ou uma carta de 
cobrança de uma dí-

vida não paga é algo comum 
caso o consumidor esteja de-
vendo. Isso porque, mesmo 
não sendo agradável, o credor 
tem o direito de fazer a co-
brança caso haja algum débi-
to em aberto. 

O consumidor deve saber, 
porém, que existem limites 
definidos pela lei para as co-
branças. Pensando nessa ne-
cessidade, a Boa Vista explica 
o que pode e o que não pode 
ser feito na cobrança de um 
consumidor que possui uma 
inadimplência.

O que o credor pode fazer:
• Notificar o devedor para 

pagamento, por meio de en-
vio de carta de aviso de débi-
to da Boa Vista;

• Inscrever seu nome nos 
cadastros de inadimplentes, 
como o SCPC (Serviço Central 
de Proteção ao Crédito);

• Protestar o título em 
cartório de protesto;

• Ingressar com ação judi-
cial; 

• Fazer ligações para o 
inadimplente, observados os 
dias e horários permitidos por 
lei, não interferindo em seu 
descanso e lazer; 

• Repassar a dívida (venda 
de dívidas ou cessão de cré-
dito) para uma empresa ter-
ceira como os popularmente 
conhecidos escritórios de co-
brança ou de gestão de cartei-
ras em aberto.

O que o credor não pode 
fazer:

• Submeter o devedor a 
constrangimento (artigo 42 

Boa Vista explica o que pode ou não 
na cobrança de dívidas ao consumidor
Alguns tipos de cobrança são proibidos pelo Código de Defesa do Consumidor, apesar do 

credor ter o direito de cobrar o consumidor em caso de dívidas vencidas

do Código de Defesa do Con-
sumidor);

• Fazer cobrança vexatória 
com constrangimento físico 
ou moral (isto é crime, artigo 
71 do Código de Defesa do 
Consumidor);

• Fazer afirmações falsas, 
incorretas ou enganosas;

• Falar com parentes e vi-
zinhos sobre a dívida;

• Segurar um documen-
to pessoal ou um bem do 
inadimplente para forçá-lo ao 
pagamento da dívida (a não 
ser que o bem esteja vincula-
do a dívida, como um carro, 
por exemplo).

Dívida prescreve?
De acordo com Código 

de Defesa do Consumidor, o 
prazo para permanência da 
dívida no banco de dados é 

de cinco anos. Na prática, isso 
significa que, após esse pe-
ríodo, o CPF do consumidor 
deixa de ser exibido no banco 
de dados do SCPC, mesmo se 
a dívida ainda não tiver sido 
quitada. Porém, a dívida con-
tinua existindo, e o credor ain-
da possui o direito de cobrá-
-la, podendo, inclusive, entrar 
com uma ação judicial contra 
o consumidor.

No portal Consumidor Po-
sitivo, é possível que o con-
sumidor consulte o seu CPF 
gratuitamente para saber se 
existem dívidas no seu nome.

Para mais informações e 
dicas de Educação Financeira 
e Orçamento Doméstico aces-
se: www.consumidorpositivo.
com.br.

SOBRE A BOA VISTA
A Boa Vista é uma em-

presa brasileira que alia in-
teligência analítica à alta 
tecnologia para transformar 
dados em soluções para os 
desafios de clientes e consu-
midores.  

Criada há mais de 60 anos 
como SCPC (Serviço Central 
de Proteção ao Crédito), tem 
contribuído significativamen-
te para o desenvolvimento da 
atividade de crédito no Brasil, 
ajudando o País a estabelecer 

uma relação de consumo mais 
equilibrada entre empresas e 
consumidores. 

A Boa Vista é precursora 
do Cadastro Positivo, banco 
de dados com informações 
sobre o histórico de paga-
mentos, que deixa a análise 
de crédito mais justa e acessí-
vel. Por isso, Cadastro Positivo 
é na Boa Vista.

Pioneira também em ser-
viços ao consumidor, a Boa 
Vista responde por iniciativas 
que cooperam com a sus-
tentabilidade econômica dos 
brasileiros, como a consulta 
do CPF com score, dicas de 
educação financeira e par-
cerias para negociação de 
dívidas. Tudo disponível de 
forma simples, rápida e segu-
ra no portal consumidorposi-
tivo.com.br.

Atualmente é referência 
no apoio à tomada de decisão 
em todas as fases do ciclo de 
negócios: prospecção, aquisi-
ção, gestão de carteiras e re-
cuperação.

