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Muitas pessoas veem na crise algo 
profundamente negativo. Um senti-
mento amargo, misturado com medo 
e ansiedade pode bloquear ações, cau-
sando quase um “coma ideológico”. 
O pensamento negativo extrapola o 
que pode ser chamado de prevenção, 
e muitas coisas ruins podem come-

çar a acontecer, como uma lei natural 
da atração, por isso pensar positivo e 
aproveitar o momento para empreen-
der pode significar grandes oportuni-
dades em meio à turbulência econô-
mica.

Parece algo complexo, subjetivo de-
mais para acreditar, mas muitas pesso-
as, movidas pelo desespero, se atiram 
à uma nova concepção de sobrevivên-
cia e acabam tendo êxito maior do 
que esperavam. Por exemplo, um tra-
balhador ao perder o seu emprego de 
carteira assinada sabe que não pode 
ficar sem nenhum tipo de rendimen-
to e para aguardar uma melhor opor-
tunidade de recolocação no mercado, 
decide vender salgados. Abre um MEI, 
aprende a produzir o alimento, com-
pra uma estufa, abre uma janela para 
a rua e começa a vender coxinha, qui-
be, esfiha, suco e refrigerante, logo ele 
descobre que está faturando mais do 
que quando trabalhava de empregado 
e investe ainda mais no seu novo ne-
gócio, abre uma salgaderia, contrata 
ajudantes e alcança a sua sonhada in-
dependência financeira.

O que era para ser apenas uma es-
tratégia de sobrevivência se torna um 
grande negócio. Muitos empresários 
de sucesso começaram assim, no pe-
ríodo de crise arregaçando as mangas 
e fazendo acontecer. Muitos emprega-
dos viram patrões desta forma, não só 
no setor de alimentação, mas de ves-

tuário, de informática, de móveis, no 
setor de prestação de serviços, etc.

A crise pode gerar oportunidades 
para muitas pessoas, que descobrem o 
mercado e o tomam com criatividade 
e passam a fazer parte da economia 
brasileira como empresários, sendo 
protagonistas de suas histórias. As 
oportunidades são muitas, basta ob-
servar. Não há porque esperar o cal-
do entornar para fazer algo que possa 
levar para um estágio superior. Não é 
apenas quando a água bate no bum-
bum que se deve correr para o raso.

Significativamente, este espírito 
empreendedor não só é despertado em 
momentos de calmaria. Pense bem. O 
que as pessoas querem? De que forma 
você pode atende-las? Qual produto 
você poderá vender com fácil aceita-
ção ou não? O que o mercado está ne-
cessitando? Qual tipo de prestação de 
serviço está mais carente? O que você 
já procurou na cidade e não encontrou 
com facilidade talvez seja um bom ne-
gócio.

A crise não é um monstro tão feio 
assim. Tem que saber dominá-la e 
para isso é preciso coragem, atitude, 
organização e inteligência. Sentado 
no sofá, assistindo programas de en-
tretenimento e lamentando a vida, 
esperando que algo caia do céu é que 
não dá meus amigos. Contem sempre 
comigo. Fiquem com Deus. 

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

09/10
Segunda-Feira

Palestra: “Atitudes para um Novo Tempo”
Horário: 19h30min

Local: Hotel Dan Inn – Franca
Desconto de 10% para associados da ACE Batatais

10/10
Terça-Feira

Palestra: “Captação de Vida”
Evento Promovido pela BATEA
Horário: 19:00 h / Local: Batea

16/10
Segunda-Feira

Sorteio: Campanha do Dia das Crianças
Horário: 12:00 h

Local: ACE Batatais.

17/10/2017
Terça-Feira

Café da Manhã – Palestra
“Cenário Econômico e Oportunidade de Negócios” 

(SICREDI)
Horário: 08:00 h – Local ACE Batatais

Evento Gratuito

Bate Papo com Empresários
Encontro de Empreendedores

Horário: 19h30min – Local ACE Batatais
Evento Gratuito

18/10/2017
Quarta-Feira

Palestra: “Empreendedorismo e Intraempreende-
dorismo”

Maurício Buffa - Sebrae
Horário: 19h30min

Local: Claretiano - Centro Universitário
Evento Gratuito

18/10/2017
Quarta-Feira

Palestra: “A Natureza do Sucesso”
Professor Pachecão
Horário: 19h30min

Local: Claretiano - Centro Universitário
Preços Especiais para Associados e Estudantes

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

CALENDÁRIO DE AÇÕES

EXPEDIENTE – EMPREENDA Jornal da ACE Batatais

Jornalista Responsável: Vergílio Luciano Oliveira (MTB - 32.438/SP)
Conselho Editorial: 
Paulo Sérgio Borges de Carvalho, Antônio dos Santos Morais Júnior
José Paulo Fernandes e Luiz Carlos Figueiredo
Diagramação: Fabiano de A. Valentini
Impressão: Nova Gráfica    /   Tiragem: 1.000 Exemplares
Associação Comercial e Empresarial de Batatais – Pç. Dr. José Arantes Jun-
queira, 90 – Batatais SP – CEP 14300-000 – Telefone: (16) 3761-3700
Email: acebatatais@acebatatais.com.br

EMPRESA ENDEREÇO TELEFONE
BELISSIMA - SALÃO DE BELEZA

CELIA MANICURE

LETICIA BORGES

MICHELE CABELEIREIRA

PHILVIA COSMETICOS

SETHI INNOVATION

SILVANA CABELEIREIRA

SRA AGUA

VALENCIANO SILCK

RUA JOSE GARIBALDI, 127

RUA CELSO GARCIA, 539

RUA JOSE P.BERNARDES, 264

AV DOS ANDRADAS, 176

RUA DR OSWALDO SCATENA, 519

RUA DUQUE DE CAXIAS, 987

RUA THEREZA Z. GUICARDI, 136

RUA PARANA, 342

RUA DR FLEMING, 197

99138-4326

 3661-0286

 3761-7093

 3761-8363

 3662-9465

 3761-9869

99129-8063

 3662-6735

 3761-2873

NOVOS ASSOCIADOS
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Micro e pequenas empresas geraram 47,7 mil empregos em agosto
As micro e pequenas empresas brasi-

leiras apresentaram um saldo positivo de 
criação de empregos pelo quinto mês con-
secutivo. Segundo o levantamento feito 
mensalmente pelo Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados (Caged), os pe-
quenos negócios geraram 47,4 mil postos 
de trabalho em agosto, enquanto as médias 
e grandes empresas fecharam cerca de 12,5 
mil vagas.

