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A

Trabalhando políticas
públicas sustentáveis

ACE Batatais é uma entidade de
classe, que trabalha em prol do
fortalecimento e desenvolvimento do setor produtivo, comercial e de prestação de serviços, tendo como lema a defesa
dos interesses dos empresários, sobretudo
daqueles que são nossos associados, porém
temos consciência e plena convicção de que
o campo de atuação vai além.
A representatividade econômica, política
e social que envolve o nome ACE é reconhecido pela sociedade organizada e não raras
as vezes a entidade é convidada a emitir opinião sobre vários assuntos do âmbito coletivo. Como instituição séria e idônea, quando
chamada ela não se furta ao compromisso e
se expõe para contribuir.
Desta forma, a entidade possui diretores
compondo o Contur (Conselho Municipal de
Turismo), que envolve os segmentos comerciais e de serviços, o Pró – Animal (Conselho
Municipal de. Proteção Animal), que envolve
o segmento de pet, e mais recentemente a
Comissão Mista de Estudos do Desenvolvimento Econômico do Município de Batatais,
esse último à convite do prefeito José Luis
Romagnoli que tem o objetivo de acelerar as
ações para a liberação do novo distrito industrial e outros temas relacionados à geração de emprego e renda.
Também houve a indicação de mais um
representante da ACE Batatais para compor
o Conselho Municipal de Desenvolvimento

NOmE FANTASiA
ALGO TAO DOCE
CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL EAD
MAGRASS
TECNA WORLD

Econômico, o qual aguarda o ato de posse
oficial pelo prefeito para se tornar fato.
O empresário, seja de qual segmento for,
possui experiência de gestão, capacidade
técnica e prática, podendo contribuir com
novas ideias, proporcionando dinâmica para
a solução de adversidades no âmbito municipal, fazendo cumprir o papel da nossa entidade.
Historicamente, a ACE Batatais é também linha de frente, defendendo a classe
empresarial e, consequentemente, os milhares de trabalhadores de nossa cidade. O
fortalecimento da economia gera o fortalecimento das empresas e como efeito colateral, garante as vagas de emprego, que se
multiplicam com o passar do anos.
No âmbito regional, a ACE Batatais vem
trabalhando de forma contundente, participando das reuniões da R.A. 19 (Região Administrativa da Facesp – Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo),
levando importantes sugestões e discutindo
políticas econômicas e públicas com representantes de associações comerciais de 19
cidades da região.
Muitos trabalhos que fazemos hoje, não
têm reflexo imediato, vão construindo e
moldando o futuro, solidificando as bases
de sustentação. A ACE Batatais é assim, representativa e dinâmica, trabalhando pelo
progresso, composta por mais de 700 empresas.
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Documentação
Trabalhista

Prosseguem os trabalhos da
Comissão de Regularização do
Distrito Industrial Rudolf Kamensek

lheiro Fiscal Juliano de Azevedo Valentini e pelo Diretor de
Assuntos Jurídicos, Alexandre
dos Santos Toledo.
A Prefeitura Municipal foi
representada pelo Secretário de Administração André
Moroti. A Câmara Municipal
foi representada pelos Vereadores Reginaldo Sabará de

Oliveira e Júlio Eduardo Marques Pereira. Também esteve
presente o contador e advogado Paulo Sérgio Borges de
Carvalho, que é Presidente
do Conselho Deliberativo da
ACE e membro do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Econômico.
A ACE apresentou reque-

rimento de informações sobre infraestrutura do Distrito
Industrial, em especial, sobre
as obras necessárias, custos,
prazos e disponibilidade de
recursos para o funcionamento definitivo do Distrito
Industrial, incluindo a conclusão do asfaltamento, as
obras de ligação de esgoto à
Estação de Tratamento, o fornecimento de água e de energia elétrica. Também sugeriu
modelos para a alienação ou
cessão dos lotes remanescentes do Distrito Industrial.
A Comissão debateu sobre os diversos modelos
possíveis para conclusão e
funcionamento do Distrito
Industrial e a possibilidade
de realização de seminários
e visitas a outros distritos
industriais para coleta de conhecimento e experiências
de sucesso.
A próxima reunião está
marcada para o dia 17 de
maio.

comissão é formada por três
vice-presidentes da FACESP,
três gerentes executivos de
ACs e três representantes do
Sebrae Estadual. Representando a RA-19, participam da
comissão, o vice-presidente
da Federação, João Carlos
Cheade e o gerente executivo da ACIF, Marcelo Carraro
Rocha.
Durante a reunião, os
representantes das 19 associações comerciais da
região debateram algumas

propostas, como o desenvolvimento de projetos regionalizados, de acordo com
a realidade e necessidades
de cada município, o projeto
de setor segmento focado
em cada cidade, criação de
ambiente empreendedor regional, apoio às incubadoras,
desenvolvimento de cursos
de capacitação de diretores
e funcionários das associações comerciais e o Projeto
Empreender Paulista.
Finalizando o encontro,

os membros da RA-19 discutiram ainda a participação
da FACESP no capital social
da Boa Vista Serviços, considerando que na ocasião em
que houve a fusão do banco
de dados de consumidores da
ACSP (Associação Comercial
de São Paulo), representada
pela Federação, com a instituição que administra o SCPC
(Serviço Central de Proteção
ao Crédito), constavam informações que não foram capitalizadas.

Alexandre dos Santos Toledo
Diretor de Assuntos Jurídicos da ACE Batatais

N

um contrato de emprego há documento para praticamente tudo: ficha de registro, recibos de pagamento, folha de ponto, termo de rescisão, etc.,
etc., etc. Em qualquer empresa, cada empregado contratado
produz cerca de cinquenta documentos por ano. Esse número pode ser ainda maior a depender da estrutura administrativa e da atividade da empresa (por exemplo, na hipótese
de recibo de EPI) e da própria vida funcional do empregado
(atestados de saúde, advertências, etc.).
A documentação trabalhista é o registro histórico do desenvolvimento do contrato do trabalho e, por excelência, a
prova de que todas as obrigações foram cumpridas.
Porém, não é prova absoluta.
Uma das teses mais caras e aplicadas pela Justiça do Trabalho é dito “princípio” da primazia da realidade, segundo
o qual, todo aquele calhamaço de documentos arquivados
anos a fio é considerado imprestável diante dos depoimentos
de algumas testemunhas.
Há vários exageros na aplicação deste princípio pela Justiça do Trabalho. Porém, grande parte das vezes a desconsideração dos documentos ocorre por existir um descompasso
entre o que está no documento e aquilo que era praticado.
Exemplos típicos: registra-se o ponto na hora correta, mas
o empregado continua trabalhando. Ou ainda: pagamento de
salário ou qualquer outra verba remuneratória sem registro
no recibo de pagamento (o famoso “salário por fora”). Estes
são casos de evidente descumprimento da legislação do trabalho que, salvo raríssimas exceções é de conhecimento da
empresa.
Mas a desconsideração dos documentos também acontece quando todas as obrigações trabalhistas estão sendo cumpridas, mas a documentação registra outra realidade. Exemplo: o empregado tirou férias, mas a empresa se esqueceu de
formalizar os documentos (aviso de férias e recibo de férias).
No futuro, pode ficar difícil lembrar quando isso ocorreu.
A documentação trabalhista tem que ser coerente com o
que se pratica na empresa. Quando o praticado é diferente
do que está documentado, corre-se o risco de toda a documentação ser desconsiderada numa eventual ação trabalhista.
Por isso, as informações têm que ser transmitidas corretamente para o RH ou para o escritório de contabilidade que
assessora a empresa.
Também é importante criar procedimentos para arquivar
os documentos de modo rápido e correto, de modo a garantir
que o documento seja encontrado e que o seja rapidamente. Tão fundamental quanto ter o documento é encontrá-lo
quando necessário
Regra de ouro, então: documentar tudo; documentar o
que se pratica; guardar para encontrar.
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N

o dia 23 de abril,
segunda-feira, no
Salão Nobre da
Prefeitura Municipal de Batatais, a Comissão de Regularização do Novo Distrito Industrial voltou a se reunir.
A ACE Batatais foi representada pelo Presidente,
Gino Ivair Bellon, pelo Conse-

Reunião da RA-19 debate ações regionais
para fomentar o empreendedorismo

N

a manhã de 6 de
abri, sexta-feira,
o presidente e o
gerente executivo da ACE Batatais, Gino Ivair Bellon e Luiz
Carlos Figueiredo, participaram de mais uma reunião da
RA-19 (Região Administrativa)
da FACESP, realizada na ACIF,
em Franca. Participaram do
encontro, representantes de
19 associações comerciais de
cidades da região.
Segundo Luiz Figueiredo,
durante o evento foram tratados assuntos relevantes,
como a alteração do Estatuto da FACESP (Federação
das Associações Comerciais
do Estado de São Paulo),
que permitirá a criação de
uma empresa para a comercialização dos produtos
e serviços com a marca da
entidade.
Na oportunidade também
foi criada a Comissão de Estudos da FACESP e SEBRAE
para discutir as necessidades
das associações comerciais. A
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ACE Batatais e Sebrae realizam duas oficinas
em abril com mais de 160 participantes

O

As palestras auxiliam empresários e colaboradores na rotina empresarial para comércio, indústria e prestação de serviços

mês de
abril
foi bem
movimentado
na ACE Batatais,
com várias ações
pontuais voltadas
para os empresários. Dois eventos
realizados no Salão Alcides Milan,
sede da ACE, se
destacaram pelo
número de participantes, mais de 160 pessoas, nas Oficinas do Sebrae
com os temas “Começar Bem
– Formalização” e “Sei Vender”, realizada nos dias 16 e
23 de abril.
A Oficina Começar Bem
– Formalização, realizada
no dia 16, das 19h30 às
21h30, foi ministrada pelo
analista de negócios e gestor de projetos do Sebrae
Franca, Flávio Augusto da
Silva e teve a participação de 60 pessoas. Flávio

passou informações sobre
as normas de como formalizar um negócio, seja
ele MEI, ME, EPP ou CNPJ
Rural.
A Oficina Começar Bem
auxilia empreendedores
na realização de uma ideia
de negócio ou quem já
têm experiência em trabalhar por conta própria.
É uma capacitação ideal
para pessoas com potencial empresário, que tem
uma ideia de negócio ou

que já tem uma iniciativa
de negócio. Com a oficina,
o participante conheceu o
passo a passo para formalizar o seu negócio, bem
como os direitos e deveres
para a formalização. Também foram apresentadas
as vantagens e os benefícios da formalização e o
risco da informalidade.
No dia 23, também das
19h30 às 21h30, foi realizada
a Oficina Sei Vender, com o
consultor do Sebrae Franca,

Anderson Silva. O evento
teve a participação de 105
pessoas.
No conteúdo programado, foi passado para os
participantes, informações
sobre como desenvolver a
capacidade de administrar
e de planejar as vendas de
uma empresa, colocando
como atitudes diferenciais
para o sucesso do pequeno
negócio. Com esse foco, a
Oficina Sei Vender ofereceu informações para que

os participantes compreendam as necessidades do
mercado e saibam como
ampliar as possibilidades
de crescimento da empresa.
Anderson passou o conceito de reposicionamento
e adaptação do negócio às
exigências do mercado, planejamento e o gerenciamento das vendas e o manejo de
ferramentas de marketing,
que vão ajudar o microempreendedor a compreender

as necessidades de seus
clientes e o funcionamento
do mercado.
A ACE Batatais e o Sebrae estão com uma ótima
programação de oficinas
e palestras para esse ano,
que estão sendo divulgadas todos os meses para os
empresários participarem.
Mais informações com Andrea Oliveira ou Vinícius
Gatto, pelo 16 3761-3700,
no Posto do Sebrae Aqui de
Batatais.

