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A ACE Batatais está passando por 
mais uma evolução, desta vez na parte 
estatutária que envolve as responsabi-
lidades da diretoria e norteiam a enti-
dade, um trabalho que teve início em 
2015 com o Evandro Saturi e nossos 
diretores, em reuniões de Planejamen-

to Estratégico. O Estatuto atual da 
ACE havia sido revisto pela última vez 
em 2008, portanto há quase 10 anos, e 
muita coisa mudou de lá pra cá. Per-
cebemos a necessidade de atualizá-lo 
e tornar mais claras e organizadas as 
regras.

O documento foi todo revisado, 
tivemos que fazer algumas alterações 
para que a ACE Batatais tenha um 
funcionamento uniforme, sem du-
biedades de interpretações. Para isso 
contamos com o auxílio do nosso De-
partamento Jurídico, de todos os dire-
tores e do gerente Luiz Carlos Figuei-
redo. O trabalho foi árduo, complexo, 
mas está sendo finalizado como man-
da o figurino.

Após feitas todas as revisões, todas 
as verificações legais, registros e afins, 
com a aprovação em reunião de direto-
ria, o próximo passo será a impressão 
do Estatuto da Associação Comercial 
e Empresarial de Batatais, em número 
suficiente para que seja entregue um 
exemplar para cada associado, promo-
vendo, assim, a total transparência das 
normas estatutárias para a condução 
ética e moral de nossa entidade.

Quando assumi a presidência da 
ACE Batatais em 2014, anunciei que 
haveriam muitas mudanças significa-

tivas. Passamos por muitos avanços 
nestes quase quatro anos de história, 
conseguimos várias vitórias, evoluí-
mos nossa entidade, promovendo im-
portantes parcerias para o benefício 
de nossos associados. As crises econô-
mica e política nos afetou e se algo não 
aconteceu na velocidade que esperáva-
mos não foi por falta de vontade e de 
trabalho.

Dizem que sou um homem de vi-
são, dizem que às vezes viajo muito 
em meus pensamentos, sou mesmo 
muito positivo e quando vejo uma si-
tuação, mil ideias surgem em minha 
mente e o meu desejo é de por aquilo 
em prática, plantar a semente e vê-la 
gerando frutos, com uma estrutura 
firme, funcionando de forma suave e 
dinâmica, não se abalando facilmente 
por qualquer que seja a situação.

No aspecto pessoal, conduzimos a 
nossa entidade pelo caminho correto, 
claro que com algumas dificuldades 
pelo caminho. Meu sentimento é de 
que estou cumprindo o meu dever e 
mesmo depois de deixar o cargo de 
presidente continuarei a trabalhar 
pela evolução, desenvolvimento e 
crescimento da ACE Batatais. Muito 
obrigado, contem sempre comigo e fi-
quem com Deus.

José Eduardo Latuf Dau
Presidente da ACE Batatais
presidente@acebatatais.com.br
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Data Evento

13/11
Segunda-Feira

Início do Concurso de Decoração de Natalina
Gratuito

26/11
Domingo

4º Movimenta Batatais
Valor: R$ 50,00

Horário: 7h
Local: Posto Ômega

29/11
Quarta feira

2ª Rodada de Negócios ACE Batatais
Valor: R$ 50,00

Horário: 19h
Local: ACE Batatais

13-20-27/11 
Segundas-

-feiras

Sorteios de Vale Compras Natal Pé Quente
Horário: 12h

Local: ACE Batatais

02/12 
Sábado

Chegada do papai Noel
Horário: 9h

Local: Estádio do B.F.C.

03/12 
Domingo

Feira dos Produtores Rurais e Artesãos de Batatais
Horário: 7h

Local: Av. Prefeito Washington Luis, próximo ao 
Posto Ômega

Reservas:
Telefone: (16) 3761-3700   /   E-mail: rh@acebatatais.com.br / markeitng@acebatatais.com.br

CALENDÁRIO DE AÇÕES
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EMPRESA ENDEREÇO TELEFONE
BCAPIM DOURADO

ESPACO NOVO STYLO

LUIZA APARECIDA ROSA

M CAMARGO CONTABILIDADE

MARLETI M. DA SILVA CAU

WCUNHA ENGENHARIA

RUA CEL JOAQUIM ALVES, 30

AV PREF. GERALDO MARINHEIRO, 280

SITIO SAO SEBASTIAO, S/N

RUA JOSE ANTONIO DE MOURA, 179

RUA ARTHUR L. DE OLIVEIRA, 1475

RUA MONSENHOR ALVES, 68 - SALA 04

99106-8133

 3761-4935

99295-4837

99158-3302

 3761-5164

98124-0082

NOVOS ASSOCIADOS
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CAMPANHA NATA PÉ QUENTE

No dia 30 de outubro, segunda-feira, 
teve início a campanha promocional de fim 
de ano da ACE Batatais, Natal Pé Quente, 
que nesta edição está repleta de novidades. 
Serão sorteados R$ 20 mil em vale com-
pras, em 46 sorteios de valores que vão 
de R$ 250 a R$ 4 mil para os ganhadores 
comprarem o que quiser nas lojas parti-
cipantes, que oferecem uma infinidade de 
produtos de ótima qualidade.

“Neste ano pensamos em fazer uma 
campanha que permitisse uma grande 
premiação, com dezenas de ganhadores e, 
consequentemente, mais pessoas felizes. 
Serão 46 prêmios no total. Faremos sor-
teios às segundas-feiras, começando no dia 
13 de novembro até o dia 18 de dezembro. 
Ainda teremos sorteios especiais nos dias 
27 de dezembro, quarta-feira, e no dia 5 
de janeiro de 2018, sexta-feira”, comentou 
o gerente da ACE, Luiz Carlos Figueiredo.

Nos dias 13, 20 e 27 de novembro se-
rão sorteados 12 vale compras de R$ 250 
cada, sendo quatro vale compras por sor-
teio. Nos dias 4 e 11 de dezembro serão 
quatro vale compras de R$ 250 e mais um 
vale compras de R$ 500 em cada sorteio, 
totalizando mais 10 prêmios. No dia 18 de 
dezembro serão quatro prêmios de R$ 250 
e mais dois prêmios de R$ 500.

No dia 27 de dezembro a campanha 
fica mais quente, com quatro prêmios de 
R$ 250, dois prêmios de R$ 500 e um prê-
mio de R$ 1.000. Para o encerramento do 
Natal Pé Quente, edição 2017/2018, a ACE 
Batatais preparou vale compras ainda mais 
especiais, começando com quatro prêmios 
de R$ 250, quatro prêmios de R$ 500, dois 
prêmios de R$ 1.000 e o último da série no 
valor de R$ 4 mil para o ganhador comprar 
o que quiser em uma das lojas participan-
tes.

O consumidor que for premiado com 
um dos vale compras da Campanha Natal 
Pé Quente terá uma infinidade de produ-
tos à sua disposição para comprar com o 
seu prêmio, como por exemplo, roupas, bi-
cicleta, produtos de informática, calçados, 
óculos de sol ou de grau, combustíveis, 
relógios, produtos de pet shop, portões 
basculantes, produtos de perfumaria, col-
chões e até pacotes de viagens.

“Compre no comércio de Batatais, con-
corra a valiosos prêmios e fortaleça a sua 
cidade, pois parte do que você paga pelos 
produtos no comércio local retorna para 
você em forma de serviços pelo governo 

municipal. Comércio fortalecido é garan-
tia de mais empregos, mais renda, investi-
mentos em saúde, educação, infraestrutu-
ra”, ressaltou o presidente da ACE Batatais, 
José Eduardo Latuf Dau.

Para as lojas em geral, que ainda não 
aderiram à uma de nossas campanhas, 
ainda há tempo. Ligue 3761-3700 e peça 
uma visita de um de nossos representantes 
(Willian Carlos e Sueli Corrêa).

A Campanha Natal Pé Quente já começou e sorteará 
R$ 20 mil em Vale Compras

3D INFOSHOP

3D INFOSHOP LOJA 2

AGRO ANDRÉ LUIS

ANDRÉ CALÇADOS E CIA

ARMARINHO CASARÃO

BAZAAR

BAZAAR BÁSICO

BAZAR CASTELO

BICICLETARIA BATATAIS

BONECA DE PANO

CAPIM DOURADO

CASINHA DOS ENFEITES

CECILIA’S PERFUMARIA

CECILIA’S PERFUMARIA LOJA 2

CECILIA’S PERFUMARIA LOJA 3

CLEAN HOUSE

CRED CALÇADOS BIANCO

CUCA BABY E KIDS

DOCE ENCANTO

DOCE VÍCIO MODAS

FARMÁCIA FERNANDO MANI-

PULLARIUM

FERONIA

FRANJA CAR

LANA PIOVAN

LILIA LINGERIE

LOJA GASPARZINHO

LOJAS ED+

LOJAS ENLU

MAGAZINE LUIZA

MANI TOLDOS

MINUTOS JÓIAS E RELÓGIOS

NOVA GRIFF

ORTO LIFE

ÓTICA BRASILEIRA

ÓTICA MELANI BOTTO

PAULA TUR

PIMENTA ROSA

PLANETA PÉ CALÇADOS

PONTO A

PONTO A SHOES

POPIMAR

PORTÕES E CIA

POSTO SÃO GERALDO

RAYTUR TURISMO

ROMANA MODAS

SJS SERRALHERIA

PARTICIPANTES CAMPANHA NATAL PÉ QUENTE 
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CAMPANHA DE NATAL

No dia 2 de dezembro, sábado, Batatais 

estará recebendo a visita do Papai Noel, que 

chegará de helicóptero no Estádio Doutor 

Oswaldo Scatena, sede do Batatais Futebol 

Clube. A festa começa a partir das 9h, com 

muitos doces e brincadeiras para a crian-

çada. A aeronave deverá pousar no campo 

de futebol por volta das 11h, momento em 

que o Bom Velhinho desejará Feliz Natal à 

todas as crianças, com milhares de saqui-

nhos de doces.

A ACE Batatais (Associação Comercial 

e Empresarial) está acertando todos os de-

talhes e o Papai Noel vem à cidade fazer 

a alegria da criançada. Toda a população 

está convidada a participar dessa grande 

festa, principalmente a criançada.

Segundo o presidente da ACE Batatais, 

José Eduardo Latuf Dau, trazer o Papai 

Noel ao município é uma tradição da ins-

tituição, gerando maior espírito natalino 

na cidade e fazendo a alegria das crianças 

e dos adultos. “Será realmente uma grande 

festa, com várias brincadeiras na progra-

mação, distribuição de balas, refrigerantes, 

geladinhos de vários sabores, cachorros 

quentes, pipoca e vários brindes, tudo gra-

tuito”, disse ele.