De janeiro a agosto, os pequenos negó-

cios acumularam saldo positivo de quase 
327 mil empregos, enquanto as médias e 
grandes empresas extinguiram 182,4 mil 
postos de trabalho. O setor de Serviços é o 
principal responsável pelo bom desempe-
nho de geração de postos de trabalho pelas 
micro e pequenas empresas neste ano. So-
mente em agosto, este setor foi responsável 
por 28 mil novos postos de trabalho e, no 
acumulado do ano, por 204 mil, ou seja, 
por 62% das contratações com carteira as-

sinada. 
No saldo geral, que considera o número 

total de contratações menos o de demis-
sões, foram registrados 35.457 novos em-
pregos no mês de agosto. No acumulado 
do ano entre os meses de janeiro e agosto, 
o saldo é de 163,4 mil novos postos, au-
mento de 0,43% em relação ao estoque de 
dezembro de 2016. Fonte: Caged

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 - 1,44% 

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

JUROS

Mínimo Máximo

Cheque Especial 12,84 14,99

Empréstimo Pessoal 5,70 7,89

Fonte: Procon SP (Setembro/17)

TAXA SELIC

Anual 8,25% (Setembro)

INFLAÇÃO
Índice Jun Jul (*) Dez (*)
IGP-M - 1,44 - 1,21 - 0,99
IPCA 2,56 2,60 2,96

IPCFipe 2,52 2,60 2,66
INPC 1,93 2,14 2,86

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) -1,5%

Recuperação Crédito (Ago) -2,3%
Demanda de Crédito (Jul) 5,7%

Fonte: Boa Vista

TJLP
Anual (BNDES) 7,00%

TR
Anual 0,5967

POUPANÇA
Outubrp (*Prevista) 0,50----

Percentual de cheques devolvidos 
atinge 1,79% em agosto

O número de cheques devolvidos (segunda devolução por falta 
de fundos) como proporção do total de cheques movimentados 
atingiu 1,79% em agosto, registrando considerável redução em re-
lação ao mesmo mês do ano anterior (-0,34 p.p.).

Na comparação mensal, o percentual de cheques devolvidos 
sobre movimentados diminuiu frente a julho (quando o nível foi 
de 1,90%), sendo o resultado registrado pela queda de 3,1% dos 
cheques devolvidos e aumento em igual magnitude (+3,1%) para 
os cheques movimentados.

O gráfico 1 mostra a evolução recente dos dados citados

Recuperação de crédito cai 2,3% 
no acumulado 12 meses

O indicador de recuperação de crédito – obtido a partir da 
quantidade de exclusões dos registros de inadimplentes da base da 
Boa Vista SCPC – apontou queda de 2,3% na variação acumulada 
em 12 meses (setembro de 2016 até agosto de 2017). A variação 
mensal com dados dessazonalizados apresentou aumento de 4,5% 
contra o mês de julho. No acumulado no ano houve queda de 1,9% 
na recuperação de crédito. Na análise interanual (mesmo mês de 
2016) houve queda de 5,2%.

Em termos regionais, na comparação em 12 meses observou-se 
alta somente na região Sul (4,9%). Para as demais regiões, ficou a 
seguinte configuração: Norte (-10,9%), Centro-Oeste (-6,7%), Nor-
deste (-6,7%) e Sudeste (-0,9%).

Apesar do aumento mensal ocasionado pela forte alta das re-
giões Sul e Sudeste, a média brasileira de recuperação de crédito 
aprofundou a tendência de queda, quando observados os dados 
acumulados em 12 meses. Ainda assim, o quadro de inadimplên-
cia na economia mantém-se com poucas alterações, uma vez que o 
crescimento do fluxo de registros de consumidores inadimplentes 
nos últimos meses também permanece em níveis próximos da es-
tabilidade.

Fonte: Boa Vista SCPC

IMPOSTÔMETRO:
Criado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o mecanismo computa os tributos federais, estaduais e municipais e é 

atualizado em tempo real no endereço www.impostometro.com.br. Veja no quadro abaixo quanto foi pago de impostos este ano. Em 
2017 até o momento foi necessário 153 dias de trabalho para pagar impostos.

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO

BATATAIS - MÊS  2.133.509 1.581.715 1.568.924  1.725.224 1.555.926 1.585.321  1.651.931 1.531.301

BATATAIS - ACUMULADO  2.133.509 3.715.224 5.284.148  7.009.372 8.565.298  10.150.619   11.802.550   13.333.851 

ESTADO SÃO PAULO - MÊS  84.567.348.932  62.695.535.554 62.188.511.350  68.383.881.719 61.673.298.974      62.838.466.060  65.478.740.281      60.697.251.558 

ESTADO SÃO PAULO - 
ACUMULADO 84.567.348.932 147.262.884.486 209.451.395.836 277.835.277.555  339.508.576.529     02.347.042.589  467.825.782.870  528.523.034.428 

BRASIL - MÊS  227.789.982.444  168.876.226.519 167.510.509.909 184.198.313.283  166.122.737.700     169.261.223.062   176.373.045.993  163.493.663.665 

BRASIL - ACUMULADO  227.789.982.444 396.666.208.963  564.176.718.872 748.375.032.155  914.497.769.855  1.083.758.992.917 1.260.132.038.910 1.423.625.702.575 

CAGED BATATAIS:
O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, criado pelo Ministério do Trabalho, tem como objetivo controlar o número de 

pessoas empregadas e desempregadas mensalmente. No quadro abaixo demonstramos o resultado de Batatais, a quantidade de empre-
gos criados, o total de pessoas que perderam o emprego e a variação absoluta. O município de Batatais possui 3.741 empresas que geram 
15.102 empregos formais.