Dados estão em toda par-
te. O que a Boa Vista faz é 
usar inteligência analítica para 
transformá-los em respostas 
e soluções às necessidades e 
desejos dos consumidores e 
empresas.

www.boavistascpc.com.br

A tecnologia digital tomou (e toma cada vez mais) conta da nossa vida. 
Seres humanos de todas as faixas etárias e de todas as classes sociais estão 
cada vez mais envolvidos com a internet, as mídias digitais e tantos outros 
aparatos tecnológicos. Os celulares estão tão imbricados com nosso dia-a-
-dia que já podemos nos considerar seres cibernéticos. 

Evidente que as tecnologias digitais também revolucionaram a ativi-
dade empresarial, permitindo a criação de recursos de produção e contro-
ladoria, de fácil acesso aos fornecedores e consumidores, e são raríssimas 
as empresas que não utilizem (e até subutilizem) todos os recursos tecno-
lógicos disponíveis. 

A tendência cibernética das pessoas e a progressiva necessidade de re-
cursos tecnológicos na atividade empresarial tem implicações nas relações 
trabalhistas, e tem que estar devidamente regulamentada e contratada 
para evitar conflitos e prejuízos. 

A regulamentação do uso de tecnologias digitais no ambiente de tra-
balho está dentre os poderes do empregador. Ele pode determinar como 
utilizadas as tecnologias da empresa e como os empregados podem (ou 
não podem) utilizar seus próprios recursos durante o trabalho. Para isto, é 
fundamental a existência de regras claras, preferencialmente escritas, ou 
em regulamento da empresa ou no contrato de trabalho. Devem ser regras 
claras e bem definidas. 

Algumas sugestões:
1) Redes da empresa: 
Muita gente ainda não percebeu, mas informações vitais para a empre-

sa estão armazenadas de forma digital, sejam em equipamentos locais ou 
em nuvem. Aí se incluem informações pessoais dos sócios e dos emprega-
dos, projetos e processos de negócios, cadastros de clientes e fornecedo-
res, informações financeiras e, até mesmo, senhas de acesso a informações 
sigilosas e a instituições financeiras. É preciso proteger estas informações. 

Aponto duas medidas fundamentais de segurança das informações em 
rede, ambas relacionadas ao controle de acesso. 

Apenas quem precisar utilizar e trabalhar com estas informações pode 
ter acesso a elas. 

É indispensável segregar a rede corporativa daquela que é utilizada por 
empregados e clientes para fins pessoais. É muito comum que a empresa 
disponibilize acesso ao wi-fi e, sem perceber, está dando acesso a informa-
ções sigilosas. 

2) Uso da internet e equipamentos da empresa.
O empregador pode determinar como a internet é utilizada por seus 

colaboradores, no que se incluir proibir que, durante o expediente, o em-
pregado acesse a internet para fins particulares a sites, redes sociais ou 
e-mail pessoal. 

Pode apenas estabelecer a proibição, como também pode se valer de 
softwares de controle. 

O empregador também deve regulamentar a utilização de equipamen-
tos da empresa (computadores, tablets, celulares, impressoras, rede wi-fi, 
etc.) restringindo o uso para fins particulares.

3) E-mail e aplicativos de mensagens
É altamente recomendável que a empresa não permita que o emprega-

do utilize conta pessoa de e-mail e aplicativos de mensagens (como What-
sapp, Telegram e Messenger do Facebook) para as atividades da empresa. 

Para isto, é fundamental a criação de contas corporativas, que deve 
conter cinco regras claras escritas e previamente informadas ao colabo-
rador: a) todas as atividades da empresa devem ser realizadas utilizando a 
conta corporativa; b) é vedado utilizar contas pessoais para as atividades 
da empresa; c) é vedado utilizar as contas corporativas para fins pessoais; 
d) todas as contas poderão ser monitoradas pela empresa; e) é vedado o 
acesso a contas pessoais durante o expediente. 

4) Celulares
Os aparelhos celulares, especialmente os smartphones (tradução: tele-

fones inteligentes), dispõem de grande tecnologia embarcada, que podem 
auxiliar a empresa na otimização de sua atividade, mas que também torna 
móvel as informações empresariais às quais tem acesso ou que podem ser 
transportadas nestes equipamentos (Por exemplo: lista de clientes, de for-
necedores ou projetos técnicos podem ser facilmente copiados para um 
smartphone).

É altamente recomendável que a empresa forneça aos seus emprega-
dos os aparelhos e contas celulares que serão utilizados para a execução 
das atividades do contrato de trabalho. Deve-se evitar utilizar o celular pes-
soal do empregado. 