Colaboradores da ACE Batatais Missão Empresarial ACE
participam de treinamento
leva 43 empresários à Feira
Boa Vista SCPC em Franca
do Empreendedor 2018

C

N

o dia 23 de abril, das
9h às 12h, três colaboradores da ACE
Batatais participaram de um
treinamento da Boa Vista Serviços, que administra o SCPC
(Serviço Central de Proteção
ao Crédito) em Franca, na sede
da ACIF (Associação Comercial
de Franca), onde foram apresentadas as novas consultas do
sistema que os associados da
ACE têm às disposição.

O treinamento foi ministrado pela gerente regional
da Boa Vista Serviços, Flávia
Danielle Ramos da Cunha e
teve a participação de 10 colaboradores de associações
comerciais da RA-19 (Região
Administrativa da Facesp),
dos quais, três são da ACE
Batatais, Gislaine Patrícia
Thomazelli, Vinícius Gatto de
Freitas e William Carlos Oliveira.

Durante o treinamento,
Flávia Cunha apresentou todo
o portfólio de produtos SCPC
para consultas, que está com
muitas novidades para auxiliar o dia a dia das empresas, também foram tratados
assuntos pertinentes à prospecção de novos clientes e
a importância do Cadastro
Positivo, que está em tramitação na Câmara dos Deputados.

om iniciativa e promoção da
ACE Batatais em parceria com o Sebrae
Franca, no dia 9 de
abril, segunda-feira,
43 empresários de
Batatais foram à São
Paulo para participar
da Feira do Empreendedor, realizada no
Parque de Exposições
Anhembi, destinada a empresários de micro e pequenas
empresas e MEI (Microempreendedores Individuais), onde
os visitantes puderam conhecer várias marcar e produtos.
“A Feira é uma oportunidade de negócios, conhecimento e informação para os
participantes”, comentou a
agente do Sebrae Aqui Batatais, Andrea Oliveira.
Entre as novidades deste

ano, foram apresentados espaços e modelos de negócios
em que os participantes puderam ver, na prática, como
funciona a operação em diferentes ramos.
Os visitantes da Feira tiveram contato com estandes
temáticos como Oficina de
Moto, Negócios de Beleza, Boteco de Sucesso, Indústria da
Confecção e Negócios Digitais.
Também foram apresentados

de forma digital (com óculos
de realidade virtual) modelos
de minimercado, pet shop e
negócios que podem ser montados em uma garagem.
A Feira do Empreendedor em São Paulo representa uma grande vitrine para
quem quer fazer contatos e
divulgar a sua empresa, além
de oferecer serviços, novos
produtos e soluções para melhorar o negócio.
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ACE Batatais inicia a Campanha
Empresa Solidária 2018

Todos os associados estão sendo convidados a participar da iniciativa e receberão o “Selo Empresa Solidária”

E

m maio, a ACE Batatais inicia a Campanha Empresa Solidária 2018. Essa é a 5ª edição
do trabalho social desenvolvido pela entidade em parceria com os empresários,
que tem o objetivo de arrecadar recursos para desenvolver ações sociais junto às
instituições filantrópicas do
município, projetos sociais e
comunidade carente. Todos
os associados serão convidados a participar da iniciativa
e receberão o “Selo Empresa
Solidária 2018”.
A 4ª edição da Campanha Empresa Solidária foi
em 2017, a ACE Batatais
contou com a participação
de 180 empresas. Todo o
recurso arrecadado serviu
para custear todas as ações
sociais da ACE por um ano e

várias instituições foram beneficiadas.
A ideia da criação da contribuição anual única para
campanhas solidárias é para
que os empresários não fiquem recebendo pedidos
de recursos a cada ação social que a ACE participa. Foi
instituída uma Comissão de
Ações Sociais, composta por
diretores da entidade que
analisam pedidos, administram o recurso e gerenciam
as ações, recebendo todos os
pedidos de doações, sejam
de produtos ou de dinheiro.
Após análise, se aprovado o
pedido, a destinação é realizada. Alguns casos de valores maiores são colocados
para apreciação na reunião
de diretores, que estudam a
necessidade do pedido e colocam em votação.

Entre as ações sociais e
entidades que a ACE Batatais
contribuiu utilizando recursos da Campanha Empresa
Solidária estão: doação de
centenas de cobertores para
a Campanha do Agasalho do
Fundo Social de Solidariedade; doação de recurso para
APAE Batatais (Empresa Amiga e União de Forças); doação
para a Oficina Escola Eurípedes Barsanulfo; recursos para
o Lar São Vicente; doação
para a Comarev e Abadef,
doação para o Cantinho do
Futuro; doação para a Campanha de Natal da Associação
dos Amigos Eu Ajudo; doação
para a Campanha Natal Sem
Fome do Fundo Social de Solidariedade e muito mais.
“ACE Batatais, entidade
formada por mais de 700 associados, sente-se feliz em

poder contribuir com essas
campanhas sociais. Incentiva
e apoia o humanitarismo e
aprecia o trabalho das entidades assistenciais do município, assim ajuda a promover
muitos sorrisos entre as famílias batataenses”, comenta o
presidente Gino Ivair Bellon.
Nesse mês de maio, a ACE
Batatais, por intermédio de
seus colaboradores, está entrando em contato com todas as empresas associadas
para convidá-las a participar
da Campanha Empresa Solidária com a contribuição de
R$ 100, que pode ser dividido
em até quatro vezes de R$ 25
no boleto da mensalidade. As
empresas que queiram participar também podem entrar
em contato com a ACE e fazer
a doação. Mais informações
pelo (16) 3761-3700.

Sebrae Aqui de Batatais terá série de oficinas
e palestras para empreendedores em maio

O

Conﬁra a agenda de ações programadas para a cidade para quem pretende empreender ou se capacitar para melhorar o próprio negócio

Sebrae Aqui de
Batatais programou uma série de
ações gratuitas tanto para
quem já tem uma empresa
quanto para quem tem planos de abrir o próprio negócio. No mês de maio, estão
programadas oficinas sobre
fluxo de caixa, formação de
preço e controle de dinheiro, além de transmissões
ao vivo com temas variados, como tendências para
o mercado de beleza e alimentação fora do lar.
De acordo com a gerente regional do Sebrae-S,P
Iroá Arantes, o Sebrae Aqui
está de portas abertas para
atender e orientar empreendedores e futuros empreendedores. “Mesmo que o
empreendedor não saiba
exatamente o que precisa
melhorar, ele pode ir até o
Sebrae para fazer um diagnóstico. Assim, conseguimos indicar cursos, oficinas
e consultorias de acordo
com as suas necessidades”,

afirma.
No dia 7 de maio, às 19h,
será realizada a oficina sobre Fluxo de Caixa. O fluxo
de caixa é o coração da empresa, por onde circula todo
o investimento. Com a oficina, o empresário vai aprender a cuidar da saúde financeira do negócio, controlar a
entrada e saída do dinheiro,
fazer projeções, analisar sobras e falta de capital.
Já no dia 21 de maio, às
19h, será realizada a oficina
Sei Formar Preço. Os participantes irão aprender sobre
como ter uma visão clara
dos efeitos de uma correta formulação do preço de
venda e na geração do lucro.
No dia 28 de maio, também
às 19h, a oficina Sei Controlar Meu Dinheiro, onde
o participante aprenderá
como fortalecer seu negócio aprendendo técnicas
para aprimorar a gestão financeira de seu caixa e suas
contas.
Todas as oficinas do Se-

brae são gratuitas e
serão realizadas no
Salão de Eventos Alcides Milan, sede da
ACE Batatais
SEMANA DO MEI –
PAlESTrAS ONliNE
AO ViVO
Maio é o mês da
Semana do MEI (Microempreendedor
Individual). Entre 14
e 15 de maio estão
previstas
transmissões ao vivo de palestras que poderão ser
acompanhadas pelos
empreendedores pela
internet.
A
programação
inclui duas palestras
diárias. Na segunda-feira, dia 14 de maio,
às 15h45, o tema será as
tendências para o mercado
de beleza com palestras sobre como ter um salão inovador e sustentável e com o
case do Salão Jacques Janine Itaim.

A alimentação fora do lar
será tema no dia 15 de maio,
terça-feira, às 8h45, com a
palestra sobre tendências e
inovação na gestão de restaurantes, com a palestrante Paola Carosella.

As transmissões serão
ao vivo pelo You Tube e
também no Salão de Eventos Alcides Milan, sede da
ACE Batatais. O evento é
gratuito.
As inscrições para os

cursos podem ser feitas no
Sebrae Aqui, localizado na
sede da ACE Batatais, na
Praça Dr. José Arantes Junqueira, n.º 90, ou pelo telefone (16) 3761-3700 ou pelo
celular (16) 99201-8700.
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CEREST lança informativos mensais para CPF com restrição?
Saiba como você
orientação preventiva de trabalhadores
mesmo pode
limpar seu nome
O
“Campanha Maio Amarelo” – Trânsito: Prevenção e conscientização para redução de acidentes.

CEREST
(Centro
de Referência em
Saúde do Trabalhador) é um setor da Secretaria Municipal de Saúde que
tem como objetivo atuar de
forma preventiva, estratégica, integrada e eficiente,
controlando e enfrentando
os problemas de saúde coletiva como acidentes, doenças e mortes relacionados
ao trabalho. São atendidos
os trabalhadores vítimas de
acidentes de trabalho de Batatais e da Região do Vale das
Cachoeiras, por intermédio
de encaminhamento das Unidades Básicas, Hospitais e outros serviços de saúde.
Desde o mês de março o
CEREST está editando informativos com objetivo de promover a informação e prestar
esclarecimentos sobre os serviços que realiza, orientando
a população sobre riscos de
doenças ocupacionais. Segundo a Secretária de Saúde, Luciana Nazar Arantes, é
uma iniciativa voltada para a
prevenção, pois quanto mais
esclarecida a população, menores serão os acidentes e
exposições a riscos.
A última edição do Informativo CEREST teve como
abordagem: “ABRIL VERDE”,
que se refere a um movimento de iniciativa popular com
participação espontânea que
chama a atenção da sociedade brasileira para a adoção
de uma cultura permanente
de prevenção de acidentes
do trabalho e doenças ocupa-

cionais. A escolha do mês de
abril ocorreu devido à data
7 de abril ser o Dia Mundial
da Saúde e 28 de abril ser
Dia Mundial em Memória às
Vítimas
de Acidentes de
Trabalho.
A edição de Maio trará
informações sobre a “Campanha Maio Amarelo” –
Trânsito: Prevenção e conscientização para redução
de acidentes. A campanha
“Maio Amarelo”, movimento
internacional de mobilização
e conscientização para redução de acidentes no trânsito,
traz neste ano o apelo de que
a “epidemia” de mortes precisa parar.
Também sabemos que
dentre muitos acidentes de
trânsito, estão os acidentes
de trajeto.
Segundo o Anuário Estatístico divulgado pela Previ-