BALANÇA COMERCIAL DE BATATAIS:
O resultado da balança comercial de Batatais é o melhor desde o ano de 2000, de janeiro a agosto deste ano o saldo da balança co-

mercial é de US$ 76,06 milhões. O principal produto exportado por Batatais é o açúcar, que corresponde a 98% do total das exportações, 
seguidos por implementos agrícolas, produtos de inox, fertilizantes, alimentação animal, peças e componentes. As principais empresas 
exportadoras são a Usina Batatais, Jumil, Weizur, Fundição Batatais, Brasilquimica, Plurinox, Pavan, Centagro, Valentini e Conceito. 
Os principais países importadores são Bangladesh, Nigéria, Argélia, Marrocos, e Índia. As principais empresas importadoras são Bra-
silquímica, Agroplanta, Conceito, ArtCoton, Plurinóx, Vober, Jumil, Marispan, e Eclética.

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO TOTAL

EXPORTAÇÕES    10.165.257    10.514.527    15.114.753    6.129.865    14.288.443 6.169.960    5.269.480 9.348.868 7.001.153 

IMPORTAÇÕES 145.325 105.790 20.931          69.475 10.652 69.041       195.508 318.074 934.796 

SALDO BALANÇA COMERCIAL    10.019.932    10.408.737    15.093.822    6.060.390    14.277.791 6.100.919    5.073.972 9.030.794 76.066.357 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO TOTAL

ADMISSÕES 505 431 601 369 431 354 375 427 3493

DESLIGAMENTOS 428 370 374 309 370 447 355 410 3063

VARIAÇÃO ABSOLUTA 77 61 227 60 61 -93 20 17 430
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Espaço Mulher Empresária - Com 
quantos anos você começou a trabalhar?

Patrícia Nascimento Tostes Tavares - 
Comecei a trabalhar com 22 anos, assim 
que me formei como nutricionista. Traba-
lhei na minha área por 10 anos e há 3 anos 
e meio trabalho somente com comércio na 
loja Cuca Baby & Kids. 

 
EME - Ao longo de sua carreira profis-

sional quais funções desempenhou?
Patrícia - Como nutricionista trabalhei 

na Santa Casa de Misericórdia de Batatais 
por quatro anos, depois fui ser superviso-
ra de estágio nas Faculdades Claretianas, 
onde trabalhei por dois anos. Em 2009 
fui morar na Austrália com meu esposo, e 
quando voltei para o Brasil mudamos para 
São Paulo, onde trabalhei por dois anos 
como supervisora da merenda escolar da 
Prefeitura de São Paulo. Quando engravi-
dei, em 2011, resolvi voltar para Batatais e 
continuei atendendo como nutricionista. 
Em maio de 2014 eu, minha irmã Jerusa e 
minha mãe Marta resolvemos abrir a Cuca 
Baby & Kids, onde estou trabalhando atu-
almente. 

 
EME - Como você descobriu que pode-

ria ter um negócio próprio e porque optou 
pelo setor de vestuário e produtos infan-
tis?

Patrícia - Eu sempre tive vontade de ter 
um comércio e depois que minha filha nas-
ceu despertou este interesse em loja infan-
til. Na época minha irmã também queria 
abrir uma loja e minha mãe tinha acabado 
de se aposentar e não queria ficar em casa 

sem ocupação. Foi onde surgiu a ideia de 
abrir a Cuca Baby & Kids, a princípio sen-
do uma loja mais voltada para enxoval in-
fantil, focada mais na parte de bebês.

  
EME - Como foi o desenvolvimento da 

empresa nesses anos?
Patrícia - Abrimos a loja basicamente 

com enxovais para bebês e a loja foi cres-
cendo. A procura por novos produtos foi 
aumentando e hoje somos uma loja com-
pleta, em que a mãe compra desde o en-
xoval completo, até roupas e acessórios, 
brinquedos, chupetas, mamadeiras, etc. 
Sempre buscamos trazer novidades para o 
comércio de Batatais, com produtos inova-
dores, de boa qualidade e com um preço 
justo. 

 
EME - A Cuca Baby Kids mudou de 

endereço? Como está a nova loja?
Patrícia - No início deste ano sentimos 

a necessidade de aumentar o espaço e dia 
12 de agosto nos mudamos para um espa-
ço mais amplo, em que os clientes conse-
guem transitar melhor pela loja, visualizar 
melhor os produtos, trocar seus bebês com 
mais conforto e tranquilidade. Atualmen-
te a loja está na Rua Dr. Chiquinho Aran-
tes, 463 (ao lado da escola Dr. Washington 
Luís, antiga Transe Lewi ś). Nesta nova loja 
contamos com estacionamento próprio, o 
que faz toda a diferença para as gestantes.

 
EME - Qual a faixa etária que a Cuca 

Baby Kids atende?
Patrícia - Atualmente atendemos desde 

os recém-nascidos até crianças de 6 anos 
com grande variedade de roupas, acessó-
rios, sapatos e brinquedos. 