Por volta das 11h, o helicóptero do Pa-

pai Noel já estará sobrevoando Batatais. 

Papai Noel trará vários pirulitos e balas, 
despejando na cidade a magia natalina 
que tanto encanta as famílias batataenses. 

Como informou o presidente José Eduar-
do, o evento é totalmente gratuito e toda a 
população está convidada a participar.

Papai Noel chegará de helicóptero no dia 2 dezembro no Estádio Scatenão
Toda a população está convidada para dar as boas vindas ao Bom Velhinho, com muita pipoca, cachorro-quente e guaraná de graça

No dia 24 de outubro, ás 19h30, no Sa-
lão de Eventos Alcides Milan, sede da ACE 
Batatais, foi realizada a reunião entre em-
presários do comércio varejista para tratar 
sobre o horário especial de funcionamento 
das lojas no mês de dezembro. Oficialmen-
te, as lojas começarão a funcionar até às 
22h a partir do dia 7 de dezembro. Durante 
o evento todas as decisões foram tomadas 
em consenso, com a aprovação unânime 
dos presentes.

Em reunião ficou definido que a partir 
do dia 7 de dezembro, quinta-feira, todas 
as lojas começarão a funcionar das 9h às 
22h, seguindo este horário nos dias da se-
mana normais até o dia 22 de dezembro, 
sexta-feira. Nos dias 9, 16 e 23 de dezembro 
(sábados) o comércio funcionará em horá-
rio especial das 9h às 18h. Nos dias 17 e 24, 
domingos, será das 10h às 17h. Nos dias 10 
e 31 de dezembro (domingos), assim com 
os dias 1 e 2 de janeiro de 2018 (segunda e 
terça-feira o comércio ficará fechado.

“Para atender bem aos consumidores, 
ficou definido que o comércio permane-
cerá em horário especial no dia 24 de de-
zembro, véspera de Natal, das 10h às 17h 
e no dia 30 de dezembro das 9h às 18h. A 
dica para os consumidores é que não dei-
xem para comprar seus presentes e pro-
dutos para a ceia encima da hora. Para ter 
tranquilidade para escolher seus produtos, 
sugerimos que antecipem suas compras”, 
comenta o presidente da ACE Batatais, José 
Eduardo Latuf Dau.

Todo o comércio ficará fechado no Na-
tal, dia 25, abrindo as portas no dia 26 após 
às 12h, permanecendo em expediente até 
às 18h. Confira o “calendário explicativo” 
com as datas e horários de funcionamento 
do comércio de Batatais. Os supermerca-
dos funcionarão em horário especial nos 
dias 24 e 31 de dezembro, não acompa-
nhando o calendário do comércio varejis-
ta. Mais informações pelo 3761-3700.

Lojas começam a funcionar em horário especial a partir do dia 7 de dezembro

Dezembro é um mês especial para todo 
mundo e merece muito mais luz e enfeites 
alusivos à data mais importante do ano, o 
Natal. Para incentivar os lojistas a enfeita-
rem ainda mais seus comércios, a ACE Ba-

tatais está lançando o Concurso de Deco-
ração Natalina “Minha Loja é muito mais 
Natal”. As inscrições já poderão ser feitas 
de 13 a 30 de novembro, diretamente na 
sede da ACE Batatais.

“Criamos este concurso como forma de 
incentivo aos comerciantes para deixarem 
suas lojas com um visual mais iluminado 
e enfeitado para as vendas de dezembro. 
Certamente, os consumidores vão gostar 
muito de visitar os pontos comerciais que 
estejam com uma decoração especial. Com 
isso despertamos o Espírito Natalino nas 
pessoas, formando uma corrente de alegria 
e positivismo”, comentou o presidente da 

ACE, José Eduardo Latuf Dau.
Não há custo para a inscrição no con-

curso. As lojas participantes ficarão à von-
tade para desenvolverem seus projetos de 
decoração. Posteriormente, todas recebe-
rão um certificado da ACE Batatais por 
participarem da iniciativa e terão os no-
mes de suas empresas registrados no Jornal 
Empreenda.

“Vamos nomear uma Comissão Julga-
dora para nos auxiliar e abriremos votação 
também em mídia social, pois a loja mais 
decorada escolhida pelo público e pelos 
jurados terá a isenção da mensalidade da 
ACE por um ano, além de receber o certifi-

cado de participação e de participar de ma-
téria especial na edição de janeiro de 2018 
do Jornal Empreenda”, informou o gerente 
da ACE Batatais, Luiz Carlos Figueiredo.

O gerente, em conjunto com os direto-
res da ACE Batatais, desenvolveram um re-
gulamento simplificado, que será entregue 
às empresas ainda neste mês, junto com o 
convite do Concurso Minha Loja é muito 
mais Natal. Maiores informações pelo tele-
fone 3761-3700 ou pessoalmente na sede da 
entidade, localizada à Praça Dr. José Aran-
tes Junqueira, n.º 90, Centro.

Minha Loja é muito mais Natal
ACE Batatais convida lojistas para participarem do Concurso de Decoração Natalina
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No dia 25 de outubro, às 17h, na sede 
da ACE Batatais, durante reunião entre 
a Comissão Organizadora do 4º Movi-
menta Batatais e representantes das en-
tidades assistenciais participantes, foi 
informado de que até aquele momento 
já haviam sido vendidas mais de duas 
mil camisetas, o que, comprovadamen-
te, supera os números das edições ante-
riores, isso faltando ainda praticamente 
um mês para a realização do evento, o 
que significa que poderão haver ainda 
mais inscrições até o dia 23 de novem-
bro.

“A resposta da população batataen-
se e de muitas pessoas da nossa região 
está sendo muito positiva e a ação Mo-
vimenta Batatais já superou a meta ini-
cial de vender duas mil camisetas para 
levantar recursos para as entidades que 
tanto precisam para manter os seus 
serviços assistenciais. Deixo registrado 
a minha alegria e satisfação com as pes-
soas que estão exercendo esse ato de so-
lidariedade e contribuindo para a me-
lhora da qualidade de vida de milhares 
de pessoas”, disse Guilherme Ferraz de 
Menezes Borges.

De acordo com as informações do 
gerente da ACE Batatais, Luiz Carlos 
Figueiredo, na primeira edição do Mo-
vimenta Batatais foram vendidas 1.288 
camisetas, na segunda edição foram 
1.412 e na terceira 1.565 camisetas.

O 4º Movimenta Batatais será reali-
zado na manhã do dia 26 de novembro, 
domingo, com concentração no Posto 
Ômega a partir das 7h e largadas a par-

tir das 8h, com corridas de 5 km e de 10 
km, ciclismo, caminhada e espaço kid’s 
para as crianças brincarem. Como nas 
edições anteriores, a Comissão Organi-
zadora e patrocinadores disponibiliza-
rão aos participantes variedade de fru-
tas, isotônicos e copos de água mineral. 
O evento é considerado uma verdadeira 
festa de solidariedade e saúde, reunindo 
vários amigos e famílias que gostam da 
prática esportiva, com pessoas de todas 
as idades, numa mistura de gerações.

“Para quem ainda não fez sua ins-
crição, nesta edição temos as camisetas 
infantis apenas nos números 12 e 14. As 
camisetas masculinas dos tamanhos P 
ao EXG e feminina baby look também 
do PP ao XG. O valor da camiseta e da 

inscrição é o mesmo do ano anterior, 
ou seja R$ 50”, disse Cesar Henrique de 
Sousa.

O 4º Movimenta Batatais é a conti-
nuação da ação da ACE Batatais, criada 
e desenvolvida em 2014 por César Hen-
rique de Sousa, Guilherme Ferraz de 
Menezes Borges e Roberto Carlos Nar-
di (Zinho), que conta com o total apoio 
e participação dos empresários João 
Luiz Ribeiro Silva, Gino Ivair Belon e 
Luiz Carlos Figueiredo que integram a 
Comissão Organizadora do evento.

As entidades assistenciais do mu-
nicípio que estão participando do 4º 
Movimenta Batatais são: ABADEF, 
ADEPAB, APAE Batatais, Associação 
Batataense de Judô, Cantinho do Futu-

ro, Creche Menino Jesus, Casa Missio-
nária Divina Misericórdia, Associação 
El Shadai de Batatais – Doce Lar, Hos-
pital Major Antônio Cândido, Lar São 
Vicente de Paulo, ONG Meu Primeiro 
Passo, Associação Pedacinho do Céu e 
Creche Samaritanos.

Serviço - As inscrições para partici-
pação no ‘4º Movimenta Batatais’ e as 
camisetas podem ser adquiridas direta-
mente nas entidades citadas ou na sede 
da ACE Batatais, localizada à Praça 
Doutor José Arantes Junqueira, n.º 90 
e também pelo site www.movimenta-
batatais.com.br. Mais informações pelo 
telefone (16) 3761-3700.

4º Movimenta Batatais bate recorde de inscrições
Entidades assistenciais participantes já conseguiram vender mais de duas mil camisetas

Reunião entre representantes das entidades assistenciais e Comissão Organizado-
ra do Movimenta Batatais - mais de 2.000 camisetas vendidas

3º Movimenta Batatais contou com 1.565 inscrições

MOVIMENTA BATATAIS
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ACE Batatais realiza a 2ª Rodada de Negócios entre empresas neste mês

Está agendado para o dia 29 de novem-
bro, quarta-feira, às 19h, no Auditório Al-
cides Milan, sede da ACE Batatais, a “2ª 
Rodada de Negócios” entre empresas do 
município. O evento acontecerá em par-
ceria com o Escritório Regional do Sebrae 
em Franca. O evento será feito nos mesmos 
moldes da 1ª Rodada de Negócios, realiza-
da em outubro de 2016 na ACE, com apro-
ximadamente quatro horas de duração e 
expectativa de participação de aproxima-
damente 60 empresas.

Em 2016 o evento teve a participação de 
aproximadamente 60 empresas. O geren-
te do Sebrae Franca, Rogério Volpini, que 
coordenou a Rodada de Negócios, contou 
com o apoio de sua equipe formada por 
oito agentes. Cinco colaboradores da ACE 
Batatais também estiveram envolvidos di-
retamente na ação, trabalhando como cro-
nometristas nas mesas de negócios. A ação 
foi considerada um sucesso pelos partici-

pantes.
“A dinâmica da 2ª Rodada de Negócios 

será semelhante à realizada no ano passa-
do, porém preferimos agendar para depois 
das 18h para mais empresários poderem 
participar”, comentou o gerente da ACE 
Batatais, Luiz Carlos Figueiredo.