dência Social, mais de 111
mil acidentes de Trajeto foram registrados no Brasil em
2013. O número representa
15% do total de acidentes de
trabalho ocorridos em todo o
país.
As estatísticas mostram
que o “Acidente de Trajeto”
é uma das principais causas
de afastamento do trabalho e
para preveni-lo diversas empresas realizam campanhas
educativas e informativas aos
seus funcionários.
Você sabe o que é
Acidente de Trajeto?
São todos aqueles que
ocorrem no trajeto da residência para o trabalho, e do
trabalho para a residência.
Algumas Dicas importantes:
• Procure sair para o trabalho sempre em tempo

suficiente para não
chegar atrasado na
empresa, isso evita
que você corra durante o trajeto e acabe se
acidentando;
• Pela lei, em caso
de acidente, você é
responsável
pelas
pessoas que transporta em seu carro. Use o
cinto e exija que todos
no seu carro também
o façam.
• Ao estacionar o
veículo observe, condutor ou passageiro,
ao abrir a porta oposta à calçada, se estão
passando pedestres,
veículos ou “motos”.
• Preste especial atenção
ao atravessar as ruas. Havendo semáforo, utilize-o aguardando sua vez e caminhando
sobre a faixa de pedestre,
pois ela aumenta sua segurança.
• Havendo, utilize as passarelas. Nunca queira encurtar o caminho e não usá-la.
•Respeite sempre as sinalizações, inclusive limites de
velocidades.
• Jamais dirija se tiver ingerido bebida alcoólica.
• Não fale ao celular se
estiver dirigindo e evite fumar enquanto dirige, essas
distrações podem causar acidentes.
O Cerest Batatais está
localizado na Rua Dona Adorama, n.º 420, Centro e o
telefone de contato é o (16)
3662-2301.

Diminui o número de inadimplentes
e sobe o valor da dívida dos clientes

N

o primeiro trimestre do ano de 2017
o valor da divida
dos clientes junto ao comércio da cidade, registrados no
sistema Boa Vista SCPC foi
de R$ 711. 238,81 com 646
consumidores inadimplentes e 1.216 ocorrências. No
primeiro trimestre de 2018

este número diminuiu para
534 clientes gerando 752
ocorrências, provocando a
inadimplência de mais de R$
743 mil nos primeiros três
meses de 2018. Os dados são
apontados pelo sistema de
gestão da ACE Batatais, diante das inclusões pelos empresários no sistema de proteção

ao credito da Boa
Vista SCPC.
Segundo os dados das ocorrências registradas no
primeiro semestre
deste ano do total
dos 534 clientes
inadimplentes
494 são solteiros
e 40 são casados,
295 do sexo masculino e 239 do
sexo feminino. A
faixa etária que
mais apresentou
inadimplência foi
os de 30 a 40 anos
totalizando 205 clientes com
282 ocorrências e uma divida de mais de R$ 290 mil, os
com idade de 40 a 50 anos
totalizam 96 clientes com 151
ocorrências e uma dívida de
mais de R$ 185 mil, são 86
clientes com idade de 25 a 30
anos com uma inadimplência
de mais de R$ 112 mil e 76

clientes com idade acima de
50 anos com uma divida de
mais de R$ 72 mil.
Das ocorrências registradas 698 são com dividas de
até dois anos, totalizando
mais de R$ 604 mil e dividas
de até tres anos com 43 ocorrências totalizando quase R$
105 mil. Os dados demonstram que 113 ocorrências são
acima R$ 2.00 totalizando
uma divida de mais de mais
de R$ 363 mil, as dividas de
R$ 2 mil a R$ 3 mil registraram 143 ocorrências com
uma divida de R$ 221 mil e
registradas 343 ocorrências
com dividas entre R$ 100 a R$
500 reais, totalizando mais de
R$ 98 mil de dividas.
No quarto trimestre de
2017 o munícipio de Batatais
possuía 430 clientes inadimplentes que apresentaram
910 ocorrências, gerando
uma dívida de mais de R$ 439
mil.

A primeira providência é identificar o débito e, depois,
com os dados em mãos, procurar diretamente
o credor para quitar ou renegociar a dívida

T

er dificuldade para
abrir uma conta em
banco, ter o pedido para obter um cartão de
crédito recusado, ou solicitações de empréstimo, crediário e financiamento negados
são alguns dos contratempos
que a restrição no CPF pode
gerar para os consumidores.
Outro empecilho de estar
negativado é a queda do
score – pontuação de crédito consultada pelas empresas credoras para ajudar na
avaliação das concessões de
crédito.
Para regularizar o CPF, a
primeira atitude é quitar o
débito. No portal Consumidor Positivo (www.consumidorpositivo.vom.br) da Boa
Vista SCPC, é possível verificar gratuitamente os débitos
em aberto, além de acompanhar o score. “Nós recomendamos aos consumidores
que estão com alguma dívida em atraso checar o valor
débito e, em seguida, a fazer
as contas para avaliar como
fará negociação, se integral
ou parcelada, respeitando
sempre a renda, o orçamento”, explica Pablo Nemirovsky, superintendente de
Serviços ao Consumidor da
Boa Vista.
O segundo passo, para
renegociar os valores e a forma de pagamento, é procurar diretamente o credor. Ir
até a loja ou ao banco e falar
diretamente com o setor de
cobrança ou com o gerente.
Não é necessário envolver
terceiros nestas renegociações. Segundo Nemirovsky,
a maior parte das empresas
está disposta a negociar,
porque elas têm todo o interesse em receber.
Uma vez quitado ou renegociado o valor em aberto, é de responsabilidade do

credor solicitar a exclusão
do CPF dos bancos de dados, como o SCPC. A partir
do momento de que o credor comunicar a quitação da
dívida ao banco de dados, a
exclusão do débito é efetivada em até 48 horas e o consumidor pode acompanhar
esse processo gratuitamente
no portal da Boa Vista (www.
consumidorpositivo.vom.br).
Algumas empresas, além
de pedirem a inclusão do
CPF do devedor nos cadastros de restrição, também
protestam o título em cartórios. Para efetuar a baixa no
cartório, o consumidor deve
ir ao cartório em que seu
nome foi protestado, com o
termo de quitação da dívida
gerado pelo credor e verificar como fazer o pagamento das despesas cartorárias.
Uma vez baixado o protesto,
o cartório envia essa informação para a Boa Vista, que
exclui o nome do seu banco
de dados.
Em caso de dívidas renegociadas que por ventura
venham a ficar novamente
em atraso, o credor poderá
negativar o CPF novamente. “É fundamental que na
renegociação da dívida o
consumidor tenha certeza de que consegue honrar
com o combinado, ou seja,
que a parcela caiba no seu
bolso. Sabemos que contratempos acontecem. Os
mais comuns são o desemprego e consecutivamente
a redução da renda, mas o
ideal é evitarmos ter uma
dívida não paga. Caso perceba que terá problemas para
pagar as parcelas em dia, o
consumidor deve procurar o
credor para negociar, antes
de que a negativação aconteça”, complementa o especialista.
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Projeto “Banda Euterpe com Prazer” reinicia as atividades

de uma das bandas musicais mais antigas do Brasil

B

atatais sempre foi
referência na parte
cultural, com grupos de teatro, associações
folclóricas, escritores e muitas pessoas dedicadas à música de estilos variados. O que
poucos sabem, é que o município possui uma das bandas
musicais mais antigas do Brasil, a Banda Euterpe de Batatais. Segundo o músico Ricardo Toledo Soffientini, desde
novembro de 2017, o projeto
denominado Banda Euterpe
com Prazer está separando e
digitalizando as partituras antigas para dar continuidade
às apresentações no coreto
da Praça Cônego Joaquim Alves aos domingos, como era
de tradição.
Segundo um resumo do filósofo e músico Artieres Estevão Romeiro, a Banda Euterpe de Batatais foi fundada no
ano de 1876, figurando entre
as bandas mais antigas do

Brasil. Em sua história colaborou para o desenvolvimento artístico-cultural da cidade
e região por meio da música.
Desde o período imperial
destacou-se pelo contato
continuo com a comunidade,
de forma que tem em sua história a apresentação constante no coreto da praça matriz
de Batatais, a participação
em eventos populares e religiosos, bem como a acolhida
do Imperador Dom Pedro II.
Atualmente a Banda Euterpe passa por dificuldades
de manutenção e de sua história devido à falta de financiamento para continuidade
das apresentações. O Projeto
Banda Euterpe Com prazer
apresenta, de forma sucinta,
o roteiro preliminar para desenvolvimento e ampliação
da Banda Euterpe, garantindo a continuidade desse patrimônio histórico musical do
Estado de São Paulo e do Bra-

sil, bem como ampliando as
possibilidades de formação
músico-cultural da comunidade batataense.
“Quando a Euterpe encerrou suas atividades por problemas administrativos, o colega e amigo Artieres Estevão
Romeiro e eu ficamos muito
chateados, por que sabemos
da importância dessa banda.
Batatais perdia não somente

uma “banda”, mas todo seu
contexto Histórico, Musical e
Social”, comentou Soffientini.
Juntamente com apoio
do Maestro João Bosco Prolungati, (Maestro da Banda
Washignton Luis) o projeto
está elaborando o trabalho
de “resgate” com os Músicos
da Banda Washington Luis, da
extinta Banda Maestro Alfeu
Ribeiro, ex-alunos do Núcleo

Major Antão Fernandes, Projeto Guri e Músicos da comunidade, que tem, acima de
tudo, amor pela arte.
“Ainda destacando que no
ano de 2014, Junto com Artieres, João Bosco e os músicos
das bandas e projetos, fizemos
algumas apresentações, ainda
de forma bem modesta e com
pouca divulgação. Nesse ano
fizemos uma apresentação de
estreia, no dia 4 de março de
2018”, informou o músico.
A estreia do projeto foi
no coreto da praça de Matriz,
em comemoração ao mês de
aniversário da cidade, com repertório bem eclético, como:
Dobrados, Samba, Valsa, Sertanejo, Baião, Bolero, MPB,
Pop Rock, e Marchas. Também
foi realizada apresentação no
dia 22 de abril, domingo, às
19h, após a missa, também
no coreto da Praça da Igreja
Matriz. O objetivo da Euterpe
com Prazer é fazer uma apre-

sentação por mês.
Parte dos instrumentos
utilizados pela Euterpe pertence à Banda Washington
Luis, alguns músicos possuem
os próprio e o projeto recebeu doações de empresários,
que contribuíram com um
Flautim, um Trombone e uma
Bateria.
A banda conta com o
apoio de 12 músicos, divididos em três naipes. Sopros
Madeiras: Ana Laura Beato
(flautim), Maestro João Bosco
Prolungati (Flauta), Ricardo
Cooper (Clarinete), Matheus
Tonetti (Sax – Alto), Antônio
Carlos Semieli Rizatto (Sax –
Tenor) e Ricardo Toledo Soffientini (Sax – Tenor). Sopros
Metais: Janderson Diverne
(Trompete), Paluan Batista
(Trombone), Arthur Luis Zamboni e Elton Castro (Tuba).
Percussão: Guilherme Garcia,
Gustavo Balthazar e Wendel
Arantes Dima.

Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP encerra período
de Assembleias 2018 com participação de 5.194 associados
Em relação a 2017, houve aumento de 23% de participação; reuniões abordaram ações executadas,
resultados alcançados no período anterior e também perspectivas para este ano
das Araucárias informou sobre o direcionamento do resultado de R$ 16,8 milhões.
Desse valor, R$ 5,3 milhões
serão distribuídos aos associados, proporcionalmente
ao volume de suas operações
realizadas em 2017, este valor
será revertido em conta corrente do associado.
“A Assembleia dá a oportunidade ao associado de participar de forma ainda mais
efetiva de sua cooperativa. A
Sicredi Parque das Araucárias
agradece a presença dos associados que, uma vez mais,

A

Sicredi Parque das
Araucárias PR/SC/
SP realizou entre
16/02 e 14/04 de 2018 o processo assemblear. Esta edição
de reuniões teve a presença
de 5.194 mil associados, em
21 municípios, localizados na
área de atuação da cooperativa de crédito, o que representa um aumento de 23% de
participação, na comparação

com o ano passado.
Na Assembleia Geral,
ocorrida no dia 14/04, o presidente da Sicredi Parque das
Araucárias, Clemente Renosto, apresentou os resultados
de 2017, relatório da gestão,
balanço dos dois semestres
do correspondente exercício,
demonstrativo das sobras ou
perdas, parecer do Conselho
Fiscal, parecer da auditoria,

destinação das sobras, destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e social,
eleição dos componentes do
Conselho de Administração e
outros assuntos pertinentes e
de interesse dos associados e
o planejamento para este ano
de 2018.
Ainda durante a Assembleia Geral, a Sicredi Parque

contribuíram para o crescimento do cooperativismo de
crédito e para o desenvolvimento econômico das comunidades”, afirma Clemente
Renosto.
Sobre o Sicredi
O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa
comprometida com o crescimento dos seus associados e
com o desenvolvimento das
regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,6 milhões de
associados, os quais exercem

um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o
Sicredi está em 21 estados*,
com 1.500 agências, e oferece mais de 300 produtos e
serviços financeiros. Mais informações estão disponíveis
em www.sicredi.com.br.
*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul,
Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte,
Rio Grande do Sul, Rondônia,
Santa Catarina, São Paulo,
Sergipe e Tocantins.
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Campanha do Dia das Mães
No dia 14 de maio a ACE e lojas participantes sortearão uma Moto 0km e mais R$ 1 mil em vales compra

O

Dia das Mães está
chegando e o comércio de Batatais está repleto
de ótimas opções para presentear a sua Mamãe. Conforme o ditado popular, Mãe
a gente só tem uma, portanto vá logo escolher o melhor
presente nas lojas participantes da Campanha do Dia
das Mães e concorra a uma
moto Lindy 125 cilindradas
zerinha e mais quatro vales
compra de R$ 250 cada. Os

sorteios serão realizados no
próximo dia 14 de maio, às
12h, na sede da ACE Batatais,
com transmissão ao vivo pelas emissoras de rádio da cidade, Difusora AM, Educadora FM, ABC FM e Claretiana
FM.
Perfumes, vestidos, calçados,
eletroeletrônicos,
produtos de beleza, doces
especiais, uma infinidade de
opções de presentes bem
pertinho de você que fará a

alegria de sua mamãe, que
ainda terá chance de ganhar
a moderníssima motocicleta
de câmbio automático, partida elétrica, freio a disco e supereconômica ou ainda ganhar um vale compra de R$
250 para gastar como quiser
em uma das lojas participantes da promoção.
Para concorrer a esses
ótimos prêmios é muito fácil. Você vai até uma das lojas do comércio de Batatais

que esteja participando desta grande promoção da ACE
Batatais, compra o presente
para a sua mamãe e a cada
R$ 50 em compras o consumidor recebe um cupom,
preenche, deposita na urna
e pronto, são cinco chances
de ser premiado e fazer o
Dia das Mães uma data ainda
mais especial.
Comprando no comércio
local, você está contribuindo para o fortalecimento

econômico do município, garantindo
as vagas de emprego, ajudando com a
geração de renda e
com a arrecadação
de impostos para
Batatais, que reverte os recursos na
manutenção de toda
a cidade, fazendo
investimentos nas
áreas da saúde, educação, obras e lazer.

CONFirA A rElAçãO DE EmPrESAS PArTiCiPANTES DA CAmPANhA DiA DAS mãES
3D INFOSHOP LOJA 1
3D INFOSHOP LOJA 2
A PONTUAL JÓIAS
ADRIANA LINGERIE
ALQUIMIA
ANDRÉ CALÇADOS & CIA
ARMARINHO CASARÃO
ARQUI & DECORE
BAR E RESTAURANTE ESPORTE
BAZAAR
BAZAAR BÁSICO
BAZAR CASTELO
CAPIM DOURADO
CASA DO EPI
CASA NOVA
CASINHA DOS ENFEITES
CATAVENTO BOUTIQUE
CASTELO PET SHOP
CECÍLIA’S PERFUMARIA LOJA 1
CECÍLIA’S PERFUMARIA LOJA 2
CECÍLIA’S PERFUMARIA LOJA 3
CIDINHA MODAS
CHARME SALÃO DE BELEZA
CUCA CRIATIVA
CYBER CELL
DEZIRE
DROGA NOVA
ESPAÇO INDIANO
FANY MODAS
FARMÁCIA FERNANDO MANIPULLARIUM

FC MODAS
JP MODAS
LADO A LADO PESCA & CAMPING
LILIA LINGERIE
LOJAS ED+
LOLA MODAS
MAICHA CABELEREIRA
MALHARIA ROCOCÓ
MEGA IMPRESS
MINI MERCADO E VAREJÃO NOSSA SENHORA
NATALIA MANICURE
NOVA GRIFF
NUCLEO DOS PRODUTORES
ORTO LIFE
ÓTICA CIDADE
PAIZÃO MÓVEIS
PIMENTA ROSA
PLANETA PÉ CALÇADOS
PONTO A
PONTO A SHOES
POPIMAR
PORTÕES E CIA
POSSETTI RAÇÕES E ACESSÓRIOS
POSTO SÃO GERALDO
SALTARELLI SUPERMERCADOS LOJA 1
SALTARELLI SUPERMERCADOS LOJA 2
STILLO HOUSE
USI UTIL
VILLA REAL
VINTAGE BOUTIQUE

8
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Plano Empresariais Unimed/ACE,
mais segurança e tranquilidade para sua empresa

D

iante da necessidade das empresas em propiciar um
bom plano de saúde aos seus colaboradores, a ACE Batatais e a Unimed, com uma visão cooperativista, firmaram em 2010 uma importante parceria,criando o Plano Empresarial unimed/ACE, disponível para todos os empresários que fazem
parte do quadro de associados, com modalidades opcionais para
atender a necessidade de cada empresa, proporcionando segurança, qualidade de atendimento e redução de custos.
Muitas empresas já aderiram aos benefícios que só o Plano
Empresarial Unimed/ACE oferece,que se traduzem em vantagens
significativas aos associados, independentemente do porte do estabelecimento. Hoje são mais de 190 empresas que se beneficiam
do convênio médico/ambulatorial com a Unimed Batatais.
Com esta missão de atuar na defesa dos interesses dos associados, disponibilizando produtos que atendam suas necessidades,a
partir do mês de maio deste ano, a ACE Batatais passa a oferecer mais
uma opção, o “Plano Ambulatorial Unimed/ACE”, com baixo custo,
desenvolvido especialmente para as pequenas e médias empresas.
EmPrESáriO quE COmPArA CuSTO/BENEFÍCiO ESCOlhE
PlANO EmPrESAriAl uNimED/ACE PArA SuA EmPrESA

PlANOS EmPrESAriAiS
1- Plano Empresarial Ambulatorial/hospitalar com Obstetrícia:
O Plano Empresarial Unimed/ACE com
atendimento Ambulatorial/Hospitalar com
Obstetrícia oferece o atendimento de consultas, exames, procedimentos ambulatoriais e
internações clinicas e cirúrgicas.
Com apenas a adesão de três pessoas sua empresa pode ter o “Plano Empresarial Unimed/ACE”.
Acomodações Hospitalares: são fornecidas
as seguintes opções de
planos:
• Enfermaria: internações em enfermaria de
dois a quatro leitos;
• Quarto Simples com
Acompanhante: internação em quarto simples, com acompanhante e sem banheiro privativo;
• Apartamento: internação em apartamento com acompanhante e com banheiro privativo.
Cobertura do Contrato: Ao aderir ao Plano Ambulatorial/Hospitalar
com Obstetrícia o associado tem cobertura de contrato:
• nas consultas em consultório
sem limitações;
• serviço de apoio e diagnóstico:
exames complementares e exames
especializados;
• procedimentos ambulatoriais;
• procedimentos especiais: quimioterapia, radioterapia, diálise / hemodiálise e outros exames;
• Internações clínicas e cirúrgicas, inclusive internações em
UTI / CTI;
• Transplante de rim e córnea;
• Tratamento psiquiátricos;
• Atendimento de urgência e emergência em todo território
Brasileiro.
Carências Contratuais: Ao
aderir ao Plano Ambulatorial/
Hospitalar com Obstetrícia o
associado deve cumprir os seguintes prazos de carências:
• Consulta e exames complementares – 30 dias;
• Exames especializados –
90 dias;
• Procedimentos ambulatoriais em consultórios e pronto
atendimento – 90 dias;

• Procedimentos ambulatoriais em ambiente hospitalar – 180 dias;
• Internações clínicas e cirúrgicas (incluso UTI / CTI) – 180 dias;
• Internações obstétricas – 300 dias;
• Demais procedimentos especiais – 180 dias.
Formação dos Valores:
para os associados da ACE Batatais os valores das mensalidades são mais baratos que os
da tabela padrão comercializados pela Unimed, proporcionando economia e mais segurança na hora que você mais
Custos reduzidosde 15% a 20%
precisa. Com o Plano Unimed/
ACE você tem as seguintes vantagens na hora da formação dos
preços e mensalidades.
• Mensalidades com custo reduzido de 15% a 20% com relação
a tabela padrão;
• Co-participação – 20% (pagamento diretamente na Unimed)
• Franquia por dia de internação com valores reduzidos (pagamento direto na Unimed);
• Taxa de adesão por beneficiário com taxas reduzidas.

NOVO – Vigência a
partir de maio de 2018

2- Plano Empresarial Ambulatorial:
O Plano Empresária Ambulatorial Unimed/ACE permite o atendimento de consultas, exames e
procedimentos ambulatoriais, não
oferecendo cobertura de atendimento de internações hospitalares.