 
EME - Quais produtos seus clientes en-

contram na Cuca Bay Kids?
Patrícia - Produtos para montar o en-

xoval como kit de berço, bolsa de mater-
nidade, toalha de banho, manta, toalha de 
boca, babador, cobertor, saída de materni-
dade, poltrona de amamentação, decora-
ção como quadros e nichos, lembrancinha 
de maternidade, roupas, sapatos e acessó-
rios (inclusive para batizado), brinquedos 
para bebês e crianças até 6 anos, toda a li-
nha Avent de chupetas e mamadeiras, car-
rinho de bebê, cadeirinha de carro, bebê 
conforto, berço desmontável e a novidade 
que é o berço que acopla na cama da ma-
mãe, gerando mais conforto e tranquilida-
de para os pais e para o bebê. E para a che-
gada do verão nos preparamos com grande 
variedade de biquíni, sunga e roupão. 

 
EME - Ser mulher contribui na escolha 

dos produtos da sua loja?
Patrícia - Na verdade ser mãe auxilia 

muito nas escolhas dos produtos e também 

na venda, pois sempre buscamos oferecer 
para nossos clientes o lado prático de cada 
produto, e o que realmente faz a diferença 
na hora da chegada do bebê. 

 
EME - Quais as suas responsabilida-

des diárias na empresa? Como você admi-
nistra o seu tempo?

Patrícia - Eu faço toda a parte de com-
pras e também da parte financeira da em-
presa, e sempre que posso auxilio minhas 
funcionárias nas vendas. Atualmente con-
to com três funcionárias que me ajudam 
bastante para que a loja cresça e tenha um 
diferencial no atendimento. 

 
EME - Como gosta de passar os mo-

mentos de descanso e lazer?
Patrícia - Nas horas de descanso pro-

curo sempre estar em família, eu com 
minha filha e meu esposo, reunindo com 
amigos, pais, irmãs e sobrinhos. 

 
EME  - Qual a sua dica para as mulhe-

res  que estão começando uma empresa?
Patrícia - Muita dedicação, participa-

ção, foco no trabalho e  pensamento posi-
tivo.

Espaço da Mulher Empresária
Outubro é o mês das crianças e nada 

melhor que a participação de uma pessoa 
que dedica sua empresa para atender os 
pequenininhos que fazem a vida muito 
mais colorida. Para este mês o Espaço 
Mulher Empresária traz a participação 
de Patrícia Nascimento Tostes Tavares, 
da empresa Cuca Baby Kids, formada em 

Nutrição no ano de 2002 pela PUC Cam-
pinas, casada com Gian Daniel Tavares, 
mamãe da Maitê de cinco anos de idade, 
que logo ganhará um irmãozinho, ou ir-
mãzinha. Patrícia nos contou a feliz no-
tícia de que está gestante de dois meses. 
Registramos aqui os parabéns de toda a 
nossa equipe.

ACE Batatais e Sebrae Franca levam 69 empresárias para a Beauty Fair 2017
No dia 11 de setembro, a ACE Ba-

tatais, em parceria com o Escritório 
Regional do Sebrae em Franca, pro-
moveu a missão empresarial à Be-
auty Fair 2017 com 69 empresárias 
do setor da Beleza do município. O 
evento, considerado o maior e mais 
influente das Américas, aconteceu 
entre os dias 9 e 12 de setembro, no 
Expo Center Norte, em São Paulo.

“Neste ano, conseguimos levar 
um número mais de profissionais 
para a feira. O Sebrae Franca dis-
ponibilizou um ônibus de 43 lu-
gares para Batatais, todas as vagas 
foram preenchidas rapidamente e 
mais pessoas estavam entrando em 

contato conosco também querendo 
participar da missão empresarial. O 
Sebrae Franca então informou que 
haviam mais 26 lugares para Bata-
tais, que também foram totalmente 
preenchidos, totalizando 69 pessoas 
de nossa cidades, entre empresá-
rias e colaboradores”, disse Andrea 
Oliveira, agente do Sebrae Aqui de 
Batatais.

A 13ª Beauty Fair – Feira In-
ternacional de Beleza Profissional 
é um evento de negócios voltado 
exclusivamente para o profissional 
e comerciante do setor da beleza. 
Criada em 2005, ele é considerado 
o maior e mais influente das Amé-

ricas, tem como missão desenvolver 
o setor, principalmente, por meio 
da educação, sempre de forma de-
mocrática, abrangendo toda a classe 
profissional.

“As participantes gostaram mui-
to da missão. Na feira, conhece-
ram os mais recentes lançamentos 
do setor de beleza, as tendências e 
também puderam adquirir produ-
tos para os seus salões a preços bem 
atraentes. Nas ruas da feira haviam 
muitas pessoas famosas, como a 
modelo e apresentadora Ana Hi-
ckmann, os cantores Ivete Sangalo 
e Lucas Lucco e a ex panicat Dani 
Bolina”, comentou Andrea.

MISSÃO EMPRESARIAL
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CIEE Superintendente nacional de atendimento do 
CIEE visita a ACE Batatais

Na manhã do dia 5 de setembro, Luiz Gus-
tavo Coppola - superintendente nacional de 
atendimento do CIEE (Centro de Integração 
Empresa – Escola) esteve em visita na ACE Ba-
tatais (Associação Comercial e Empresarial), 
onde foi recepcionado pelo presidente da en-
tidade, José Eduardo de Oliveira e pelo gerente 
executivo Luiz Carlos Figueiredo. No encontro 
foram tratados vários assuntos de interesse co-
muns das duas entidades, que resultou numa 
parceria entre ACE e CIEE. Luiz Coppola esta-
va acompanhado por Andréia Luzia B. Inocên-
cio – coordenadora regional de atendimento 
do CIEE e por Lilia Terezinha Rosa – atendente 
do CIEE Batatais.