Na Rodada de Negócios a área de servi-
ços é representada pelos segmentos de in-
formática, contabilidade, fotografia, bufê, 
eventos, locação de artigos para festas, 
alimentação, imobiliárias, marmoraria, 
escola de idiomas, cabeleireiros, agências 
de publicidade, consultoria, construtora, 
consertos em geral, artesanato, transporte 
de resíduos industriais, marcas e patentes, 
clínica de estética, fisioterapia, odontolo-
gia, engenharia e advocacia.

Do comércio e indústria podem parti-
cipar empresas de bolos e doces, padaria, 
vestuários, lingerie, produtos agropecuá-
rios e alimentícios, máquinas, sorveteria, 
água mineral e filtros, óticas, calçados, 
confecção, fitas adesivas, perfumaria e cos-
méticos, supermercado, aparelhos audi-
tivos, produtos químicos, farmácia, entre 
outros.

“É uma excelente oportunidade para 
todos os empresários se conhecerem e se 
integrarem sobre as atividades disponíveis 
no município. Esse encontro viabiliza a 

possibilidade de negócios num momento 
difícil da nossa economia e facilita o giro 
de produtos e serviços”, ressaltou o presi-
dente da ACE, José Eduardo Latuf Dau.

A distribuição dos empresários é feita 
por meio de um software, para que não 
haja coincidência nas mesas. Os partici-
pantes recebem um crachá com o mapa e a 
sua localização em cada rodada. “O forma-
to desse evento é muito dinâmico e todas 
as empresas participantes têm a oportu-

nidade de se apresentarem. O empresário 
tem um minuto e meio em cada rodada 
para falar sobre a sua respectiva empresa e 
o que ela oferece, gerando oportunidade de 
negócio e networking”, finaliza.

Serviço – Mais informações pelo tele-
fone 3761-3700 ou pessoalmente na sede 
da ACE Batatais, localiza à Praça Doutor 
José Arantes Junqueira, n.º 90, de segunda 
à sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados 
das 9h às 13h.

NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES

1ª Rodada de Negócios, realizada em outubro de 2016, considerada um sucesso

Secridi firma parceria de negócios com empresas de Batatais

Durante a realização da 9º Semana do 
Conhecimento Empresarial, a Sicredi Ba-
tatais anunciou uma série de parcerias com 
empresas da cidade em que os associados 
da ACE Batatais têm à disposição muitos 
produtos para aquisição com pagamentos 
parcelados e juros baixos, sem burocracia 
para aprovação, é o que também informa o 
gerente Cesar Henrique Sousa.

As parcerias foram anunciadas no dia 
17 de outubro, durante o Café da Manhã 
Empresarial, em que acontecia a palestra 
Cenários Econômicos, ministrada por An-
dré Alonso, assessor de investimentos da 
Sicredi, onde foram apresentadas as par-
cerias com as empresas 3D Informática, 
Portões & CIA, Gino Comunicação Visu-
al, Rossi Service & Energy e Villa Motors.

Conforme informou Ennio Cesar Fan-
tacini, proprietário da 3D Informática, to-
dos os produtos de informática podem ser 
adquiridos pelos associados da ACE Bata-
tais com o valor total parcelado em até 48 
vezes e com taxa baixa de juros. “Trata-se 
de uma parceria muito importante com a 
Sicredi, que beneficia diretamente os as-
sociados da ACE, que podem renovar os 

equipamentos de suas empresas com o pa-
gamento diluído em parcelas bem peque-
nas. A loja inteira está à disposição”, res-
saltou.

Nivaldo Rossi, proprietário da Rossi 
Service & Energy, que instala equipamento 
de geração de energia elétrica a partir da 
luz solar, conhecido como sistema foto-
voltaico também firmou parceria com a 
Sicredi Batatais, assim como as empresas 
Portões e Cia, Gino Comunicação Visual 

e Villa Motors.
“Essa parceria coloca uma variedade 

de produtos disponíveis para os associa-
dos da ACE com os pagamentos parce-

lados pela Sicredi, como por exemplo, na 
3D Informática abrange toda a linha de 
computadores, equipamentos e até mesmo 
instrumentos musicais. A Portões & Cia 
possui uma linha de portões basculantes 
e equipamentos de segurança e também 
apresentará as oportunidades conforme a 

demanda. No Gino Comunicação Visu-
al o associado pode renovar a fachada de 
sua empresa, tornando-a mais chamativa, 
a Rossi oferece sistema de energia sustentá-
vel e Villa motors, os veículos seminovos”, 
comentou Cesar Sousa.

Segundo o gerente da Sicredi, não há 
burocracia para a aprovação do crédito de 
aquisição de produtos e a maioria dos pro-
cedimentos será feito pela própria empre-
sa, diretamente com seus clientes associa-
dos à ACE Batatais.

“A Sicredi conta com toda a estrutura 
de crédito, poupança, aplicações, seguros, 
consórcios, fundos de investimentos, em-
préstimos PF e PJ, conta corrente, atendi-
mento personalizado, o nosso horário de 
atendimento é muito flexível. A Sicredi é a 
primeira Cooperativa de Crédito do País, 
onde foi constituída há 115 anos e em plena 
expansão em âmbito nacional, vem se des-
tacando cada dia mais, diversos prêmios 
de reconhecimento oferecidos pelo Banco 
Central. Faça-nos uma visita e venha co-
nhecer todos as vantagens de ser nosso as-
sociado”, finalizou o gerente.

Associados da ACE tem facilidades na aquisição de produtos com pagamentos parcelados à juros baixos
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No encerramento da maratona informativa, Professor Pachecão deu um verdadeiro show de empreendedorismo, criatividade e humor
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9ª Semana do Conhecimento Empresarial
Durante três dias mais de 800 participantes receberam uma avalanche de informações

SEMANA DO CONECIMENTO EMPRESARIAL

De 17 a 19 de outubro, a ACE Bata-
tais realizou mais uma edição da Semana 
do Conhecimento Empresarial, com uma 

verdadeira avalanche de informações im-
portantes para empresários, colaboradores 
e estudantes. Foram quatro eventos dis-

tintos que reuniram mais de 800 partici-
pantes, no Auditório Alcides Milan e no 
Claretiano – Centro Universitários. Foram 

palestras sobre economia, cases de sucesso, 
empreendedorismo e motivação empreen-
dedora.

Café da Manhã Empresarial

No dia 17, às 8h, na abertura da 9ª Se-

mana do Conhecimento Empresarial, a 

ACE Batatais e a Sicredi recepcionaram 

mais de 50 empresários no Auditório 

Alcides Milan, sede da entidade, com 

um café da manhã. O presidente José 

Eduardo Latuf Dau, o gerente da ACE, 

Luiz Carlos Figueiredo e o gerente da 

Sicredi Batatais, Cesar Henrique Sousa 

deram as boas-vindas aos convidados.

Em seguida, André Alonso, asses-

sor de investimentos da Sicredi, minis-

trou a palestra Cenário Econômico e 

Oportunidades de Negócios, traçando 

para os presentes os principais pontos 

econômicos que devem ser levados em 

consideração ao realizar negócios, bem 

como as aplicações de maior retorno 

diante do atual cenário econômico bra-

sileiro.
André Alonso, assessor de investimentos da Sicredi, ministrou a palestra Cená-

rio Econômico e Oportunidades de Negócios

Bate Papo Empresarial
Também no dia 17, terça-feira, às 

19h30, na sede da ACE Batatais, aconte-
ceu o encontro entre empresários, onde 
a dinâmica era cada um dos três convi-
dados contarem um pouco de suas tra-
jetórias empresariais, que mesclam al-
tos e baixos no mundo dos negócios. O 
evento contou com mais de 80 partici-
pantes entre empresários e estudantes.

Nesta edição da Semana do Conhe-
cimento Empresarial, os convidados 
para o Bate Papo Empresarial foram: 
Patrícia Rosa Morais Crivelenti - Jumil, 
Tércio Luis Bergamini - TL Bergamini 
e Everaldo Fernando Saltarelli - Su-
permercados Saltarelli. O gerente Luiz 
Carlos Figueiredo mediou a interlocu-
ção, direcionando diferentes perguntas 
aos três empresários, intercalando a 
participação de cada um deles.

O primeiro a falar um pouco de sua 
trajetória empresarial, foi Tércio Ber-
gamini. Ele contou que trabalhou com 
seu tio, Constante Bergamini, que pos-

sui uma empresa dos mesmo segmento 
que a dele. Com as dificuldades ineren-
tes de quem inicia um negócio, superou 
obstáculos, expandiu e se firmou no 
mercado, ampliando o leque de servi-
ços e oferecendo novos produtos aos 
seus clientes.

Em seguida, foi a vez de Everaldo 
Saltarelli contar um pouco de sua his-
tória junto à sua família. Segundo ele, 
sempre com “Deus” em primeiro lugar, 
as dificuldades também foram muitas, 
quebrando por algumas vezes, mas 
junto com seu pai arrendava terras e 
plantava hortaliças para depois vender 
ao Ceasa em Ribeirão Preto. Ele mesmo 
levava os produtos para a venda e, em 
uma das idas e vindas, teve a ideia de 
comprar outros produtos em Ribeirão 
e vender de porta em porta, começando 
alí o seu apreço pelo comércio varejista, 
posteriormente inaugurando um vare-
jão no alto do bairro Adolfo Penholato, 
transformando em um supermercado 

com grande variedade de produtos e 
inaugurando sua segunda loja no bair-
ro Riachuelo.

Patrícia Morais, mais à vontade para 
falar depois da participação dos com-
panheiros de bate papo, falou um pou-

co de sucessão familiar na empresa em 
que é sócia-proprietária. Contou que 
quando jovem gostava muito de equi-
nos e frequentava fazendas de amigos 
de seu pai, Rubens Dias de Morais, par-
ticipava de apresentações em torneios 
de raças. Com o tempo foi chamada às 
responsabilidades da empresa Jumil, 
onde assumiu posto em que não limi-
tava as suas funções, participando ati-
vamente e auxiliando todos os setores 
que podia, o que lhe desenvolveu know-
-how no mundo empresarial, segundo 
ela, indo além daquilo que havia sido 
planejado para a sua atuação na empre-
sa.

Quem participou, elogiou o even-
to ao final, que teve muita informação 
misturado com fortes emoções e muito 
bom humor, deixando o bate-papo pró-
ximo de uma conversa informal e leve.