Cobertura do Contrato e Carências:
Ao aderir ao Plano Ambulatorial o associado tem as seguintes coberturas de atendimento dentro do prazo de carência abaixo:
• nas consultas em consultório sem
limitações – 30 dias;
• exames complementares (rotina) –
30 dias;
• exames especializados – 90 dias;
• procedimentos ambulatoriais em consultórios e na Unidade
de Pronto Atendimento – 90 dias;
• procedimentos ambulatoriais em ambiente hospitalar – 180 dias;
• procedimentos ambulatoriais em quimioterapia e radioterapia – 180 dias;
• procedimentos ambulatoriais em hemodiálises – 180 dias;
• demais procedimentos especiais – 180 dias;
• Atendimentos ambulatoriais de urgência e emergência em
todo o território brasileiro.
Formação dos Valores: para
os associados da ACE Batatais os
valores das mensalidades são
mais baratos que os da tabela padrão comercializada pela
Unimed, garantindo economia,
proporcionando tranquilidade
nos momentos que você e seus
funcionários mais precisam. Plano Ambulatorial Unimed/ACE feito na medida de suas necessidades.
• Co-participação – 20% (pagamento diretamente na Unimed)
• Taxa de adesão por beneficiário com taxas reduzidas.
FUNCIONALIDADE DO CONTRATO:
É de livre adesão dos associados, com no mínimo de três beneficiários.
ESPECIALIDADES MéDICAS:
A Unimed Batatais dispõe de médicos cooperados nas seguintes áreas:
• Alergia / Imunologia pediátrica • Nutrologia;
• Anestesiologia;
• Angiologia
• Cirurgia Vascular
• Cardiologia
• Cirurgia Geral
• Gastroenterologia
• Clínica Médica
• Cirurgia Plástica
• Dermatologia
• Endocrinologista
• Geriatria
• Geriatria
• Homeopatia
• Ginecologia / Obstetrícia
• Medicina do Trabalho
• Neurologia
• Oftalmologia
• Ortopedia / Traumatologia
• Otorrinolaringologia
• Pediatria
• Pneumologia
• Psiquiatria
• Psiquiatria da Infância e Adolescência • Reumatologia
• Urologia
• Fisioterapia
• Fonoaudiologia
• Nutrição Clínica
• Psicologia
• Terapia Ocupacional

SErViçOS CrEDENCiADOS BATATAiS
Centro de Radiologia e Ultrassonografia de Batatais
Clínica Ultrassonográfica “Ultra Med”
Unimagem – Laboratório de Radiologia
Laboratório “Lab. Med.”
Laboratório “São Paulo”
Laboratório “São Lucas”
ESTruTurA DE APOiO uNimED
Unidade de Urgência e Emergência

Os clientes tem à sua disposição, todos os dias do ano, o Centro Médico Unimed - 24 horas, localizado à Avenida 14 de Março,
n.º 1211, bairro Riachuelo, que está preparado para atender casos
de urgência e emergência médicas a qualquer hora do dia ou da
noite, com equipamentos de alto padrão e uma equipe composta
exclusivamente por médicos cooperados. Além do que, a Unimed
garante atendimento de urgência e emergência em todo o território nacional.
FArmáCiA uNimED

Farmácia Unimed e Viver Bem
A Farmácia Unimed fornece medicamentos a preço de reduzidos, disponibilizando o Disque-Entrega gratuito, que facilita ainda
mais a vida do cliente, levando o medicamento até a sua casa. Economia e conforto de uma só vez.
ViVEr BEm
Núcleo de Atenção à Saúde
O Viver Bem - Núcleo de Atenção à Saúde, localizado no mesmo prédio da Farmácia Unimed, promove trabalhos preventivos
de acompanhamento e de orientação aos clientes portadores de
doenças crônicas, proporcionando uma melhor qualidade de vida
e benefícios incomparáveis.
hOSPiTAl
A Unimed Batatais mantem convênio com a Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais para internações e cirurgias proporcionando um atendimento diferenciado a todos os
seus clientes.
PlANOS EmPrESAriAiS uNimED/ACE
Equipe saudável rende
mais. Por isso, a parceria Unimed/ACE oferece opções de
planos que se encaixam no
perfil da sua empresa, seja ela
de pequeno, médio ou grande
porte.
Para contratar ou obter mais informações
Departamento Comercial: (16) 3761-3700
Email: acebatatais@acebatatais.com.br
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Começou o
Revista especializada em mercado pet publica
matéria com empresa incubada de Batatais recapeamento das ruas
do Bairro de Vila Lídia

C

om 14 anos de atividades, a Incubadora de Batatais é
referência no Estado de São
Paulo, com consideráveis percentuais de aproveitamento
e de empresas que se fixaram
no mercado. Nesta edição do
Jornal Empreenda trazemos
uma notícia de uma empresa
incubada que se destacou, no
seu segmento, a We Step Clean, que foi matéria na “Revista
PetCenter” de abril de 2018, na
edição n°204.
A PetCenter publicou uma
reportagem enfatizando a linha de produtos desenvolvidos pela empresa incubada We

Step Clean, de propriedade de
Andrea Sant Anna e Eduardo
Figueiredo Bertasso, criada em
2013 para oferecer ao mercado produtos pet amigos da natureza, unindo consciência ambiental e amor pelos animais.
“A sustentabilidade é o
único caminho possível para o
futuro da humanidade e nosso
objetivo é pensar, desenvolver
e comercializar soluções sustentáveis para o mercado pet”,
destaca diretora da empresa,
Andrea Sant’Anna.
A reportagem faz referência ao produto “Esteira Pata
Limpa”, que foi criada para ser
uma solução eficiente na higie-

nização das patas dos pets nas
grandes cidades. Foi pensada
para uso compartilhado nos
grandes centros urbanos, como
em edifícios, clínicas, shoppings e hotéis. O animal passa pela
esteira antes de entrar no ambiente e deixa nela toda a sujeira, resíduos e bactérias que
vem trazendo da rua. O produto não requer conexão elétrica
ou uso de água, basta apenas
reabastecer o refil do papel específico para a limpeza.
O “Comedouro Biowol”
para cães e gatos, que vem
com uma proposta totalmente biodegradável, atóxico e
biocompatível. “Usando como
matéria prima a resina vegetal, conseguimos desenvolver
um bowl resistente, sem nenhum componente tóxico para
os animais e que se decompõe
rapidamente no meio ambiente, sem deixar resíduos. É
bom para o planeta e melhor
ainda para o seu pet!”, explica
Andrea para a Revista. Comercializado no site da empresa, o
Biobowl é oferecido em dois
tamanhos, 500 e 1500ml. É
um comedouro biocompatível, que não favorece a proliferação de fungos, nem bacté-

rias, segundo Andrea. “Estamos
ainda formando nosso departamento comercial para atender todo o Brasil e quem vier”,
completa.
Outro produto destacado na
reportagem foi a “Biohouse”,
que é uma casinha de cachorro montável e biodegradável,
onde o cliente compra as partes
separadas e monta em casa sem
complicações. “Leve, fácil de
montar e de usar, a Biohouse é
feita de resina vegetal e é totalmente biodegradável, além de
oferecer um ótimo isolamento
térmico e acústico”, explica Andrea. “Nossos planos são poder
atender com competência todos que se interessarem pelos
nossos produtos e até o final
deste ano teremos uma novidade para os gatinhos também”,
projeta.
A We Step Clean vem juntamente, como outros empresas
pertencentes ao projeto incubadora, consolidar uma nova
tendência empreendedora, que
é trabalhar a inovação com foco
econômico e de competitividade, ao mesmo tempo contribuindo para o desenvolvimento
econômico de forma responsável e ambientalmente correta.

Criança Pequeno Aprendiz trabalha
com esporte e inclusão em Batatais

V

itória Laura Barbosa
de Oliveira, de 11
anos, é uma das alunas do Projeto ‘Criança Pequeno Aprendiz’, de Batatais. Ela,
que tem descolamento da retina, participa das aulas de Handebol e Futsal com mais 153
crianças. Para ela fazer parte
do projeto é mais que aprender
técnicas e fazer gols: é um momento de diversão e inclusão.
Com o objetivo de beneficiar crianças e adolescentes
como Vitória, o ‘Criança Pequeno Aprendiz’ é realizado na
Escola Municipal de Educação
Básica Esther Viana Bologna,
localizada no Bairro Antônio
Romagnoli. “Nosso objetivo
é apresentar o esporte como
uma ferramenta de transformação social para as meninas
e para os meninos”, afirma o
coordenador Evandro Silveira.
Além das atividades esportivas propostas, o ‘Grêmio União’,
que é a entidade que executa
o ‘Criança Pequeno Aprendiz’,
visa trabalhar com a formação

de 154 crianças e adolescentes
de uma forma mais ampla. De
acordo com o psicólogo, Victor
Cavallari, o futsal e o handebol são ferramentas de ensino
de conceitos como trabalho em
equipe, respeito, cooperação e
solidariedade. “A presença da
Vitória muda a dinâmica de todo
o grupo. As alunas e os alunos se
vêem na necessidade de criar um
ambiente facilitador no sentido
de incluir a colega nas atividades
de rotina nas aulas”, conta Cavallari. “Além disso, o comprome-

timento que ela mostra com as
atividades serve como exemplo
para a turma”, completa.
O Grêmio União
O ‘Projeto Social Grêmio
União’ é uma entidade sem fins
lucrativos que tem suas atividades em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, há 15 anos.
Desde o segundo semestre
de 2017, ela atua diretamente
com o público de Batatais, interior do Estado, com o Projeto
‘Criança Pequeno Aprendiz’.

Projetando uma formação
integral das crianças e dos adolescentes, a organização une
esporte, cultura, escola e família, utilizando-se de modalidades para o ensino de conceitos
como cidadania e respeito. As
atividades são realizadas via
renúncia fiscal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS) da Usina Batatais, por meio da Lei Paulista
de Incentivo ao Esporte (LPIE),
com apoio da Goal Projetos.
(Fonte: Prefeitura de Batatais)

N

a Terça-feira, 24 de
Abril, foi iniciado o
recapeamento das
ruas do Bairro de Vila Lídia. A
Secretaria Municipal de Obras
e Planejamento, que havia
emitido a Ordem de Serviço
na semana passada, informou
que a empresa vencedora da licitação, Mattaraia Engenharia,
Indústria e Comércio, de Ribeirão Preto, chegou a cidade com
os maquinários e equipes já na
Segunda-feira, dia 23.
Estão recebendo o recapeamento as ruas Cel. Manoel
Gustavino, Camélias, Topázio,
Antúrios, Violetas, Orquídeas e
Palmas, do Bairro de Vila Lídia.