José Eduardo e Luiz Figueiredo convida-
ram a todos para a sala de reuniões da entida-
de. Inicialmente Coppola quis saber um pouco 
mais sobre as ações da ACE, sobre os setores 
comercial, industrial e de prestação de serviço. 
Em seguida, foram discutidos assuntos sobre a 
parceria entre as entidades.

Foi colocado ao superintendente a necessi-
dade de um convênio para atender as empresas 
associadas à ACE Batatais, para atender às leis 

federais de estágio e do Jovem Aprendiz, como 
também a assessoria no recrutamento e sele-
ção de estagiários e demais orientações para as 
empresas.

“É importante que a ACE Batatais faça esta 
ponte entre as empresas e os jovens que procu-
ram um estágio, para os estudantes que este-
jam regularmente matriculados e que estejam 
frequentando os cursos do ensino superior, do 
ensino médio, profissional de nível médio e 
escolas de educação especial”, disse José Edu-
ardo. 

Coppola ressaltou que por meio da parceria 
com a ACE, o CIEE poderá realizar mais cur-
sos e palestras em Batatais, em contrapartida a 
ACE desenvolverá um programa de divulgação 
da parceria para seus associados, que já con-
tarão com desconto de 52% na taxa de estágio 
junto ao CIEE.

Além do convênio com a ACE, o CIEE já 
se prontificou em participar da 9º Semana do 
Conhecimento Empresarial, que acontece en-
tre os dias 17 e 19 de outubro e também fará a 
orientação para as empresas sobre o Programa 
Jovem Aprendiz.

CIEE e ACE Batatais firmam parceria

 O Centro de Integração Empresa-Escola 
(CIEE) e a Associação Comercial e Empresa-
rial (ACE), de Batatais, firmaram uma parceria 
para conceder benefícios na contratação de es-
tagiários e aprendizes aos associados da ACE. 
A parceria prevê preços diferenciados na con-

tribuição institucional (CI) para os associados.
“Sabemos da importância e significado que 

a ACE tem na cidade de Batatais e cidades da 
região. É a força e relevância do empresariado 
na região. Queremos contribuir com essa clas-
se que representa um diferencial para todos”, 
acredita Luiz Gustavo Coppola, superinten-
dente Nacional de Atendimento do CIEE, que 
esteve presente na assinatura do convênio.

O programa de estágio, que tem legislação 
própria, prevê que todo estudante com 16 anos, 
no mínimo, e devidamente matriculado numa 
instituição de ensino, seja no médio, técnico, 
tecnológico ou superior podem fazer estágio 
em empresas, indústrias ou instituições públi-
cas. O estágio e regido por legislação própria.

Já o Programa Aprendiz Legal, aonde 

podem participar jovens entre 14 a 24 anos 
incompletos, regido pela Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), são regidos pela Lei 
10.097/2000 que afirma que empresas de mé-
dio e grande porte devem contratar jovens com 
idade entre 14 e 24 anos como aprendizes.

O contrato de trabalho pode durar até dois 
anos e, durante esse período, o jovem é capaci-
tado no CIEE e na empresa, combinando for-
mação teórica e prática. Os jovens têm a opor-
tunidade de inclusão social com o primeiro 
emprego e de desenvolver competências para 
o mundo do trabalho, enquanto os empresá-
rios têm a oportunidade de contribuir para a 
formação dos futuros profissionais do país, di-
fundindo os valores e cultura de sua empresa.

 Sobre o CIEE
Desde sua fundação, há 53 anos, o CIEE 

encaminha estudantes para programas de es-
tágio e de aprendizagem em empresas e órgãos 
públicos parceiros. A marca confirma o cres-
cente reconhecimento da eficácia do estágio e 
da aprendizagem em duas importantes frentes: 
como capacitação prática dos jovens para o 
mercado de trabalho e como fonte de recru-
tamento de novos talentos. O CIEE também 
desenvolve uma série de ações gratuitas como: 
Orientação Jurídica à População (Projur), além 
de Ciclos de Palestras, Concursos Literários – 
que estimulam a escrita e a leitura -, Feira do 
Estudante - Expo CIEE, entre outros.

Ministério do Trabalho em Batatais 
em novo endereço

A Agência de Batatais do Ministério 
do Trabalho está em novo endereço. 
Por questões de contrato de aluguel, e 
por determinação de corte de custos do 
Governo Federal, a Prefeitura de Bata-
tais ficou responsável por assumir os 
custos de manutenção do novo local da 
agência, bem como de disponibilizar 
funcionários para o atendimento.

O chefe de gabinete da Prefeitura, 
Fabiano Marques de Paula, esclareceu 
que, além do Ministério do Trabalho, 

o PAT – Posto de Atendimento ao Tra-
balhador - continua atendendo normal-
mente no CIAC, inclusive para a emis-
são de Carteira de Trabalho - CTPS.

O novo endereço da agência, que 
passou a se chamar Posto de Atendi-
mento do MTE, é a Praça Dr. Fernando 
Costa, 95, Castelo, no mesmo imóvel 
onde também funciona o Cejusc (Cen-
tro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania).
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Como na edição anterior, todo o recurso arrecadado com as inscrições e vendas de camisetas será destinado à entidades participantes

ACE Batatais faz o Lançamento oficial do 
‘4º Movimenta Batatais’

No dia 28 de setembro, quinta-feira, 

às 8h, no Salão de Eventos Alcides Mi-

lan, sede da ACE Batatais, foi realizado o 

lançamento oficial do “4º Movimenta Ba-

tatais”, que marca o início das inscrições 

para a ação social que acontecerá na ma-

nhã do dia 26 de novembro, domingo, em 

frente ao Posto Ômega, com caminhada, 

corrida e ciclismo. Todo o recurso que será 

arrecadado com as inscrições e venda de 

camisetas será revertido para as entidades 

assistenciais participantes.