Tércio Bergamini

Everaldo Saltarelli

Patrícia Morais Crivelenti

Diretores da ACE entregaram lembranças da Semana do Conhecimento Empre-
sarial aos articipantes do Bate Papo
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Empreendedorismo e Intraempreendedorismo
Na quarta-feira, 18, às 19h30, a ACE 

Batatais e o Escritório Regional do Se-
brae em Franca promoveram a palestra 
com o tema Empreendedorismo e In-
traempreendedorismo, com o consul-
tor Maurício Buffa. O evento, realizado 
nas dependências do Claretiano - Cen-
tro Universitário, teve a participação de 
mais de 250 pessoas entre empresários, 
colaboradores, estudantes e professo-

res.
Maurício Buffa traçou as principais 

características do empreendedor de su-
cesso, apresentando e defendendo as-
pectos que coloca o ser humano como 
um empreendedor por natureza. Pin-
celou parte da história da humanidade 
e dos avanços tecnológicos, das revolu-
ções industrial e digital.

“Ser empreendedor não é um dom 

e sim um padrão de comportamento 
que pode ser desenvolvido nas pessoas 
no dia-a-dia de sua atividade. Empre-
endedores se fazem na prática. Nesse 
mesmo contexto, surge a palavra in-
traempreendedorismo: um processo 
que ocorre dentro de uma empresa 
existente, independentemente de seu 
porte, e leva-a não somente a novos 
negócios, mas também a outras ativi-

dades e orientações inovadoras como 

o desenvolvimento de novos produtos, 

serviços, tecnologias, técnicas adminis-

trativas, estratégias e posturas competi-

tivas”, disse Buffa.

Ao final, o palestrante abriu espa-

ço para perguntas e comentários, com 

a participação de vários expectadores, 

encerrando o evento após às 22h.

A Natureza do Sucesso em detalhes

Encerrando com chave de ouro a 9ª 
Semana do Conhecimento Empresa-
rial, o mais aguardado de todos, o úni-
co, inigualável, aquele que já fez tudo 
na vida e muito mais, Professor Pache-
cão, o showman, que na noite de 19 de 
outubro levantou o ânimo dos mais de 
450 expectadores nas dependências do 
Claretiano – Centro Universitário.

Encima de duas cadeiras, um pé em 
cada assento, Pachecão e seu humor au-
tocrítico despertou sorrisos, gargalha-
das e muitos aplausos. Com suas histó-
rias mirabolantes, de Laranjal – MG do 
anonimato para o mundo da fama, das 
aulas em cursos supletivos ao estrelato 
nos programas de TV da Rede Globo, 

um maluco doido. Assim Pachecão con-
tou sua trajetória que o levou à situação 
de professor mais conhecido no Brasil, 
gravando discos com músicas didáticas 
que ensinavam física para cursinhos de 
vestibulandos, participando de progra-
mas de entrevistas com Regina Casé e 
Jô Soares, de novelas para jovens e ado-
lescentes com Sandy e Júnior.

“Eu, desengonçado, feio, tímido, nas-
cido em Laranjal, cidade pequenininha 
de Minas Gerais, aprendi a me virar, a 
passar pelos problemas sem reclamar, 
aprendi até com a fome, consegui gran-
des feitos. O que impede vocês de tam-
bém conseguirem? Estejam onde estão 
as pessoas, participem de tudo, festa de 

aniversário, batizado, casamento, este-
ja sempre em contato com tudo e com 
todos, uma coisa leva a outra e sempre 
tem alguém vendo o que você está fa-
zendo de bom e isso se transforma em 
oportunidades”, ressaltava Pachecão.

Ao final não foram poucos os con-
vidados que se dirigiram até Pachecão 
para abraça-lo e tirar uma foto. Rodea-
do de novos e velhos fãs. Alguns adqui-
riram livros e o palestrante fez a dedi-
catória no mesmo momento.

“Assim encerramos a 9ª Semana do 
Conhecimento Empresarial. Agradeço 
a participação dos nossos associados, 

empresários sérios que acreditam no 

trabalho da nossa entidade, agradeço 

aos estudantes e colaboradores. Esse 

evento é planejado com muito carinho 

para todos vocês. Agradeço também à 

toda a minha equipe da ACE Batatais, 

que deu suporte para que tudo acon-

tecesse da melhor forma possível, e a 

todos os nossos patrocinadores. Muito 

obrigado. Em 2018 a ACE Batatais com-

pletará 40 anos de fundação e faremos a 

10ª Semana do Conhecimento Empre-

sarial ainda mais especial”, finalizou o 

gerente Luiz Carlos Figueiredo.

Palestra Empreendedorismo e Intraempreendedorismo, com o consultor do Se-
brae Franca, Maurício Buffa

Diretores da ACE e  o gerente da Sicredi com Professor Pachecão, no encerra-
mento da Semana do Conhecimento Empresarial

Mais de 450 pessoas participaram da palestra A Natureza do Sucesso, com o 
Professor Pachecão

O presidente da ACE, José Eduardo Latuf Dau e o consultor do Sebrae Franca, 
Maurício Buffa
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INCUBADORA DE EMPRESAS
Incubadora de Empresas faz a entrega de certificados do Curso de Assistente Administrativo

No dia 17 de outubro, às 8h, no Salão 
de Treinamentos da Incubadora de Em-
presas de Batatais, foi realizada a entre-
ga de certificados aos 25 participantes 
do Curso de Assistente Administrativo 
do “Programa de Qualificação Básica”, 
do Centro Paula Souza intitulado “Qb 

Fic”, promovido por intermédio de uma 
parceria entre ACE Batatais, Projeto In-
cubadora de Empresas e Centro Paula 
Souza.

No encerramento do curso, a Incu-
badora de Empresas ofereceu um café 
da manhã para os participantes e em 

seguida fez a entrega dos certificados de 
conclusão do curso que teve 60 horas de 
aulas teóricas, ministradas pelo consul-
tor Allan Parpinelli.

Segundo o gerente da Incubadora de 
Empresas, Juliano Azevedo Valentin, 
o Curso de Assistente Administrativo 
teve 30 inscritos inicialmente, porém 
25 pessoas conseguiram concluí-lo.

As três pessoas envolvidas direta-
mente na realização do curso, o geren-
te Juliano Valentin, o diretor da ETEC 
Antônio de Pádua Cardoso, Elton Hen-
rique Marciano Dias e o Coordenador 
de Projetos da instituição de ensino, 
Fabio Eduardo Alípeo Craco, disseram 
que pretendem estender essa prática 
para o ano de 2018 com novos cursos 

e parcerias.
Além das aulas teóricas, algumas 

empresas participantes tiveram aten-
dimento personalizada no formato de 
consultorias, onde puderam trabalhar 
na prática o conteúdo ensinado nas au-
las.

“É de extrema importância a realiza-
ção de cursos para a melhor qualificação 
de empresários e colaboradores, pois 
isso fortalece na prática o dia-a-dia das 
empresas, contribuindo efetivamente 
para uma gestão mais nítida e objetiva 
e, consequentemente, para tornar mais 
sólidas as bases da empresa. No próxi-
mo ano continuaremos trabalhando de 
forma mais contundente neste sentido”, 
finalizou Juliano Valentini.

Informática

Assistência Técnica

Automação Comercial

Projetos de Rede

Reciclagem de Cartuchos
e Toners

Papelaria e Presentes

Av. 14 de Março, 481 | Centro
Batatais-SP | 16.3761.1941

e-mail: 3d@3dinfoshop.com.br
www.3dinfoshop.com

Sua loja 24 horas na internet

CTBC
CTBC

TELECOM
CELULAR

Credenciada

Telefonia e Sistemas de Segurança

(16) 3761-2234

Rua Paraná, 536 - Santo Antônio - BATATAIS-SP

Automatização de Portões,
Cerca Elétrica e PABX B I A N C O

Credi-Calçados

Um Cantinho do Rio Grande 
do Sul em Batatais

FONE/FAX: (16) 3761-2329

A tradição de economizar com

qualidade continua com

Supermercado Nori

4 Lojas em Batatais e 1 em Altinópolis

C
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL

E EMPRESARIAL BATATAIS

Parceiro do Empresariado Batataense

RefriAr

Ar de qualidade em qualquer situação

16.3761-7877

Várias soluções, uma única empresa.

16.3662-9600
Ar de qualidade em qualquer situação

Várias soluções, uma única empresa

www.grupofba.com.br

Nossa prioridade é Você
Av. Dr. Amador de Barros, 1.190 - Castelo - Batatais-SP

Telefone: (16) 3761-2111

Novo Jetta.

A melhor parte do Caminho.
Venha fazer um Best Drive para conferir.

Praça Pio XII, 146
Vila Maria | Batatais-SP

Fone: 16 3761.1102
novagrife@com4.com.br

Sebrae Aqui Batatais abre pré-inscrição para o Curso Super MEI de Técnicas de Venda

Neste mês, o Sebrae Aqui Batatais abriu 
a pré-inscrição para o Curso Super MEI de 
Técnicas de Vendas para os microempre-
endedores individuais da cidade. O objeti-
vo é o de levantar demanda para a reali-
zação do curso em janeiro de 2018. Todos 
os empresários cadastrados como MEI po-
dem participar.

No mês de julho, o Sebrae Aqui, com 
o apoio da ACE Batatais e do Escritório 
Regional do Sebrae Franca, realizou Cur-
so Super MEI de Pintura e Artesanato na 
ETEC Antônio de Pádua Cardoso. As aulas 
aconteceram entre os dias 17 de julho e 1º 
de agosto, das 19h às 22h e contou com a 
participação de 20 pessoas.

“Estamos levantando a demanda de in-
teressados em participar do Curso Super 
MEI para apresentar ao Sebrae de Franca, 

que poderá disponibilizar para Batatais, 
por isso é importante a pré-inscrição. O 
Curso Super MEI é gratuito, a única con-
trapartida dos participantes, é o compro-
misso de frequentar as aulas do início ao 
fim”, disse a agente do Sebrae Aqui Bata-
tais, Andrea Oliveira.

O Super MEI é o programa gratuito 
de qualificação voltado para o aperfeiçoa-
mento profissional e o desenvolvimento de 
negócios. Além da capacitação técnica, o 
participante tem aulas de finanças e ven-
das. O certificado é concedido para as pes-
soas que atingirem 85% de participação.

Por meio do programa Super MEI, os 
participantes do curso poderão ter acesso 
ao programa “Juro Zero Empreendedor” 
que financia o investimento na ampliação 
e modernização dos negócios de microem-

preendedores. O programa pode financiar 
o capital de giro e a compra de máquinas 
e equipamentos, materiais de construção, 
veículos utilitários, software e hardware, 
ferramentas, entre outros itens.