Serão investidos R$ 493 mil,
recursos conseguidos por meio
de emenda, junto ao Ministério das Cidades, com o Deputado Federal Marco Feliciano.
De acordo com a Administração, após a limpeza das ruas e da
regularização, imediatamente
começou a aplicação da cobertura asfaltica. O Prazo para término dos serviços é de 60 dias.
O Engenheiro Carlos Augusto
Morandi Pimenta, Secretário
Municipal de Obras e Planejamento, informou ainda que está
incluída nesse mesmo processo
a implantação da sinalização de
solo em todas essas ruas. (Fonte:
Prefeitura de Batatais)

Secretaria Municipal
do Meio Ambiente
notifica terrenos e alerta
para o risco de incêndio

D

esde o começo de
2017 a Secretaria
Municipal do Meio
Ambiente – SMMA – vem notificando os proprietários de terrenos e áreas com mato alto, que
podem trazer riscos à população. O mato alto pode aumentar a proliferação de insetos e
animais causadores de doenças e perigosos. Além disso,
quando um terreno não é bem
cuidado muitas outras pessoas
fazem o descarte, irregular, de
lixo e outros materiais que podem agravar a situação. Apesar
da Legislação Municipal obrigar
os proprietários de terrenos a
conservar suas áreas em perfeito estado de limpeza (Lei Municipal nº 2.899/2007) muitos não
o fazem. Além do desrespeito à
Legislação há o desrespeito com
o próximo, com os outros moradores. A saúde das pessoas
está totalmente ligada ao meio
ambiente adequado; quando as
pessoas não fazem a limpeza
adequada, outras podem ter a
saúde comprometida. A SMMA

alerta também que com a chegada do período das secas, normalmente de maio a setembro,
o risco de incêndio aumenta
muito. Com a falta de chuvas,
o mato fica seco e mais fácil
de propagação do fogo. O fogo
é um agravante à qualidade
ambiental, pois polui o ar com
fumaça e material particulado,
espanta animais dos terrenos
fazendo com que invadam as
casas vizinhas e colocam em
risco os vizinhos, com o risco de
incêndio. A Legislação Municipal proíbe a colocação de fogo
em todo o perímetro urbano
(Leis Municipais nº 2.412/1999
e 2.899/2007); dessa forma, é
proibida a colocação de fogo
no mato seco cortado ou não.
Pense em seu vizinho da próxima vez! Veja como está a situação do seu terreno e importe-se
com o próximo. Se ver alguém
colocando fogo em terrenos,
denuncie! Liguei para a Guarda
Civil Municipal no número 199
ou para a Polícia no número 190.
(Fonte: Prefeitura de Batatais)
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Espaço da Mulher Empresária

N

esta edição do Jornal Empreenda temos como convidada especial a
empresária Maria de Fátima Martins de Oliveira, proprietária da Loja
Faty’s Modas, um dos estabelecimentos mais tradicionais do bairro
Altino Arantes, que vem vestindo e calçando clientes de várias gerações. Fátima, como é mais conhecida entre clientes e amigos, está fazendo aniversário
neste dia 8 de maio e aqui deixamos registrados os nossos parabéns pela data,
que você tenha muita saúde, paz e muitos anos de vida. A nossa homenageada
é casada com édison Garcia de Oliveira, mãe de Alessandra Garcia de Oliveira,
de Elvis Alexandre Garcia de Oliveira e de édison Lennon Garcia de Oliveira,
também já é avó de seis netos. Conﬁra uma pouco da história de uma verdadeira empresária batalhadora:
EmE - Como surgiu a loja Faty’s modas?
Fátima – Com muitas dificuldades, cheques emprestados e
sem recursos financeiros, passei de uma sacola para um cômodo no fundo da minha casa. Hoje expandimos o ambiente físico e colaboradores para melhor atender nossos clientes, mas
sempre zelando pelo aconchego e aquele jeito amigo e familiar
com cada um.
EME - Quais produtos a sua empresa oferece?
Fátima – Temos muita variedade em produtos femininos
e masculinos. Trabalhamos com roupas para toda a família,
bebês, crianças, infanto-juvenil, modinhas e idosos. Trazen-

EME - Como a senhora gosta de passar os seus momentos
quando não está trabalhando?
Fátima – Participo da igreja Lagoinha, onde Deus renova
minhas forças a cada dia, me direcionando e me tornando uma
pessoa melhor.
EME - Como concilia suas responsabilidades como mãe,
esposa, dona de casa e empresária?
Fátima – Divido o meu dia a dia, entre a empresa, família e
casa, onde não abro mão de fazer a nossa comida com carinho,
podendo cuidar diretamente do meu esposo, filhos e netos.
EM - Na culinária qual é o seu prato favorito?
Fátima – Meu prato preferido é um frango caipira
com polenta e aquele quiabinho, me fazendo lembrar
das raízes, valores, princípios e caráter, que me foram
moldados ainda quando criança.

Espaço Mulher Empresária - Com quantos anos a senhora
começou a trabalhar e quais funções desempenhou ao longo
de sua carreira proﬁssional?
Maria de Fátima Martins de Oliveira - Sem formação escolar, comecei a trabalhar com 12 anos de idade como doméstica,
também trabalhei na área rural, como tecelã e sacoleira. Por
ter que trabalhar desde muito cedo, tive que deixar a escola.
EME - Como se tornou empresária? Porque optou pelo setor do vestuário?
Fátima – Comecei vendendo de porta em porta produtos
cosméticos e posteriormente peças de lingerie. Porém há 20
anos conheci um representante de camisetas onde comecei as
vendas no ramo de vestuários. Devido a confiança e credibilidade que conquistei como vendedora, trabalhando somente
produtos de boa qualidade e ótimos preços, comecei a ter mais
pedidos de outros estilos e modelos. Foi quando venci um dos
maiores desafios, começar ir à São Paulo para fazer compras e
atender minhas clientes, trazendo encomendas, reposições e
novidades.

do o conceito e estilo de cada um em sua individualidade. Trabalhamos com vários representantes de
marcas famosas e uma rotina, onde viajo para fazer
compras de 20 em 20 dias, sempre trazendo muitas
novidades.
EME – Como a senhora enfrenta a crise econômica que o país atravessa?
Fátima – Devido à grande dificuldade financeira que passei ao longo da minha jornada,
aprendi a administrar o pouco com sabedoria e
realidade, onde permanecemos com a empresa
nos momentos de crise, podendo ainda ajudar os
filhos e entidades carentes através dos recursos
da loja.

EME - Qual dica a senhora pode dar para as mulheres que estão começando um novo empreendimento?
Fátima – Uma frase: “os nobres projetam coisas nobres e nas coisas nobres persistirá”! Jamais abra mão
da honestidade, caráter e família, que são a base de
todo o sucesso, para qualquer área que a vida lhe direcionar!
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Entrevista – Fachmann Seguros

Por André Ferreira de Oliveira - empresário
Jornal Empreenda - Quando e como começou
a história da empresa Fachmann Seguros?
Fachmann Seguros - Em 1995 ingressei no
ramo de seguros, fui gerente de seguradora e sempre resolvia os assuntos dos corretores, porém
sentia que precisava do desafio de ter meu próprio
negócio. Desta data em diante passei a fazer cursos
e especialização em todos os ramos, assim quando
iniciei meu projeto eu já estava apto a atender e solucionar todos os problemas de meus clientes. Em
1998 ingressei com meu próprio negócio, porém
atuando como pessoa física até estar pronto e com
recursos para abrir a empresa, o que fiz em 2003.
EM - Por que o nome Fachmann?
Fachmann Seguros - De acordo com as normas
da SUSEP (Superintendência De Seguros Privados)
uma corretora de seguros não pode ter o nome parecido com outra nem foneticamente. Assim comecei a pesquisar vários nomes em português e todos
que escolhia constava um parecido em algum lugar
do Brasil. Nesta data uma Tia havia chegado da Alemanha e conversando com ela sobre a dificuldade
do nome para a empresa ela me questionou: - Você
é especialista no ramo? Disse que sim, e ela me falou: Coloque FACHMANN, significa, especialista ou
perito. Fiz a pesquisa na Susep e foi aprovado de
imediato. Assim acabou virando a marca registrada
nossa.
EM - Quem são os proprietários e com quantos colaboradores a empresa conta?
Fachmann Seguros - Primeiro, para responder
esta questão precisamos informar que a Fachmann
Corretora de Seguros atende hoje em três Cidades.
Batatais, Brodowski e Franca. Nossos escritórios
se dividem em quatro proprietários, André, Alessandra, Izilda e Suelene, em Batatais sou sócio com
minha mãe, em Brodowski sou sócio com minha esposa e em Franca tenho outro sócio da cidade, po-

rém sou responsável administrativo das três corretoras. Contamos
com um quadro de colaboradores
internos de seis profissionais, divididos nos escritórios de acordo
com a demanda, apoiando todo
processo de implantação, sinistro
e assistências, temos em média 16
representantes externos que colaboram na prospecção de novos
clientes, consultoria e comercialização dos produtos.
EM - Quais produtos e serviços a empresa oferece aos seus clientes?
Fachmann Seguros - Trabalhamos com todos
os tipos de seguro, Seguro Automóvel, Seguro
de Vida, Seguro de Saúde, Seguro de Habitação,
Seguro de Viagem, Seguro para Acidentes Pessoais, Frotas, Transportes, Marítimos, Aeronáuticos,
Riscos Financeiros, Seguro Rural e outros. Nossa
maior missão é sempre encontrar a melhor solução para o bem maior do segurado, que é a sua
família e depois os bens materiais, assim podemos atender nossos clientes com a excelência do
melhor benefício e prestação de serviço de qualidade na hora que ele precisar. Efetuamos todo
processo de atendimento em caso de sinistro deixando nosso segurado tranquilo em relação aos
processos.
EM - Quais seguradoras a Fachmann Seguros.
Qual produto ou serviço é mais procurado pelos
clientes?
Fachmann Seguros - Nossos parceiros comerciais hoje são: Alfa Seguradora S.A. - Allianz Brasil
Seguros - Azul Seguros - Bradesco Seguros S.A. Capemisa Seguros - Chubb do Brasil Cia de Seguros
- HDI Seguros - Itaú Seguros S.A. - Liberty Paulista
Seguros - Mapfre Seguros - Sompo/Marítima Seguros - Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A - Minas Brasil - Zurich Seguros - Mongeral Aegon Seguros - Porto Seguro Seguradora - Sul
América Seguros - Tokio Marine Seguradora - UBF
Garantias - AXA Seguros - Unimed Seguros. Um dos
seguros mais procurado ainda é o de automóvel,
porém é uma pena, pois precisamos conscientizar
mais a população sobre o principal risco que afeta
uma família. Sempre procuro orientar meus clientes da necessidade de um seguro de pessoas que
possa amparar a família em uma eventual falta dos
gestores, desta forma já consegui amparar alguns
lares no imprevisto.

EM - Como é a concorrência no setor em que a
empresa Fachmann Seguros atua?
Fachmann Seguros - Hoje não temos muito esta
preocupação, somos uma das poucas corretoras da
cidade que possui “Certificado de Código de Ética”,
e por este motivo temos descontos melhores com
nossas seguradoras parceiras. Desta forma, nossos clientes confiam sempre em nosso trabalho e
criamos uma fidelidade com todos. Quando temos
uma concorrência, nosso segurado sempre fica conosco, pois mostramos que nem sempre o mais barato é o melhor e nossa preocupação é fazer com
que ele tenha realmente um produto que funcione
e atenda na hora de dificuldade.
EM - Fazer seguro de bens atualmente é algo
acessível apenas para pessoas com poder econômico?
Fachmann Seguros - Não, hoje as Cias Seguradoras criaram produtos que atendem todo tipo de
público e de qualquer poder aquisitivo.
EM - Qual a importância de ter um bem assegurado?
Fachmann Seguros - Esta informação é muito
importante, segue alguns exemplos: Tive cliente
que não fez o seguro do automóvel e colocou rastreador. Depois de um tempo ele me informou que
roubaram o carro com rastreador e tudo, não tinha
mais o que fazer, ficou sem o bem e o rastreador
não repôs seu prejuízo. Outro cliente colocou cerca
elétrica e alarme em sua casa, mais por inteligência
também fez o seguro da residência, passado algum
tempo furtaram seu imóvel desligando todo sistema e se não fosse o seguro ele não teria como repor seus bens furtados de imediato. Último exemplo que muitos fazem é comprar carro, financiar e
não fazer seguro, alegando que as parcelas já comprometem seu orçamento, neste
caso foi um amigo inclusive, ofertei o seguro e ele não fez, depois
de sete meses furtaram seu veículo financiado em 36 parcelas e
como não tinha seguro vai ter que
pagar até o final para não perder
também seu nome.