A razão é estratégica: se o contrato de trabalho for extinto, as informa-
ções da empresa ficarão com o empregado. Esta é uma situação corriquei-
ra e que pode causar grandes prejuízos às empresas, especialmente em 
razão de contatos com fornecedores e clientes.  

O celular pessoal do empregado é uma extensão do indivíduo (lem-
bram-se de que estamos nos tornando cibernéticos?) e, portanto, integra 
sua intimidade e privacidade e não pode ser acessado pela empresa. Já o 
celular empresarial é propriedade da empresa e a ela também pertencem 
os dados ali armazenados. 

Valem para os celulares as mesmas quatro regras para e-mail e aplica-
tivos de mensagens.

5) Acesso a redes sociais durante o expediente.  
A empresa deve ter regras claras sobre o acesso pessoal a redes sociais 

(Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, etc.) durante o expediente de 
trabalho.

A decisão entre permitir e proibir o acesso é do empregador, 
A permissão dá ao empregado o conforto de poder se comunicar com 

familiares e amigos. Porém, como diz Mário Sérgio Cortella, há quem nave-
gue pela internet e há quem naufrague nela. Então, a permissão de acesso 
pode trazer prejuízos se o colaborador não for disciplinado. O uso indis-

Celulares, internet e mídias 
sociais e o contrato de trabalho 

criminado e excessivo das redes sociais pode 
tirar o foco do empregado e comprometer a 
qualidade do serviço e até mesmo a segurança 
do empregado. 

Então, se o acesso não afeta o desempe-
nho ou a segurança do empregado é possível 
permiti-lo. Do contrário, é de todo convenien-
te proibir. 
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Caça Palavras

Programação Cultural - Julho de 2019

CENTRO DE EVENTOS ANTÔNIO CARLOS 
PRADO BAPTISTA

44º Festa do Leite de Batatais
De 05 a 14 de julho

Shows Musicais, praça de alimentação, feira 
de artesanato, parque de diversões, rodeio, 
entre outras atrações.

Para o show de abertura, no dia 5 de julho, 
sexta-feira, a animação estará por conta dos 
artistas locais, com portões abertos. No sába-

do, dia 6, Vitor e Vanuti, também com entra-
da gratuita. No domingo, 7 de julho, a atração 
será Matheus e Kauan, uma das principais du-
plas do cenário nacional. No dia 8, segunda-
-feira, véspera de feriado, subirá ao palco a 
dupla Humberto e Ronaldo. Para a terça-feira, 
dia 9, o público poderá cantar e dançar com os 
sucessos de Marcos e Belutti. Na quarta-feira, 
dia 10, é a vez de Fred e Gustavo, mais um dia 
com portões abertos. O popstar Luan Santana 

Literalmente, atingimos a metade do ano de 2019 nesse dia 1º de julho. Mês de férias 
escolares, a molecada toda em casa por 30 dias, tanto tempo que abre espaço para a 
imaginação e, consequentemente, para as artes, não aquelas culturais, mas aquelas de 

clarear os cabelos dos pais. Uma boa opção de diversão acaba sendo a tradicional Festa do Leite, 
com muitas barraquinhas de alimentação, doces, salgados, parque de diversões e aquilo que 
toda a criança adora, a exposição de animais de fazenda. Apenas para lembrar o que a garotada 
pode ver no parque permanente de exposições, aqui vai um divertido Caça Palavras. Encontre 
também a palavra secreta “chiqueiro”. Boa sorte e boa diversão!

TEATRO MUNICIPAL 
FAUSTO BELLINI DEGANI

Festival de Inverno 
Banda Musical Dr. Washington Luis

20/07
Horário: 20h

Gratuito
Regência e Direção Artística Maestro João 
Bosco Prolungati.
Regentes Convidados Fernandinho Cruz e Ro-
drigo Morato.

se apresentará na quinta-feira do evento, dia 
11. Sexta-feira, dia 12, será a vez de Alexan-
dre Pires voltar a Batatais. Desta vez na turnê 
‘Baile do Nego Veio’. Em 13 de julho, Dia Mun-
dial do Rock a Festa receberá a premiadíssima 
banda RPM. Fechando a programação, a du-

pla Maiara e Maraísa sobe ao palco, que terá 
portões abertos ao público no domingo, 14 de 
julho.

CONCURSO DE CÃES
14/07
Horário: 9h
Inscrições: 2kg de ração
Competição em várias categorias e apre-

sentações variadas.
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Anuncie sua empresa no 

 e garanta bons negócios