Criado em parceria com a agência es-
tadual Desenvolve SP e Sebrae-SP, o “Juro 
Zero Empreendedor” disponibilizou um 
aporte de R$ 10 milhões, com empréstimos 
que vão de R$ 1 mil até R$ 20 mil com 36 
meses para quitação – quem atrasar terá 
que pagar a taxa contratual de 7,5% ao ano, 
mais os encargos moratórios.

Serviço – Os microempreendedores 
individuais interessados em participar do 
Curso Super MEI já podem fazer a pré-
-inscrição, de segunda à sexta-feira, em 
horário comercial, pelos telefones 3761-
4182 e 99201-8700, com Andrea Oliveira, 

ou pessoalmente no Sebrae Aqui Batatais, 
localizado na área administrativa da ACE 
Batatais, na Praça Dr. José Arantes Jun-
queira, n.º 90.

Ao participarem do curso, os empresários microempreendedores individuais se credenciam para o Programa Juro Zero Empreendedor

Quase 1,5 milhão de microempreendedores podem perder o CNPJ

Mais de 1,435 milhão de microem-
preendedores individuais (MEI) tiveram 
o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ’s) suspenso por 30 dias, segundo o 
Ministério da Indústria, Comércio Exte-

rior e Serviços, em nota divulgada nesta 
terça, dia 24 de outubro.

Os microempreendedores alvos da sus-
pensão são aqueles que não entregaram a 
Declaração Anual Simplificada referente 
aos anos de 2015 e 2016 ou não cumpriram 
com as contribuições mensais durante os 
anos de 2015, 2016 e 2017. Segundo o mi-
nistério, a medida visa possibilitar a regu-
larização da situação do MEI até o dia 22 
de novembro. Caso contrário, após o perí-
odo, poderá ocorrer o cancelamento defi-
nitivo do CNPJ, alerta o ministério.

No Portal do Empreendedor, é possível 
fazer a busca pelo CNPJ ou pelo Cadastro 

de Pessoa Física (CPF). Para regularizar a 
situação, o microempreendedor pode soli-
citar o parcelamento dos seus débitos em 
até 60 meses. Caso faça algum dos paga-
mentos pendentes ou entregue alguma das 
declarações atrasadas até o dia 22 de no-
vembro, evitará o cancelamento, explica o 
ministério.

O governo destaca ainda que a baixa de-
finitiva do CNPJ não poderá ser revertida e 
os débitos migrarão automaticamente para 
o CPF vinculado. Para continuar a exercer 
alguma atividade econômica formalmente, 
o MEI deverá tirar novo CNPJ.

O ministério lembra que o cancelamen-

to da inscrição do MEI é previsto no Esta-
tuto da Microempresa e da Empresa de Pe-
queno Porte e foi regulamentada por meio 
da Resolução nº 36/2016 do Gestão da Rede 
Nacional para Simplificação do Registro e 
da Legalização de Empresas e Negócios 
(CGSIM), criada para tratar do processo 
de registro e de legalização de empresários 
e de pessoas jurídicas.

Débito automático
O ministério ressalta que, desde maio 

deste ano, clientes de 12 bancos públicos e 
privados passaram a cadastrar a contribui-
ção mensal do MEI em débito automático.

(Agência Brasil)

Segundo o governo, empresários devem regularizar a situação fiscal até 22 de novembro
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ECONSCIÊNCIA Economia de água - Um respeito
a você e a natureza.

SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS
Na Estação de Tratamento de Euentes Líquidos (ETEL), as águas 
provenientes das lavagens de gases das caldeiras e outras águas 
residuárias do processo produtivo passam por um tratamento 
especíco.
Estas águas retornam novamente para serem reutilizadas na lavagem 
de gases das caldeiras, bem como na limpeza de grelhas das caldeiras, 
correntes das esteiras das moendas, lavagem de pisos etc.

BENEFÍCIOS
A estação de tratamento trata até 800 m³/hora de 
euentes, resultando em 98% de água reutilizada e 
poupada.

Espaço Mulher Empresária - Com quantos 
anos você começou a trabalhar e quais fun-
ções desempenhou ao longo de sua carreira 
profissional?

Patrícia Segheto Bortolo - Comecei a tra-
balhar com 15 anos, na Ótica Visoares, depois 
no Contábil Castelo e finalmente 10 anos na 
Sodisbel (antiga Antarctica do Nelson e senhor 
Romeu)

EME - Como se tornou empresária? Por-
que optou pelo setor do vestuário?

Patrícia - Me tornei empresária por acaso. 
A Antarctica havia fechado e tinha que optar 
por outro emprego, estava meio perdida, enviei 
vários currículos mas enquanto estava na es-
pera o meu marido me deu a ideia de montar 
o meu próprio negócio já que tinha o capital e 
gostava de moda e acessórios em geral. Aceitei 
a ideia e começamos a reforma da nossa casa e 
montamos a loja no nosso abrigo e estamos ai 
firmes até hoje.

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

Patrícia - Na loja atendo os clientes, faço 
as compras, mas sempre com a ajuda da nossa 
equipe, que é formada pela Adriana, Aline, Fa-
biana, Amanda e Daiana, afinal elas também 
são responsáveis pelo nosso sucesso.  

EME - Há quantos anos a empresa Pat & 
Bo Moda e Acessórios está no mercado?

Patrícia - Estamos no mercado há 15 anos. 
EME - O nome da loja é uma referência? 

Por que Pat & Bo?
Patrícia – É uma referência ao meu nome e 

ao sobrenome do meu marido, PAT (Patrícia) 

& BO (Bortolo).
EME - Quais produtos a sua empresa ofe-

rece?
Patrícia - Roupas Femininas: Vestidos, 

blusas, saias, calças, shorts, lingerie, bolsas, sa-

patos, linha fitness e linha praia. Roupas Mas-
culinas: Camisas, calças, camisetas, sapatos, 
carteiras, cuecas, meias e bonés. Linha infantil: 
temos desde o recém-nascido até a linha teen 
18 anos- moda praia infantil.

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

Patrícia - Gostaria muito de trabalhar com 
artesanato em geral, me identifico muito nesta 
área, adoro confeccionar peças em Biscuit, Eva 

e MDF.
EME - O fato de ser mulher contribui com 

a escolha das peças de roupas que você vende 
em sua loja?

Patrícia - Sim, pois as mulheres procuram 

sempre estar antenadas às novidades, às ten-
dências e desde pequena sempre fui curiosa 
nesta área, o que facilita a escolha das merca-
dorias. 

EME - Por ter uma loja de roupas, você 
tem que sempre estar por dentro da moda e 
das tendências?

Patrícia – Claro, tento estar sempre atenta 
ás mudanças da moda, tecidos, estampas, mo-
delos etc.

EME - Como concilia suas responsabilida-
des como mãe, esposa, dona de casa e empre-
sária?

Patrícia - Adoro ser mãe e dona de casa, ás 
vezes fica um pouco difícil exercer estas tare-
fas em determinadas datas, como por exemplo, 
perto do Natal e outras datas comemorativas, 
mas tenho uma pessoa especial ao meu lado, 
que é o meu marido, ele me ajuda muito com as 
meninas e vamos nos embolando, até que tudo 
dá certo.

EME - Como você gosta de passar os seus 
momentos de lazer quando não está traba-
lhando?

Patrícia - Adoro ficar com a minha família, 
gostamos muito de passeios ao ar livre como 
parques com piscinas, escorregadores e toboá-
guas, praias. Caldas Novas é um lugar que não 
pode faltar na nossa agenda pelo menos uma 
vez ao ano. Gosto muito também de ver filmes, 
é um momento muito especial com a família 
onde as gargalhadas são garantidas.

EME - Na culinária qual é o seu prato fa-
vorito?

Patrícia – Gosto muito de Filé à Parmegia-
na.

EME - Qual dica você pode dar para as 
mulheres que estão começando um novo em-
preendimento?

Patrícia - Nunca desistam de seus sonhos 
e lutem sempre para atingi-los, estejam sempre 
ligadas aos seus projetos e busquem sempre 
novidades em sua área, ame o que faz e não se 
esqueçam: “conhecimento nunca é demais”. 
Pense positivo: Eu sou capaz eu vou conseguir.

Espaço da Mulher Empresária
Na penúltima edição de 2017 do Jornal Empreenda, o Espaço Mulher Empresária traz uma convidada especial, que acumula experiência no setor de vestuário, com uma loja repela 
de produtos de ótima qualidade que a faz conhecida por toda a nossa querida Batatais. Estamos nos referindo à empresária Patrícia Segheto Bortolo, proprietária da Pat & Bo Mo-
das e Acessórios, nascida no dia 8 de fevereiro, do signo de Aquários,  formada no Magistério, casada com João Adalberto Bortolo há mais de 20 anos, mãe da jovem Thais Segheto 
Bortolo de 14 anos e da pequena Larissa Segheto Bortolo de 7 anos. Confira:

Entrevista - Delei Serralheria 
Por Paula Amanda Oliveira – sócia proprietária

 Jornal Empreenda - Como surgiu a em-
presa Delei Serralheria e há quanto tempo ela 
está em atividade?

Delei Serralheria - Estamos no mercado 
há 22 anos, o proprietário Vanderlei Alves de 
Oliveira com todo seu conhecimento e em-
preendedorismo identificou a necessidade 
do mercado. Com a ajuda de grandes amigos 
como o saudoso Adalberto Ravagnani, Edmar 
Serralheiro, Tindin Tercal e muitos outros do 
setor, a Delei Serralheria nasceu tornando-se 
hoje uma empresa consolidada no mercado de 
Batatais, concretizando o principal interesse e 
satisfação do proprietário em prestar um bom 
serviço à comunidade.

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

Delei Serralheria - Vanderlei Alves de 
Oliveira é sócio proprietário e responsável 
pela produção e orçamentos e sua filha Paula 
Amanda Oliveira, que nos últimos anos assu-
miu a parte administrativa. A empresa possui 
dois funcionários diretos na produção e dois 
prestadores de serviços.

EM - Quais produtos a empresa fabrica?
Delei Serralheria - Nosso carro chefe é a 

fabricação de portões, mas estamos inovando 
com a novas linhas, como a Linha Decoração: 
com aparadores, molduras, ornamentos em 
ferro para cerimoniais, Buffet; a Linha Jardim 
com suportes para vasos, mangueiras, balan-
ços infantis, lixeiras, bancos; a Linha Pet com 
portinholas, casinhas e Linha Grades e Alam-
brados, com grades de segurança, telas mos-

queteiros, enfim uma infinidade de produtos, 
a pessoa traz um projeto em ferro e nós fabri-
camos. 

EM - A Delei Serralheria faz produtos sob 
encomenda?