radoras dividem em cartão de credito, debito em
conta e até boleto bancário, algumas dá para fazer
em até 10 vezes sem juros, vai depender do perfil
do segurado e empresa que melhor atender.
EM - A empresa atende em Batatais e outras
cidades da região?
Fachmann Seguros - Sim, atendemos em todo
território nacional, temos também algumas coberturas especificas para países do Mercosul e também para o mundo, isto para clientes que vão sair
em férias ou viagem de trabalho, investimos muito
em rede social, mídia, tecnologia e parceiros de
seguradoras multinacionais para atender todas as
demandas. Nossos escritórios de Batatais, Franca
e Brodowski comercializam também via web com
atendimento 24hs, o que possibilita todo processo
por meio digital.
EM - Quais os dias e horários de atendimento
da empresa Fachmann Seguros, endereço, telefones de contato, e-mail e página na internet?
Fachmann Seguros - Nossos escritórios funcionam de segunda a sexta feira das 8h30 às
18h. Loja 1 - Batatais - Av Pref Mário Martins de
Barros 400 - Vila Lídia CEP 14.300-000 - Fones
016 - 3662-9894 - 3761-4857. Loja 2 - Brodowski
- Rua Floriano Peixoto 1643 sala 1 - Centro - CEP
14.340-000 - Fone - 016 - 3664-9894. Loja 3 Franca - Av Rio Negro, 500 bloco B São Miguel
- 16 - 98842-0273. Link Para Cotações: www.
fachmannseguros.com.br/1901/1994.html - fachmann.aggilizador.com.br – site - http://www.
fachmannseguros.com.br - E-mails de contato:
andreoliveira@fachmannseguros.com.br - administracao@fachmannseguros.com.br - cotacao@
fachmannseguros.com.br - sinistros@fachmannseguros.com.br.

EM - Quais as formas de pagamento a empresa disponibiliza
aos clientes?
Fachmann Seguros - Hoje a
flexibilização para investimentos
em seguro é muito grande, segu-

Entrevista – Mamãe Coruja Baby Kids
EM - Quem são os proprietários? Com quantos colaboradores
a empresa conta?
Mamãe Coruja - Somos em três
sócias-proprietárias, Renata Ap.
Martins da Silva, juntamente com
minha irmã Patrícia Ap. Martins e
minha filha Nathália Helena Martins da Silva. Atualmente contamos
em média com 20 colaboradores
diretos e indiretos.
EM - A Mamãe Coruja Baby
Kids é uma loja totalmente direcionada para o público infantil?
Mamãe Coruja - Sim, todos
nossos produtos são voltados para
o público infantil e juvenil.
Por Renata, Patrícia e Nathália - empresárias
Jornal Empreenda - Como surgiu a empresa
Mamãe Coruja Baby Kids e há quanto tempo ela
está em atividade?
Mamãe Coruja Baby Kids - A empresa Mamãe
Coruja iniciou suas atividades comerciais em novembro de 2014, portanto este ano comemoramos 4 anos. A loja surgiu a partir de um sonho de
criança meu e de minha irmã, que após a maternidade o sonho só aumentou, onde com o apoio de
nossa mãe decidimos trabalhar no nosso próprio
negócio. Inicialmente começamos as atividades na
Rua Celso Garcia, porem para maior comodidade
e conforto para nossos clientes mudamos para um
local mais amplo e de fácil acesso na Rua Sete de
Setembro.

EM - Quais produtos a Mamãe Coruja oferece
aos seus clientes?
Mamãe Coruja - Produtos para montar o enxoval como mantas, toalhas de boca, babador, saída de maternidade, naninhas,
roupas, meias, roupas intimas,
culotes, acessórios e algumas
pelúcias.
EM - A Mamãe Coruja
Baby Kids tem variedade em
roupas para recém nascidos
para gestantes prepararem
enxovais?
Mamãe Coruja - Temos
sempre bastante novidades

e variedades para os recém-nascidos, como por
exemplo body, macacão, culotes, saída de maternidade, fralda de boca, dentre muitos outros.
EM - Até que idade de crianças a Mamãe Coruja atende?
Mamãe Coruja - Atualmente aumentamos nossa grade, onde atendemos desde os recém-nascidos até a numeração 14, com grandes novidades
para esse outono/inverno.
EM - Qual o principal diferencial da Mamãe
Coruja Baby Kids?
Mamãe Coruja - Buscamos sempre oferecer
aos nossos clientes produtos práticos, que facilita
no cotidiano e na chegada do bebê, com a melhor
qualidade disponível no mercado, sempre com preços acessíveis para todas as pessoas, além de muitas promoções no decorrer do ano. Buscamos sempre inovar e melhorar nosso atendimento pessoal,
quanto via facebook e WhatsApp, além de sempre
atender pedidos/sugestões de clientes referentes
a modelos de roupas que gostariam de ter na loja.

EM - Quais formas de pagamento a Mamãe
Coruja Baby Kids disponibiliza aos clientes?
Mamãe Coruja - Temos as opções de pagamento em dinheiro com 10% de desconto ou pelos cartões de debito e credito, onde mantemos o desconto de 10% e dividimos em até 3 vezes, sem juros.
EM - A localização da empresa é estratégica
na cidade?
Mamãe Coruja - Sim, pois está em um local de
fácil acesso e grande fluxo de carro e pessoas, principalmente em determinadas épocas do ano. Escolhemos este local por conta da fácil acessibilidade
de nossos clientes, e por ser um lugar amplo e com
vitrine visível.
EM - Qual o horário de funcionamento, endereço, telefone e e-mail?
Mamãe Coruja - A Mamãe Coruja está situada à
Rua Sete de Setembro, n.º 281 – Centro. Nosso horário de funcionamento é das 9h às 18h de segunda
a sexta, e das 9h às 13h aos sábados. O nosso e-mail é: mamaecorujababykids09@hotmail.com e
nosso telefone para contato é (16) 3662-1414.
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Empresas de Batatais exportam
US$ 15,6 milhões no mês de março

balança comercial de
Batatais registrou superávit de US$ 15,3
milhões em março, segundo dados do Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços
(MDIC), divulgado no início de
abril. O valor total exportado
chegou a US$ 15.664.047 e as

importações US$ 324.636. No
mesmo período do ano passado
as exportações atingiram o valor
de US$ 15.114.753 e as importações US$ 20.931, tendo um superávit de US$ 15.093.822.
No acumulado do ano as
exportações chegaram a US$
27.734.454 e as importações

US$ 496.059, tendo um superávit de US$ 27.238.395. Entre
os meses de janeiro a março de
2017, o saldo da balança comercial foi de US$ 35.522.491.
Os principais países importadores no trimestre são o Egito
com 15,3% seguidos pela Arábia
Saudita com 14,15% e Malásia

com 13,71%. Os principais produtos exportados foram açúcar
com 97,62% do total exportado,
máquinas agrícola e produtos
de inox. As principais empresas exportadoras são a Usina
Batatais, Jumil, Plurinox, Pavan
Ltda, Weizur, Fundição Batatais
e Centagro. Fonte: MDIC

Batatais possui mais de
2500 Microempreendedores Individuais

E

ntre os anos de 2014
a 2017 com a crise
econômica e política
instalada no Brasil, no município de Batatais foi fechado
1.666 postos de trabalho formais, como também deixou
de ser criado 1.440 – media
anual de 490 empregos por
ano, totalizando 3.106 postos
de trabalho, segundo dados do
Cadastro de Empregados e Desempregados (CAGED).
O resultado do desemprego desencadeou vários
problemas sociais, sufocando
os setores assistenciais e de
saúde e levando muitos ao subemprego, com isso a PIB per
capita caiu para R$ 24.983,05
segundo dados do IBGE, ficando abaixo de Orlândia (R$
34.734,10) e São Joaquim da
Barra (R$ 27.861,56), cidades
com população inferior a de
Batatais.
Grande parte destes trabalhadores desempregados
buscou o trabalho informal, e
outros que tinham habilidades
artesanais e o espirito empreendedor deram início a seus
negócios criando suas empresas individuais, os chamados
MEI’s – microempreendedor
individual, oferecendo ao mercado seus produtos e serviços,
ampliando a concorrência e se
esforçando para manter a renda familiar.

O

dos MEI’s junto ao governo, to de 1.167 MEI’s, ou seja um
Segundo dados do Portal do
foi necessário tomar algumas crescimento de 87,48%.
Empreendedor, em dezembro
Com a medida de regularimedidas, dando um prazo para
de 2013 o município tinha 1.334
a regularização, e efetuado o zação exigida pelo Governo Femicroempreendedores indivicancelamento dos CNPJs dos deral, do total de 2.795 MEI’s
duais (MEI), no final de 2014
que não regularizaram dentro que existentes no município de
havia 1.755 um crescimento de
Batatais no final de 2017, houdo prazo.
32% em relação ao ano anterior.
Muitos destes que forma- ve o fechamento de 294 MEI’s,
No ano de 2015 o numero de
lizaram seu negócio, não con- ficando o município com 2.501
MEI’s chegou a 2.108, em 2016
seguiram sobreviver, deixando MEI’s inscritos. Vale observar
este numero era de 2.317, e no
de efetuar os recolhimentos e que novos ajustes devem ser
ano de 2017 totalizou 2.795.
as declarações, abandonando divulgados, tendo em vista que
Observa-se que de janeiro de
o negócio sem se preocupar muitos destes MEI’s deixaram
2014 a março de 2018, houve
com os aspectos legais. Diante de exercer suas atividades e
um crescimento de 1.167 MEI’s,
de uma grande inadimplência não estão efetuando a reguou seja um crescimento de
dos MEI’s junto ao governo, larização dos documentos de
87,48%.
foi necessário tomar algumas encerramento.
Muitos destes que formaSegundo dados do Portal
medidas, dando um prazo para
lizaram seu negócio, não cona regularização, e efetuado o do Empreendedor, as classifiseguiram sobreviver, deixando
cancelamento dos CNPJs dos cações de atividade econômica
de efetuar os recolhimentos e
que não regularizaram dentro (CNAE) que mais possuem insas declarações, abandonando
do prazo. Observa-se que de crição junto ao MEI no municío negócio sem se preocupar
janeiro de 2014 a março de pio de Batatais, são:
com os aspectos legais. Diante
de uma grande inadimplência
2018, houve um crescimenDescrição
Homens
Mulheres
Total
Cabeleireiro
45
206
251
Comércio varejista de vestuário e acessórios
36
197
233
Obras de alvenaria
146
1
147
Serviços ambulantes de alimentação
39
36
75
Outras atividades de tratamento de beleza
6
65
71
Bares e estabelecimentos de bebidas
41
29
70
Preparo de alimentação para consumo domiciliar
10
60
70
Lanchonetes
37
30
67
Confecções de peças de vestuário, exceto peças intimas
1
56
57
Confecções de peças de vestuário sob medida
2
53
55
Serviços de pintura de edifícios em geral
48
2
50
Serviços domésticos
0
44
44
Fonte: Portal do Empreendedor
Luiz Carlos Figueiredo