O 4º Movimenta Batatais é a continua-

ção da ação da ACE Batatais, criada e de-

senvolvida em 2014 por César Henrique 

de Sousa, Guilherme Ferraz de Menezes 

Borges e Roberto Carlos Nardi (Zinho), 

que conta com o total apoio e participação 

dos empresários João Luiz Ribeiro Silva e 

Gino Ivair Belon que integram a Comissão 

Organizadora do evento.

Desde a primeira edição, o Movimenta 

Batatais tem o apoio e a simpatia de toda 

a diretoria da ACE, pela seriedade e ide-

ologia conseguiu várias parcerias e patro-

cínios entre os empresários batataenses, 

tornando o projeto uma realidade, com 

data e hora marcadas para acontecer, com 

objetivo decriar a consciência e promover 

atividades físicas entre os participantes.

“Como nas duas edições anteriores, o 4º 

Movimenta Batatais convidou as entidades 

para participar da venda das camisetas e o 

recurso que cada uma conseguir arrecadar 

ficará com elas”, comentou Zinho.

O lançamento oficial da ação contou 

com a presença de vários empresários e 

autoridades do município.“Agradecemos 

a todos os patrocinadores e parceiros que 

acreditaram em nosso projeto. Ficamos 

muito felizes pelo acolhimento que rece-

bemos, tudo isso em prol da solidariedade 

humana”, disse Cesar Sousa.

“Nas três edições anteriores foi repassa-

do às entidades mais de R$ 200 mil, e este 

ano o dinheiro arrecadado com as inscri-

ções e vendas de camisetas será 100% re-

vertido para as entidades, pois a realização 

do evento será custeado pelos patrocinado-

res”, ressaltou Guilherme Borges.

“Nesta edição não teremos as camise-

tas infantis, apenas as adultas. A camiseta 

masculina será do tamanho P ao XG e fe-

minina baby look também do PP ao XG. 

O valor da camiseta e da inscrição será o 

mesmo do ano anterior, ou seja R$ 50”, in-

formou João Luiz.

As entidades assistenciais do município 

que estão participando do 4º Movimenta 

Batatais são: ABADEF, ADEPAB, APAE 

Batatais, Associação Batataense de Judô, 

Cantinho do Futuro, Creche Menino Jesus, 

Casa Missionária Divina Misericórdia, As-

sociação El Shadai de Batatais – Doce Lar, 

Hospital Major Antônio Cândido, Lar São 

Vicente de Paulo, ONG Meu Primeiro Pas-

so, Associação Pedacinho do Céu e Creche 

Samaritanos.

Serviço -As inscrições para participa-

ção no ‘4º Movimenta Batatais’ e as cami-

setas podem ser adquiridas diretamente 

nas entidades citadas ou na sede da ACE 

Batatais, localizada à Praça Doutor José 

Arantes Junqueira, n.º 90 e também pelo 

site www.movimentabatatais.com.br. Mais 

informações pelo telefone (16) 3761-3700.

EVENTOS
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Núcleo BEM-Batatais faz ação do “Dia do Idoso” com 
mais de 100 atendimentos gratuitos

No dia 26 de setembro, terça-feira, das 
8h30 às 17h, as integrantes do Núcleo da 
Beleza BEM-Batatais, realizaram uma 
grande ação social no Salão de Eventos 
Alcides Milan, sede da ACE Batatais, onde 
foram realizados mais de 100 atendimen-
tos gratuitos. Participaram da ação 15 
profissionais de 11 empresas de beleza da 
cidade.

Cerca de 100 atendimentos foram reali-
zados durante todo o dia. Entre os proce-
dimentos feitos na ação denominada “Dia 
do Idoso”, foram feitos cortes de cabelo, 
escovas, mãos, hidratações, sobrancelhas. 
As pessoas atendidas são integrantes das 
entidades Lar São Vicente de Paulo e Pro-
jeto Renascer.

Segunda a coordenadora do Núcleo 

BEM-Batatais, Andrea Oliveira, as senho-
ras que receberam o atendimento ficaram 
muito felizes, pois a maioria não está cos-
tumada a frequentar salão de beleza, seja 
pela condição financeira, seja pela difi-
culdade de locomoção. As integrantes do 
BEM-Batatais também ficaram muito sa-
tisfeitas por poderem promover esse dia 
festivo, que alegra e aumenta a autoestima 
das mulheres idosas.

 “Agradecemos a colaboração dos par-
ceiros que doaram o café da manhã, com 
várias pães, bolos, bolachas, e brindes para 
sortearmos entre os idosos. O nosso mui-
to obrigado a todas essas empresas”, disse 
Andrea Oliveira.

As empresas que patrocinaram e apoia-
ram o evento foram: Sicredi Batatais, Con-

veniência Posto São Paulo 3, Conveniência 
Posto Ômega, Supermercado Real e ACE 
Batatais, que doaram os alimentos, e as 
empresas Nova Griff, Bazaar, Queda Li-
vre, Vitrine, Popimar, Ponto A Calçados, 
Feronia, Rococó, André Calçados, Mille-
nium Boutique, Calçados Bianco, Boneca 
de Pano, Doce Vício, Bazar Castelo, Nossa 
Loja e Espaço Vip. 

As empresas participantes da ação que 
integram o Núcleo da Beleza BEM-Batatais 
foram: Cris Cabeleireira, Karol Cabeleirei-
ra, Silvana Cabeleireira, Silvia Fios, Nataly 
Hair, Espaço da Beleza, Natalia Sousa Vi-
sagismo e Mônica Centro Estético Ima-
gem.