Delei Serralheria - A maioria dos nossos 
produtos são sob encomenda, fabricamos de 
acordo com gosto e necessidade dos clientes, 
que vêm com projetos variados e executamos, 
costumo dizer que o cliente pensa e a gente 
cria.

EM - Uma das novidades da Delei Ser-
ralheria são os produtos de decoração, como 
isso funciona?

Delei Serralheria - Este é um dos nossos 
projetos que mais me encanto. Eu trouxe o 
lado “sofisticado” da serralheria, criamos pe-
ças exclusivas para decoração de casas, lojas e 
eventos, são peças como, por exemplo, moldu-
ras para espelhos, quadros, suportes de vasos, 
castiçais, biombos, parquinhos infantis com 
balanços, banco para jardim entre muitos ou-
tros. Também para empresas de buffet e deco-
rações de festas, os clientes trazem seus mode-
los e criamos as peças, ou se o cliente preferir 
indicamos os modelos, que são todos desenvol-
vidos pelas mãos habilidosas do Delei. O que 
venho buscando mostrar com isso é que Ser-
ralheria vai além de portas e portões, que po-
demos fazer desde o varal da casa, a lixeira na 
calçada, o suporte para a casinha do cachorro, 
a tela mosqueteira para você ficar com sua ja-
nela aberta a noite, os adornos do seu jardim, o 
seu suporte para recolher a mangueira d’agua, 

até os acessórios para uma festa de casamento, 
aniversário ou formatura, enfim uma infinida-
de de produtos que vão valorizar ainda mais 
seu ambiente e facilitar a sua vida.

EM - Além de fabricar produtos a Delei 
Serralheria também atua como prestadora de 
serviços?

Delei Serralheria - Temos diversos par-
ceiros fixos que prestamos serviços exclusivos 
na parte de manutenção, e também prestamos 
serviços na parte de solda, manutenção de por-
tões, portas de enrolar, vários clientes nos pro-
curam para modificarmos produtos ou fazer 
pequenos reparos. 

EM - Como as vendas de produtos da De-
lei Serralheria acontecem?

Delei Serralheria - Até uns dois anos atrás, 
era na propaganda boca a boca, nossos clien-
tes sempre satisfeitos com nossos produtos e 
serviços indicavam nossos serviços para ami-
gos, parentes e vizinhos, com a vinda da Pau-
la Amanda para a empresa e para o comercial 
começamos a divulgar mais nosso trabalho, 
com isso vendemos através das redes sociais, e 
principalmente com visitas em obras.

EM - A Delei Serralheria está com alguma 
promoção para este mês?

Delei Serralheria - Para o mês de novem-
bro e dezembro estamos com a campanha do 
Natal onde vamos sortear um suporte de vaso 
de chão.  Cada 100,00 vale cupom.

EM - Quais os dias e horários de funcio-
namento, endereço e telefones de contato da 
empresa?

Delei Serralheria - Trabalhamos de se-
gunda à sexta, das 7h30 às 11h e das 12h30 às 
17h20. Telefone fixo 3761 1057. Celulares: Van-
derlei 16 99996 1431 (CTBC), 16 99397 6708 
(CLARO), Amanda 16 98100 0768 (TIM). Nos-
so escritório está na Rua Prefeito Jose Ordine, 
nº 47, Riachuelo, próximo ao Centro Comuni-
tário.         

EM - Para a empresa Delei Serralheria, 
qual a importância de fazer parte do quadro 
de associados da ACE Batatais?

Delei Serralheria - Foi muito importante 
nossa associação, a Delei Serralheria está vi-
vendo um momento de expansão, e como toda 
mudança precisamos estar estruturado, a ACE 
nos dá um suporte nesta reestruturação com 
atendimentos do departamento jurídico, ma-
rketing, e também os cursos e palestras, enfim 
tudo isso tem contribuído de forma muito po-
sitiva para melhoria do nosso setor adminis-
trativo. 
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INVESTIMENTO
Real Supermercados reinaugura Loja do Riachuelo em comemoração aos 20 anos da unidade

No dia 20 de outubro, sexta-feira, 
às 9h, foi realizada a reinauguração 
da Loja do Real Supermercados do 
bairro Riachuelo, localizada na Rua 
Paraná, n.º 201, que neste ano com-
pletou 20 primaveras da rede de su-
permercados que já possui 34 anos 
de história em Batatais. Toda mo-
dernizada e com visual totalmen-
te inovado, a unidade passa a ser a 
mais moderna da cidade, 100% cli-
matizada, com toda a sua estrutura 
de refrigeração, móveis e gôndolas 
novas. “Esta foi uma maneira de co-
memorarmos o aniversário da loja 
e de presentear os nossos clientes e 
a nossa cidade”, disse o empresário 
Guilherme Ferraz de Menezes Bor-
ges.

Em entrevista à nossa reporta-
gem, Guilherme Borges relacionou 

as inovações da loja, que passou por 
35 dias de completa reforma sem fe-
char as portas, trabalhando até de 
madrugada. Toda a parte de refri-
geração da unidade, como açougue, 
rotisseria, frios, legumes, sorvetes, 
etc. foi trocadas por máquinas no-
vas e modernas. As gôndolas que 
acondicionam todos os produtos e 
os caixas também foram substituí-
dos por novos, promovendo um vi-
sual inovador em todos os setores da 
unidade Riachuelo. A lanchonete e 
os sanitários masculino e feminino 
passaram por melhorias.

“Criamos um amplo espaço de 
flores, instalamos a segunda unidade 
da Farmácia Real, disponibilizamos 
um novo espaço de adega para bebi-
das e colocamos um Walk in Cooler, 
que é uma geladeira potente e ampla 

para as bebidas geladas, com sistema 
de câmara fria com abastecimento 
por de trás, dando mais conforto e 
qualidade para os nossos clientes. 
Instalamos o sistema de climatiza-
ção muito moderno em toda a uni-
dade, tornando-a a primeira mega 
loja de Batatais 100% climatizada”, 
ressaltou Guilherme.

No dia da reinauguração, foi 
preparada uma grande festa para 
recepcionar clientes, amigos e con-
vidados, com um bolo de 20 quilos, 
recheado com vales prêmios de reló-
gios, kits churrascos e cervejas. Nos 
caixas também haviam prêmios. Se 
o caixa apitasse para o consumidor 
ao passar suas compras, ele recebia 
uma bexiga premiada para estourar 
e dentro dela haviam descontos que 
variavam de 5 % a 100%.

Com a presença da família do 
Real Supermercados, Guilherme 
Borges agradeceu a todos os seus co-
laboradores que se empenharam du-
rante os dias de reforma, aos clientes 
que fazem da Loja do Riachuelo a 
mais movimentada da rede. “Muito 
obrigado a todos vocês por este mo-
mento”, disse.

Ainda em entrevista, Guilherme 
anunciou a Campanha de Natal “So-
nho da Casa Própria”. Um imóvel no 
bairro Jardim Rodrigues, com terre-
no de 200 m² e 85 m² de área cons-
truída, tendo sala, cozinha america-
na, banheiro, dois quartos, garagem 
coberta para dois carros, completa-
mente revestida de porcelanato, mu-
rada, com portão eletrônico, toda 
mobiliada e com vários produtos do 
Real Supermercados.

Segundo o empresário Guilherme Borges, a loja passou por uma completa transformação, se consagrando como a mais moderna da cidade
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1ª Feria dos Produtores Rurais e Artesãos de Batatais será no início de dezembro

Está confirmada a realização da 1ª Fei-

ra dos Produtores Rurais e Artesãos de 

Batatais para o dia 3 de dezembro, ás 7h 

da manhã, no canteiro central da Avenida 
Prefeito Washington Luis, com produtos 
fresquinhos em hortaliças e frutas, tudo de 
muita qualidade. O evento tem o apoio da 
ACE Batatais, do Sebrae Aqui e do Posto 
Ômega. Toda a população está convidada.

Andrea Oliveira, agente do Sebrae Aqui 
Batatais, que desde o início vem acom-
panhando de perto as reuniões do grupo 
de pessoas interessadas em instituir uma 
feira de produtos hortifrútis fresquinhos, 
artesanatos e alimentação, como salgados 

e sucos, como pamonha, pasteis e garapa, 
a ideia ganhava mais força a cada reunião. 

“Todos estão muito animados e que-
rem a realização da feira. A nossa cidade é 
carente de um evento semanal como esse, 
com produtos fresquinhos, direto dos pro-
dutores rurais, também cria a oportunida-
de para a venda de produtos artesanais e, 
como toda a boa feira, de produtos relacio-
nados à alimentação fora do lar”, comen-
tou Andrea Oliveira.

ECONOMIA

SALÁRIO MÍNIMO
Nacional R$ 937,00
São Paulo R$ 1.076,20

EMPREGADOS DOMÉSTICOS
Alíquota Mínimo Máximo

Empregado 8% a 11% R$ 86,09 R$ 608,44

Empregador 20% R$ 215,14 R$ 
1.106,26

Nota: O prazo para o patrão vence em 07/10.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
MEI – Microempreendedor Individual

Mínimo R$ 937,00 R$ 52,85
Assalariado

Faixa Alíquota
Até R$ 1.659,39 8%

De R$ 1.659,40 a R$ 2.765,66 9%
De R$ 2.765.67 a R$ 5.531.31 11%

Autônomo, Empregador e Facultativo
Mínimo R$ 937,00 20% R$ 187,40
Máximo R$ 5.531,31 20% R$ 1.106,26

Nota: O prazo para empresas vence no dia 20/10 
e para pessoas físicas, vence em 16/10.

IMPOSTO DE RENDA
Renda Alíquota Deduzir

Até R$ 1.903,98 Isento -

De R$ 1.903,99 Até R$ 2.826,65 7,5 % R$ 142,80

De R$ 2.826,66 Até R$ 3.751,05 15 % R$ 354,80

De R$ 3.751,06 Até R$ 4.664,68 22,5 % R$ 636,13

Acima de R$ 4.664,69 27,5 % R$ 869,36

UNIDADE FISCAL 

UFESP R$ 25,07

ALUGUÉIS

IGP-M/FGV 0,9855%

Para contrato vencido em outubro com pagamento em 
outubro (estimado BC)

JUROS

Taxa Média

Cheque Especial 13,41%
Empréstimo Pessoal 6,34%

Fonte: Procon SP (Setembro/17)

TAXA SELIC

Anual 7,5% (Outubmbro)

INFLAÇÃO
Índice Out (*) Nov (*) Dez (*)
IGP-M - 1,29 - 0,97 - 1,14
IPCA 2,77 2,92 3,04

IPCFipe 2,31 2,53 2,27
INPC 1,85 2,16 2,48

Variações percentuais em 12 meses.
Nota: (*) percentuais estimados 
Fonte: Banco Central

SCPC
Cheque Devolvido

Jun Jul Ago
1,83% 1,9% 1,79%

Outros
Inadimplência (2º Trim/2017) - 7.10%

Recuperação Crédito (Ago) - 5,5%

Demanda de Crédito (Jul) - 5,2%
Fonte: Boa Vista

TJLP
Anual (BNDES) 7,00%

TR
Anual 0,5110 %

POUPANÇA
Outubrp (*Prevista) 0,4690

CAGED: Setembro registra o melhor saldo de contratações e demissões em Batatais
Segundo dados divulgados pelo Cadas-

tro Geral de Empregados e Desempregados 
(CAGED) do Ministério do Trabalho, em 
setembro o saldo de vagas no mercado de 
trabalho (diferença entre novas contrata-
ções e demissões) em Batatais foi positivo 
em 103 postos. Deste modo, a leitura atual 
contrasta quando comparado ao mesmo 
período do ano anterior, quando foram fe-
chadas 19 vagas.