Batatais volta a recuperar
empregos no 1º trimestre

s dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do primeiro
trimestre de 2018, apontam
o crescimento na geração de
empregos no município, no
mês de janeiro foi criado 140
empregos, em fevereiro 82 e
em março 52, totalizando 274
empregos criados no trimestre. No quarto trimestre do
ano passado, o município perdeu 285 empregos, em outubro houve o crescimento de 66
empregos, em novembro foram fechados 98 postos de trabalho e em dezembro houve o
fechamento de 253 postos de
trabalho. No primeiro trimes-

tre do ano passado foi criado
365 empregos no município.
No primeiro trimestre deste ano os setores que mais geraram empregos foram os de
serviços com a criação de 131
postos de trabalho, o da indústria da transformação com 124
empregos e da agropecuária
com 10 postos de trabalho, os
demais tiveram saldos negativos.
As ocupações que mais criaram empregos neste primeiro
trimestre de 2018 foram a de
alimentador de linha de produção com a criação de 46 novos
postos de trabalho, seguidos
por serventes de obras com 30
novos empregos, atleta pro-

fissional de futebol com 24
contratações,
laboratorista
fotográfico com 20 postos de
trabalho, e orientador vocacional com a geração de 19
empregos.
As ocupações que mais fecharam postos de trabalho foram a de vendedor de comércio
varejista com o fechamento de
15 vagas de empregos, a de pedreiro e de moldador plástico
com o fechamento de 11 vagas
cada, soldador com a perda de
09 vagas, e operador de bate
estacas com o fechamento de
07 vagas.
No primeiro trimestre deste ano os dados do CAGED
apontam que das 1.361 admis-

sões efetuadas, 166 são para o
primeiro emprego, 1.182 para
o reemprego, 13 por contrato
por tempo determinado. Dos
1.087 que foram desligados,
5 foram por justa causa, 596
sem justa causa, 335 pediram
demissões espontâneas, 11
vagas fechadas de contrato
por prazo determinado, 126
com término de contrato, e 6
por falecimento.
A retomada do emprego
no primeiro trimestre de 2018
apesar de ser tímida apontam
boas expectativas para os trabalhadores e para a economia
do município.
Luiz Carlos Figueiredo
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Movimento do Comércio sobe Percentual de cheques devolvidos
sobe para 2,18% em março
3,7% no acumulado em 12 meses

O

Indicador Movimento do Comércio, que
acompanha o desempenho das vendas no varejo
em todo o Brasil, subiu 3,7% no

acumulado em 12 meses (abril de
2017 até março de 2018 frente ao
mesmo período do ano anterior),
de acordo com os dados apurados pela Boa Vista SCPC. Na ava-

liação mensal dessazonalizada, foi
observado crescimento de 0,3%
em relação a fevereiro. Já na avaliação contra março do ano anterior, houve aumento de 1,1%.

O

número de cheques devolvidos (segunda devolução por falta de fundos) como proporção do total de cheques movimentados foi de 2,18% em março de 2018, registrando redução em relação ao ano anterior (-0,12 p.p.).

Na comparação mensal, o percentual de cheques devolvidos sobre movimentados teve aumento em relação a fevereiro, reflexo do aumento maior em cheques devolvidos (32,5%) do que
no número de movimentados (8,0%).
O gráfico abaixo mostra a evolução recente dos dados citados.
O resultado de março
aponta uma leve melhora
após o baixo desempenho dos
dois meses anteriores. A atividade baixa do varejo no início
do ano é reflexo de um mercado de trabalho ainda fragilizado, que reduz o impacto
positivo de medidas como
o corte da Selic. Mas com as
expectativas de continuidade
na redução de juros ao consumidor, expansão do crédito e
diminuição do desemprego,
espera-se que ocorra a consolidação de um ritmo maior de
recuperação em 2018.

Setores
Na análise mensal, dentre
os principais setores, o setor
de “Móveis e Eletrodomésticos” apresentou queda de
0,4% em março, descontados
os efeitos sazonais. Nos dados
sem ajuste sazonal, a variação
acumulada em 12 meses foi
de 5,1%.
A categoria de “Tecidos,
Vestuários e Calçados” cresceu 1,4% no mês, expurgados
os efeitos sazonais. Na comparação da série sazonal, nos
dados acumulados em 12 meses houve avanço de 2,5%.

A atividade do setor de
“Supermercados, Alimentos
e Bebidas” aumentou 0,3%
no mês na série dessazonalizada. Na série sem ajuste,
a variação acumulada subiu
3,4%.
Por fim, o segmento de
“Combustíveis e Lubrificantes” cresceu 0,7% em março
considerando dados dessazonalizados, enquanto na série
sem ajuste, a variação acumulada em 12 meses ainda apresenta queda de 1,6%. Abaixo
a tabela contemplando os valores mencionados.

Cai endividamento e cresce a
capacidade de poupar do consumidor

O

CNC revisa para baixo
crescimento do varejo nacional

A

Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e
Turismo (CNC) reduziu em 0,2
ponto percentual a expectativa de crescimento do comércio em 2018, para 5%.
A redução foi motivada pela
queda de 0,2% nas vendas no
varejo, verificada em fevereiro
deste ano em comparação a
janeiro, conforme a Pesquisa
Mensal do Comércio divulgada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Sem crescimento mensal
desde novembro do ano passado, quando o setor registrou alta de 2,4%, os dados
sugerem, segundo a CNC,
“maior dificuldade do consumo nos últimos meses”.
Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o varejo nacional avançou em fevereiro 5,2%, o desempenho menos
favorável do volume de vendas
desde julho do ano passado.
Para a CNC, apesar de resultados positivos em dois dos

dez segmentos cobertos pela
pesquisa do IBGE, a recuperação do setor “continua dependente, de forma mais ampla,
da regeneração das condições
de consumo”.
A avaliação da entidade é
de que, “ao processo de desinflação deve se somar a intensificação da queda nas taxas de
juros ao consumidor para que,
quando da retomada do nível
de emprego, o setor possa
consolidar sua recuperação”.
Fonte: CNC / Agência Brasil

grau de endividamento do consumidor caiu 7p.p. (pontos percentuais) nos primeiros
meses de 2018 em relação ao
mesmo período do ano passado, de acordo com a pesquisa
da Boa Vista SCPC sobre endividamento, poder de compra
e capacidade de pagamento
do consumidor.
Realizada entre os dias 30
de janeiro e 28 de fevereiro,
com mais de 800 pessoas, em
todo o Brasil, a pesquisa eletrônica constatou que em média
13% dos consumidores consideram-se muito endividados.
No ano passado, este percentual foi de 20%. Já 26% afirmaram estar mais ou menos
endividados. 42% um pouco
endividados e 19% alegaram
não ter dívidas. Um aumento
de 8p.p. em relação a 2017.
Sobre a percepção do po-

der de compra, houve um aumento do percentual dos consumidores que têm comprado
mais. Em 2017, 11% tinham
esta percepção, e agora são
19%. Por outro lado, caiu de
65% para 49% os que afirmam
estar comprando menos em
2018, na comparação com o
ano passado.
Para os que estão conseguindo manter o poder de
compra, de um modo geral,
prevalece a busca por qualidade ao realizarem a compra
dos diversos itens da casa, em
detrimento da promoção ou
da marca.
A Boa Vista também identificou a capacidade de poupar dos brasileiros. Passou de
23% para 33% aqueles que
afirmaram estar conseguindo
poupar nos últimos seis anos.
Já sete em cada dez informaram que não têm conseguido

economizar. Por usa vez, a
poupança (60%) é o investimento mais usado, seguida
de previdência privada (13%)
e fundos, ações, CDB e outras
modalidades (31%).
A pesquisa também investigou a suficiência da renda
familiar no pagamento dos
gastos fixos da casa (como
conta de água, luz, telefone,
TV paga, conta do celular), no
fim do mês. A dificuldade em
pagar estes gastos atinge cerca de 50% dos consumidores.
Já 62% dos entrevistados
se consideram um consumidor “equilibrado”. Aquele que
compra o necessário, mas que,
às vezes, excede os gastos. 27%
definiram-se “conservadores”,
que compram o mínimo possível e somente quando precisam, e 11% “consumistas”, que
compram além do necessário.
Fonte: Boa Vista SCPC

E

Caça Palavras
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ntão chegou o outono e a temperatura começa a baixar. Durante o dia o Sol até pode ajudar,
mas ao cair da noite o friozinho surge. Nesse momento, nada melhor do que um chá quentinho para dar mais conforto na hora de dormir. Para ajudar você a escolher um chá delicioso
para esta estação, preparamos este divertido Caça Palavras com uma boa variedade da bebida. Aproveite e encontre também a palavra secreta “MANJERICÃO”. Boa sorte!
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Programação Cultural
Mês de MAIO

Programação do Teatro
Municipal Fausto Bellini Degani
Apresentação de Dança dos
alunos da Academia EcoFitness
05/05
Horário: 20h

Circuito Cultural Paulista
19/05
Horário: 17h
Gratuito
Deputado João Plenário
(Praça é Nossa)

Peça Infantil Miraculous

06/05
Horário: 16h
Ingressos antecipados R$ 10,00
Apresentação dos alunos
do Cantinho do Futuro

15/05
Horário: 19h

25/05
Horário: 20h30
Ingressos antecipados R$ 25,00
Encontro Filosófico
28/05
Horário: 20h
Informações: 3761-2097

SEMANA MUNICIPAL DO HIPHOP
De 14 a 20 de Maio
Palestras em escolas, oficinas, grafite, batalha de MCs entre outras atrações.

Palestra no Claretiano mostra
uma abordagem multidisciplinar
da sustentabilidade

N

este dia 9, às 19h30 (horário de Brasília), no Claretiano – Centro Universitário, acontece a palestra on-line ‘Sustentabilidade: uma abordagem multidisciplinar’.
Ministrada pelo professor Drº Marco A.G Souto,
a palestra será transmitida gratuitamente, via
youtube, e o link com o conteúdo continuará disponível até o dia 25 de maio. A transmissão da
palestra é gratuita e está aberta a todos os interessados, lembrando que existe a possibilidade de emissão de certificado, mas apenas neste
caso, o interessado deve fazer a inscrição e efetuar o pagamento no valor de R$ 20,00 que pode
ser feito via boleto ou cartão de crédito. No caso
dos alunos do Claretiano o certificado pode ser
usado para a comprovação de AACCs ou ACs nos

cursos de Biologia e Administração.
O professor abordará, durante a palestra, o
início da ideia da sustentabilidade, enfatizando
as áreas ambiental, social e econômica. Com
isso, será apresentado que o tema pode abranger uma gama de profissionais e a sociedade de
maneira geral, pois a sustentabilidade, ao abordar aspectos relacionados ao protagonismo individual visando ações coletivas, além de possuir
caráter urgente na nossa sociedade.
Durante a palestra também serão apresentadas diversas abordagens do tema, indo da área
ambiental a biológica, buscando apresentar a
relação existente, estimulando o internauta a se
envolver com o tema contribuindo assim para a
sua formação humana e cidadã.

Serviço
Evento: palestra on-line ‘Sustentabilidade: uma abordagem multidisciplinar’
Data: 09 de maio de 2018
Horário: das 19h30 às 21h
Para assistir gratuitamente: https://www.youtube.com/watch?v=_MBdbRBw4iQ&feature=youtu.be
Para assistir, fazer a inscrição e receber o certificado, clique aqui: https://claretiano.edu.br/extensao/ead/490/sustentabilidade-uma-abordagem-multidisciplinar

O JORNAL DA ACE BATATAIS - SP | Maio de 2018 - Ano XIV - n.161

16