EVENTOS

Seja Digital vai entregar mais de 4 mil kits 
gratuitos para a TV digital em Batatais

Famílias de Batatais e de outras 24 cidades 
que pertencem à região de Franca inscritas em 
programas sociais do Governo Federal já po-
dem verificar se estão participando da distri-
buição dos cerca de 67 mil kits gratuitos com 
antena digital, conversor e controle remoto. A 
população deve acessar o site sejadigital.com.
br/kit ou ligar gratuitamente para o número 
147 com o NIS (Número de Identificação So-
cial) em mãos e fazer o agendamento. 

“Os kits serão entregues em local, dia e ho-
rário que as famílias vão escolher no momen-
to do agendamento pelo site ou pelo telefone”, 
afirma Daniela Honório, gerente regional da 
Seja Digital em Franca. “Já estamos trabalhan-
do para que a informação sobre o desligamento 

do sinal analógico de TV chegue a toda po-
pulação e todos possam se preparar com an-
tecedência, uma vez que o sinal digital já está 
disponível.”

No dia 29 de novembro de 2017, o sinal 
analógico de televisão será desligado na cidade 
de Franca e em mais 24 municípios do entorno. 
A programação dos canais abertos de televisão 
será transmitida apenas pelo sinal digital. Para 
continuar assistindo aos programas, todas as 
residências precisam ter uma antena digital e 
um aparelho de televisão preparado para rece-
ber o sinal digital.

A Seja Digital é a entidade não governa-
mental e sem fins lucrativos responsável por 
operacionalizar a migração do sinal analógi-
co para digital da televisão aberta no Brasil. A 
entidade tem como parte de suas atribuições 
distribuir kits gratuitos para a população ca-
dastrada em Programas Sociais do Governo 
Federal. A Seja Digital utiliza campanhas de 
comunicação para informar o público para que 
entrem em contato e agendem a retirada dos 
equipamentos.

Famílias inscritas em programas sociais do Governo Federal poderão agen-
dar a retirada do kit gratuito pelo site sejadigital.com.br/kit

Concurso de Vitrines da Festa Di San 
Gennaro 2017

A ACE Batatais, participando de mais uma 
edição da Festa Di San Gennaro, realizou com 
sucesso mais um Concurso de Vitrines, que 
neste ano levou o tema “Cem Anos de Imigra-
ção Italiana em Batatais”, estimulando a cria-
tividade das lojas que participaram do evento, 
enfeitando suas vitrines de maneira surpreen-
dente e criativa, utilizando as cores da bandei-
ra da Itália, atraindo os olhares de muitos visi-
tantes. No dia 17 de setembro, domingo, foram 
entregues os troféus às duas empresas e à uma 
associação vencedoras nas categorias Criativi-
dade, Regate Histórico e Conexão.

“Trata-se de um concurso cultural para 
escolha de vitrines com motivos de incentivo 
e fomento em Homenagem à Cultura e Histó-
ria Italiana em Batatais e a ACE Batatais tem o 
prazer de apoiar”, comentou o presidente José 
Eduardo Latuf Dau.

O período de exposição das vitrines e visita 
dos jurados foi de 15 dias, de 28 de agosto a 12 
de setembro, data de encerramento do concur-
so. No dia 17 de setembro, às 20h, último dia 
do evento, foram apresentados os resultados da 

competição no recinto do Festival Gastronô-

mico e Cultural Di San Gennaro, ocasião em 

que foram premiados com troféus os estabele-

cimentos vencedores: Wizard Batatais - Criati-

vidade; Adriana Lingerie – Resgate Histórico; 

Associação Beneficente Oficina de Talentos – 

Conexão.

Duas empresas e uma associação foram destaque durante os dias do evento 
e receberam os troféus
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INCUBADORA DE EMPRESAS
Projeto Incubadora de Empresas de Batatais promove 

Curso de Assistente Administrativo

Na manhã do dia 19 de setembro, 

terça-feira, na sala de treinamento 

do Projeto Incubadora de Empresas, 

teve início o Curso de Assistente Ad-
ministrativo. A iniciativa é em par-
ceria entre Incubadora de Empresas, 

ACE Batatais e Centro Paula Souza, 
através da ETEC Antônio de Pádua 
Cardoso.

O curso tem como objetivo a for-
mação de 30 empreendedores por 
intermédio do Programa Via Rápi-
da Emprego, unidade de Formação 
Inicial e Educação Continuada - 
UFIEC. As aulas irão abordar temas 
de planejamento, organização, am-
biente de trabalho, controle e trami-
tação de documentos, instrumentos 
de controle do trabalho, correio ele-
trônico, dentre outros temas.

Segundo o gerente do Projeto In-

cubadora de Empresas de Batatais, 

Juliano de Azevedo Valentini, o 

curso será ministrado em 60 horas 

na sede da incubadora, sendo que 

algumas horas serão prestadas di-

retamente nas empresas participan-

tes, pelo consultor contratado pela 

ETEC Antônio de Padua Cardoso, 

Allan Parpinelli. O curso é total-

mente gratuito aos participantes e 

será certificado pela instituição de 

ensino participante.

Fundação José Lazzarini e Programa BATEA 
apresentarão o projeto Captação de Vida

No dia 10 de outubro, a Fundação 
Lazzarini, por meio do Programa 
BATEA - Batatais Educação Am-
biental e Viveiro Florestal, apresen-
tará o projeto “Captação da Vida”, 
com a Palestra sobre Captação de 
Água de Chuva e seus usos, que será 
ministrada por Wesley Saltarelli.

Segundo relatório da ONU feito 
em 2015, a escassez de água afetará 
dois terços da população mundial 
em 2050. Ou seja, trabalho e dedica-
ção serão necessários para garantir 
água potável e segurança alimentar 
para todos.