Comparados o acumulado de janeiro a 

setembro deste ano, o saldo é de 553 em-
pregos, o melhor resultado desde 2010. No 
ano de 2016 no mesmo período o saldo era 
de 57 empregos. 

  Avaliando os dados setoriais, no 
mês de setembro, um dos destaques foi 
para o setor administrativo, onde o cargo 
de auxiliar administrativo teve um saldo 
de 22 postos, seguidos por orientador edu-
cacional com saldo de 19 postos de traba-
lho e auxiliar administrativo com saldo de 

15 postos.
Por fim, os dados do CAGED começam 

reiteram os sinais de retomada da econo-
mia, mesmo que todos os setores não apre-
sentem melhorias expressivas. De todo 
modo, com a redução da taxa Selic promo-
vido pelo BC, aumento dos investimentos, 
retomada da atividade econômica em ge-
ral, entre outros fatores, espera-se melho-
res dados nas próximas aferições. Fonte 
Caged

Banco Central reduz taxa básica de juros para 7,5% ao ano
Pela nona vez seguida, o Banco Central 

baixou os juros básicos da economia. Por 
unanimidade, o Comitê de Política Mone-
tária (Copom) reduziu a taxa Selic em 0,75 
ponto percentual, de 8,25% ao ano para 
7,5% ao ano. A decisão era esperada pelos 
analistas financeiros.

Com a redução de hoje, a Selic iguala-
-se ao nível de maio de 2013, quando tam-
bém estava em 7,5% ao ano. De outubro de 
2012 a abril de 2013, a taxa foi mantida em 
7,25% ao ano, no menor nível da história, 

e passou a ser reajustada gradualmente até 
alcançar 14,25% ao ano em julho de 2015.

A Selic é o principal instrumento do 
Banco Central para manter sob controle 
a inflação oficial, medida pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA).

Segundo o Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), o IPCA fi-
cou em 0,16% em setembro, próximo da 
mínima histórica de 0,08% registrada em 
setembro do ano passado.Nos 12 meses 

terminados em setembro, o IPCA acumu-
la 2,54%, a menor taxa em 12 meses desde 
fevereiro de 1999. 

Até o ano passado, o Conselho Mone-
tário Nacional (CMN) estabelecia meta de 
inflação de 4,5%, com margem de tolerân-
cia de 2 pontos, podendo chegar a 6,5%.
Para este ano, o CMN reduziu a margem 
de tolerância para 1,5 ponto percentual. A 
inflação, portanto, não poderá superar 6% 
neste ano nem ficar abaixo de 3%. Fonte: 
Agência Brasil

Mais de 1 milhão de contribuintes tiveram a inscrição de MEI suspensa
Mais de 1,435 milhão de Microem-

preendedores Individuais (MEIs) tiveram 
o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJs) suspenso por 30 dias, de acordo 
com o Ministério da Indústria, Comér-
cio Exterior e Serviços.Os microempre-
endedores alvos da suspensão são aqueles 
que não entregaram a Declaração Anual 

Simplificada (DASN-SIMEI) referente aos 
anos de 2015 e 2016 ou não cumpriram 
com as contribuições mensais durante os 
anos de 2015, 2016 e 2017.

Segundo o ministério, a medida visa 
possibilitar a regularização da situação do 
MEI até o dia 22 de novembro. Caso con-
trário, após o período, poderá ocorrer o 

cancelamento definitivo do CNPJ, alertou 
o ministério.No Portal do Empreendedor, 
é possível fazer a busca pelo CNPJ ou pelo 
Cadastro de Pessoa Física (CPF). Para re-
gularizar a situação, o microempreende-
dor pode solicitar o parcelamento dos seus 
débitos em até 60 meses, no site. Fonte: Se-
brae / Portal do Empreendedor.

Cem mil empresas tiveram acesso ao sistemado Simples Nacional bloqueado
A Receita Federal decidiu bloquear na 

última segunda-feira, 23, a transmissão da 
Declaração Mensal do Simples Nacional 
(PGDAS-D) do mês de novembro de cerca 
de 100 mil contribuintes..

Segundo nota divulgada, a Receita 
identificou que essas empresas, sem ampa-
ro legal, assinalaram no PGDAS-D campos 
como “imunidade”, “isenção/redução-ces-
ta básica” ou ainda “lançamento de ofício”. 
Essa marcação, esclarece a Receita, acaba 
reduzindo indevidamente o valor dos tri-

butos a serem pagos.
A partir de agora, a empresa seleciona-

da na malha da Receita, antes de transmi-
tir a declaração do Simples do mês terá de 
retificar as declarações anteriores, gerar e 
pagar os valores complementares que fo-
rem necessários para se autorregularizar, 
evitando penalidades futuras, como a ex-
clusão do regime.

Segundo a Receita, o próprio PGDAS-
-D apontará as declarações a serem retifi-
cadas.De acordo com o Fisco, as empresas 

não serão pegas de surpresa, pois a ação foi 
divulgada tanto no site da Receita quanto 
no Portal do Simples Nacional, com orien-
tações para o contribuinte se autorregula-
rizar.

O PGDAS-D é um aplicativo disponí-
vel no portal do Simples, que permite ao 
contribuinte efetuar o cálculo dos tributos 
devidos mensalmente e imprimir o docu-
mento de arrecadação. Fonte: Diário do 
Comércio

Percentual de cheques devolvidos atinge 1,75% em setembro
O número de cheques devolvidos (se-

gunda devolução por falta de fundos) como 
proporção do total de cheques movimenta-
dos foi de 1,75% em setembro, registrando 
considerável redução em relação ao mesmo 
mês do ano anterior (-0,25 p.p.).

Na comparação mensal, o percentual 
de cheques devolvidos sobre movimenta-
dos diminuiu frente a agosto (quando o 
nível foi de 1,79%), sendo o resultado regis-
trado pela queda de 9,8% dos cheques de-
volvidos e queda de 7,7% para os cheques 
movimentados.

O gráfico abaixo mostra a evolução re-
cente dos dados citados
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Texto Motivacional 

Nascimento
01/nov
01/nov
01/nov
01/nov
02/nov
02/nov
03/nov
04/nov
04/nov
04/nov
04/nov
04/nov
05/nov
05/nov
05/nov
05/nov
06/nov
07/nov
08/nov
08/nov
09/nov
10/nov
11/nov
11/nov
11/nov
11/nov
14/nov
14/nov
14/nov
15/nov
15/nov
16/nov
17/nov
17/nov
18/nov
18/nov
18/nov
19/nov
19/nov
19/nov
20/nov
20/nov
20/nov
21/nov
21/nov
21/nov
21/nov
22/nov
22/nov
23/nov
24/nov
25/nov
25/nov
25/nov
26/nov
26/nov
27/nov
27/nov
27/nov
27/nov
28/nov
29/nov
29/nov
29/nov
30/nov
30/nov

Empresa
MONICA MODAS                                      
RAV CONSULTORIA EMPRESARIAL E PESSO               
LANCHOTE TRANSPORTES                              
AGROTELES                                         
BICICLETARIA GOMES                                
SEMPRE BELLA SALAO DE BELEZA                      
ADEIDE CRUZ DE OLIVEIRA                           
RADIADORES SAO JORGE                              
CASA DA TIA ODETTE RECREACAO E ESTU               
CARNEMI FUNDICAO                                  
VILLA CASUARINA ESPACO DE EVENTOS L               
SLEI CABELEIREIRA E ARTIGOS DO VEST               
CHURRASCARIA ESPETO GRILL                         
CLINICA ODONTOLOGICA                              
RADIO E TV EDUCADORA                              
TRANSPORTE REBOCHO                                
LOJAS CEM                                         
CENTRO ESTETICO SAUDE E IMAGEM                    
COLEGIO VICTORIA                                  
TARGET                                            
SOUZA ARANTES                                     
FACIARTE                                          
ORTOLIFE COLCHOES                                 
JC AUTO SERVICE                                   
M CAMARGO CONTABILIDADE                           
ALISSON BEZERRA DA SILVA ME                       
ESPACO INDIANO                                    
CRED CALCADOS BIANCO                              
CARNEMI FUNDICAO                                  
2001 TELECOMUNICACOES                             
KRIS AMBIENCIA E COSMETICOS                       
BAR E RESTAURANTE ESPORTE                         
POSSETTI RACOES E ACESSORIOS                      
STUDIO MARCIANO                                   
CRYSTAL PAPELARIA                                 
BRE SHOPPING                                      
ATELIE TOCA DO ARTESANATO                         
PET SHOP ARCA DE NOE                              
KI SABOR                                          
TERRA GEO                                         
FERONIA                                           
ESCOLA FISK DE BATATAIS                           
BERGAMINI                                         
FACHMANN ADM. E CORRETORA DE SEGURO               
PHOTOALBUM UNIVERSAL                              
BOUTIQUE DONA MANU                                
ESTRATEGIA CONSULTORIA EM IDEIAS                  
FAZENDA BELA VISTA                                
O BOTICARIO                                       
NIBIA LINGERIE                                    
SANTA SAUDE                                       
CONTABIL CASTELO                                  
DROGA LAGO                                        
ODONTO ARRUDA                                     
FABIO PNEUS                                       
BONCAFE LTDA                                      
USIPEL                                            
REI DO PAO DE QUEIJO                              
DROGARIA BOM JESUS                                
FASHION BABY KIDS                                 
CARLINOX                                          
FERRAO CONTENCOES                                 
FIORISSIMA                                        
AUTO ELETRICA 3 IRMAOS                            
FC LOCACOES                                       
FC MODAS                                          

Nome
MONICA C. MARINHEIRO CARDOSO            
RICARDO ANTONIO VITALINO                
WALDOMIRO CESAR LANCHOTE                
WILLIAM ESTEVAM TELES,                  
DANIEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA            
ELAINE APARECIDA CRACO SILVA            
ADEIDE CRUZ DE OLIVEIRA                 
ISRAEL GERALDO DOS SANTOS               
JAQUELINE MARCHIORI MARTINS CORREA      
MARIO JOSE DA COSTA                     
SANDRALI PAVESI MIGUEL                  
SLEI APARECIDA REZENDE                   
GILMAR ANTONIO SOLDI                    
LETICIA NASCIMENTO TOSTES               
MARIA BERNARDETE BERGAMINI              
VICTOR M. REBOCHO MONTEIRO              
PAULO CESAR DOMINGUES                   
VALDIRENE NEVES DA SILVA                
CARLA REGINA SILVEIRA                   
MARINA RABELLO VOGELAAR ARANTES         
SILVANA MAYRA ARANTES FERNANDES         
MARIA HELENA MANDRA                     
ANDRE LUIZA SARMENTO FIGUEIRA           
BEATRIZ MARTINS CORSINI                 
MARCO AURELIO CAMARGO                   
ROBERTA FACCINI BEZERRA                 
MARIA LUIZA MANFRDI DOS SANTOS          
PEDRO BIANCO NETTO                      
SONIA MARA DOS SANTOS DOURADO           
ANDERSON DE SOUZA FRANCO                
ANDREIA CRISTINA SILVEIRA               
VERA LUCIA NARDI CAMPEIZ                
CARLOS SERGIO POSSETTI                  
MARCOS FERNANDO MARCIANO                
ANA LUCIA FERREIRA DE BRITO GUIDETI     
ELISANGELA AP. DOS REIS BARBIERI        
MARIA LUCIA BORCHES                     
EDUARDO TOLEDO PEREIRA                  
LAZARA POLLI BORANELLI                  
RAFAEL DIMA ZANETTI                     
CAMILA P PIMENTA                        
JOAO FRANCISCO JUNQUEIRA FILHO          
ROBERTA COVAS BERGAMINI                 
ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA              
MARIA T. CINQUINI PEREIRA KAMENSEK      
NUBIA NICIA COUTINHO                    
PATRICIA MILAN                          
CARLOS ANTONIO MARTINS FERRARI          
JAYME LUIZ BARBOSA DO CARMO             
MARIA DE LOURDES BERNARDO MORAES        
ELMARA APARECIDA PEGRUCCI               
CARLOS AUGUSTO VIEIRA MATOS             
JOSE MAURO MENDONCA                     
LUIZ EDUARDO DE ARRUDA                  
FABIO LUIS MEDINA CARDOSO               
RAFAEL FARACO JUNIOR                    
JOSE RENATO COPETTI                     
LUIS FERNANDO BENEDINE GASPAR           
MARIO LUIS RAYMUNDO VICENTINI           
RAQUEL CRISTINA BEZERRA DE SOUZA        
JOAQUIM ANDRE TERCAL                    
CARLOS CESAR MARQUES FERRAO             
GRACIANA COUTINHO RODRIGUES             
ODECIO LUIZ SALGUEIRO                   
FABRICIO COLOMBINI                      
MARIA CLAUDIA A. DOS SANTOS SOUZA       

Aniversariantes do mês
OUTUBRO 2017

O rato vê o fazendeiro abrindo um 
pacote e fica aterrorizado ao desco-
brir que se trata de uma ratoeira. Ele 
então corre pelo pátio da fazenda e 
adverte:
– Cuidado! Há uma ratoeira na casa!
A galinha, contudo, ao ver o desespe-
ro do rato, comenta:
– Desculpe-me Sr. Rato, eu entendo 
que isso seja um grande problema 
para você, mas não me prejudica ou 
incomoda em nada.
O rato então vai até o porco e diz:
– Há uma ratoeira na casa!
– Sr. Rato, me desculpe, mas não há 
nada que eu possa fazer, a não ser 
rezar por você. Fique tranquilo que 
lembrarei de você em minhas ora-
ções – responde o porco.
Já em desespero, o rato dirige-se à 
vaca, mas ela dá de ombros e comen-
ta:
– Uma ratoeira? Ué, o que eu tenho a 
ver com isso?
Cabisbaixo e abatido o rato volta pra 
casa, e terá de encarar sozinho a rato-
eira do fazendeiro.
E naquela mesma noite ouviu-se o 
barulho da ratoeira pegando sua ví-
tima. A mulher do fazendeiro então 
correu para ver o que havia captura-
do e, antes que percebesse que havia 
pego a cauda de uma cobra venenosa, 
foi picada por ela.
O fazendeiro levou-a imediatamente 
ao hospital e, quando voltou, perce-
bendo a esposa ainda febril, decidiu 
preparar-lhe uma canja de galinha. 
Saiu, pegou seu cutelo, foi até o gali-
nheiro e providenciou o ingrediente 
principal.
Como as coisas não melhoraram, no 
dia seguinte alguns amigos e vizinhos 
vieram visitá-la. Para alimentá-los o 
fazendeiro decidiu matar o porco.
Passaram-se alguns dias e infeliz-
mente a mulher não resistiu e acabou 
morrendo; muita gente veio para o 
funeral e o fazendeiro precisou sa-
crificar a vaca para alimentar todo 
aquele povo.
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No dia 31 de outubro foi comemorado o Halloween, da cultura norte-americana em alusão 
ao Dia das Bruxas, com várias brincadeiras. No Brasil é costume brincar com a data também, 
principalmente nas escolas de idiomas. Por aqui no Jornal Empreenda também vamos registrar 
o dia com este divertido Caça Palavras. Além das palavras da relação, encontre também a 
palavra “Morcego”. Cuidado com os Fantasmas e tenha uma ótima diversão:

Lavatório de Cabelo
Vendo lavatório de cabelo para salão de 
beleza em ótimo estado, por apenas R$ 
250,00. Contato pelo 3662-9042.

Salas Comerciais II
Tenho disponível salas comerciais amplas 
para aluguel com ótima localização, imó-
vel novo e bonito. Contato: 99993-1610.

Caça Palavras 

Classificados Jornal Empreenda

Skate Elétrico
Vendo Skate Elétrico, pouco uso com con-
trole e carregador, perfeito estado, ótimo 
para aventuras, 30Km por hora, Bateria 
com autonomia de até 2 horas, retirar em 
Batatais. R$ 890,00 a vista, tratar com Bar-

bôssa 99311-8216

Aluga-se lojas e salas no Complexo 
Comercial EcoCenter Harmonia
Venha fazer parte desta galeria que oferece 
uma arquitetura moderna e estacionamen-
to para os clientes e já conta com lojas e a 
Academia EcoFitness em funcionamento. 
Contatos:  3662 8429 / 99165 3668

Facebook: @ecocenter.harmonia

Terreno no Mariana III
Vendo terreno “de esquina” no bairro Jar-
dim Mariana III, localizado na Rua Jáco-
mo Aírton de Melo, com 254 metros qua-

drados de área. Tratar pelo 99198-1101.

Rancho em Furnas
Vendo ou alugo um rancho em Furnas, 
casa com 140 m² de construção, ótimas 
acomodações, com fundos para a represa, 
ideal para finais de semana e férias. Conta-

to 99156-7662, com Itamar

Alugo Espaço Comercial
Amplo espaço com salas totalmente reforma-
das, lavabo, ar condicionado, interfone, câ-
mera de monitoramento externo. Ideal para 
escritório de contabilidade, engenharia, arqui-
tetura, imobiliária, estética, perfumaria, flori-
cultura, salão de beleza ou ateliê. Ótima locali-
zação - praça Dr. Fernando Costa, no Castelo. 
Chamar in box ou pelo telefone 3662-3386.

Salas Comerciais 
“Alugam-se salas comerciais, tamanhos 
variados, novas e confortáveis, localização 
central, na TEM Publish Business Center, 
Praça Anita Garibaldi, nº 100, Batatais 
(em frente ao parquinho do Washington)”. 

Contato: 16 37610091

Astra Hatch completo
Vendo Chevrolet Astra Hatch, motor 2.0, 
ano 2009, completo, cor prata, impecável, 
pneus novos, documentação 2016 paga, 
carro sem detalhes, novíssimo, baixa qui-

lometragem. Contato pelo 99105-5345.

Terreno no Jardim Canadá
Vendo terreno no bairro Jardim Canadá, 
ótima localização na Rua Dove Campez. 
Tratar com a Silvia pelo telefone 3662-
8253, ou com o Reginaldo, pelo 99182-

7136.

Casa no Bandeirantes
Vendo casa no Jardim Bandeirantes, com sala, 
uma suíte, dois quartos, copa, cozinha ampla, 
garagem para oito carros, gramado espetacu-
lar, 20 metros de fachada, 150 m² de constru-
ção, ótima localização, valor : R$ 550.000,00. 

Tratar pelo fone 99193-9444.

Rancho em Delfinópolis
Alugo para finais de semana um rancho em 
Delfinópolis, próximo à Cachoeira Santo An-
tônio, com três quartos, dois banheiros, sala de 
TV, varanda, cozinha com um fogão a lenha e 
outro a gás, duas geladeiras, cercada de boas 
sombras de vistosas mangueiras, goiabeiras e 
amoreiras, há poucos metros da represa, local 
sem luxo, mas muito confortável, ótimo para 
lazer, descanso ou pesca de tucunaré. Contato 

pelo 99996-0146.

Vai vender, comprar, trocar, doar? Anuncie gratuitamente nos Classificados do Jornal Empreenda, o seu melhor negócio.

Barracão no Cana Verde
Alugo barracão de 200m² no bairro Cana 
Verde, com três banheiros, um escritório, 
um refeitório, corredor lateral, área para 
churrasco. Disponível para deposito, in-
dústria ou comercio. Valor: R$1.500,00 por 
mês. Endereço do imóvel: Rua Pergentino 
Pereira n.º 1547. Bairro Cana Verde. Con-

tatos 3761-1293 ou 99294-0035.

Alugo espaço comercial
Prédio comercial/ industrial, com 200 me-
tros quadrados, localizado na avenida Co-
mandante Salgado, n.º 138, bairro Castelo, 
ideal para indústria de confecção. Interes-
sados tratar pelo telefone (16) 99275-0254.

Barracão na Washington Luis
Alugo barracão com 312 metros quadra-
dos de espaço útil na Avenida Washington 
Luis, com ótimas instalações, valor a com-
binar. Contato pelo telefone 98124-1969.
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