Neste projeto de Captação de 
Água da Chuva, o Programa BATEA 
demonstrará que a água das chuvas 
é um bem valioso que, na maioria 
das vezes, é desperdiçado. Apesar 
de seu uso sem tratamento não ser 
recomendado para a ingestão, essa 
água possui diversas finalidades 
não potáveis que podem contribuir 
para a economia de água. 

A água das chuvas pode ser usada 
para diversas atividades domésticas, 
sendo uma delas a irrigação. A água 
das chuvas não prejudica as plantas, 
sendo assim, pode ser usada sem ne-

nhum medo para regar o jardim e a 
horta.

O palestrante Wesley Saltarelli é 
doutorando pelo Programa de Pós-
-Graduação em Engenharia Hidráu-
lica e Saneamento da EESC/USP 
(2017). Possui mestrado em Ciências 
em Engenharia Hidráulica e Sanea-
mento (EESC/USP) e graduação em 
Engenharia Ambiental pelo UNI-
SEB - Centro Universitário (2014). 
Interesse e atuação em áreas rela-
cionadas ao meio ambiente, gestão 
ambiental, educação ambiental, re-
cursos hídricos, limnologia, sanea-
mento.

Serviço: A apresentação do Pro-
jeto Captação de Vida e a palestra 
Captação de Água da Chuva e seus 
usos serão realizadas no dia 10 de 
outubro, segunda-feira, às 19h, na 
sede do Programa BATEA, localiza-
do à Rua Vereador Alfeu Gasparini, 
Bairro Central Park. Entrada gra-
tuita.

BATEAPALESTRA E-SOCIAL
Sindicato Rural de Batatais realizará 

Conferência eSocial e seus desdobramentos

No dia 19 de outubro, às 13h30, no 
Belaluma Espaço de Eventos, o Sindicato 
Rural de Batatais irá promover a “Con-
ferência eSociel e seus desdobramentos”, 
o evento tem o apoio da ACE Batatais e 
participação da FAESP e SENAR e é des-
tinado aos profissionais de escritórios de 
contabilidade, empresários, advogados 
e todas as pessoas que se interessarem 
pelo assunto.

Der acordo com o Sindicato Rural, 
as novas formas de transmissão digital 
das informações trabalhistas, fundiá-
rias, previdenciárias e fiscais a que esta-
rão sujeitas as pessoas físicas e jurídicas, 
especialmente aquelas contratantes de 
trabalho remunerado e de serviços ter-
ceirizados nas atividades rural e urbana, 
em substituição às obrigações acessórias 
hoje existentes.

Para a participação no evento, o Sin-

dicato Rural pede a doação de um qui-

lo de alimento não perecível ou de uma 

lata de leite em pó. Toda a arrecadação 

de alimentos será distribuída entre as 

entidades beneficente cadastradas na 

entidade. O número de vagas é limitado.

A Conferência, agendada para o dia 

19, quinta-feira, terá início às 13h30, 

com previsão de término para as 17h30. 

O Espaço Belaluma está localizado à 

Rodovia Cândido Portinari, km 355. As 

inscrições já podem ser feitas na sede do 

Sindicato Rural, localizado na Travessa 

Intendente Vigilato, n.º 222, Centro, de 

segunda à sexta-feira, em horário co-

mercial. Mais informações pelo telefone 

16 3761-2715 ou pelo e-mail srbatatais@

hotmail.com .

Wesley Saltarelli ministrará a palestra 
Captação de Água de Chuva
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TECNOLOGIA 
ETEC Antônio de Pádua Cardoso promove 

Seminário Indústria 4.0

No dia 6 de setembro, com início 
às 19h30, na ETEC Antônio de Pá-
dua Cardoso (Industrial), foi reali-
zado o “1° Fórum da Mecânica” com 
o tema “Nova Revolução Industrial; 
Como a Indústria 4.0 transforma-
rá profissionais e empresas”, com o 
palestrante Reginaldo Teixeira Coe-
lho, professor da USP (Universidade 
de São Paulo) Campus de São Car-
los. O evento foi organizado pela di-
reção da entidade juntamente com a 
coordenação do Curso Técnico em 
Mecânica.

O Seminário teve o objetivo ini-
ciar um debate entre os participan-
tes, com a presença de um profis-
sional que conhece profundamente 
o tema e também de aproximar a 
instituição de ensino, empresários e 
alunos dos novos caminhos da tec-
nologia.

Conforme o tema exposto na 
ETEC pelo professor Reginaldo Co-

elho, Indústria 4.0 é um conceito 
de indústria proposto recentemen-
te e que engloba as principais ino-
vações tecnológicas dos campos de 
automação, controle e tecnologia da 
informação, aplicadas aos processos 
de manufatura. A partir de Sistemas 
Cyber-Físicos, Internet das Coisas 
e Internet dos Serviços, os proces-
sos de produção tendem a se tornar 
cada vez mais eficientes, autônomos 
e customizáveis.

Isso tudo significa um novo pe-
ríodo no contexto das grandes re-
voluções industriais. Com as fábri-
cas inteligentes, diversas mudanças 
ocorrerão na forma em que os pro-
dutos serão manufaturados, causan-
do impactos em diversos setores do 
mercado.

Um dos maiores impactos cau-
sados pela indústria 4.0 será uma 
mudança que afetará o mercado 
como um todo. Consiste na criação 

de novos modelos de negócios. Em 
um mercado cada vez mais exigente, 
muitas empresas já procuram inte-
grar ao produto necessidades e pre-
ferências específicas de cada cliente. 
A customização prévia do produto 
por parte dos consumidores tende a 
ser uma variável a mais no processo 
de manufatura, mas as fábricas in-
teligentes serão capazes de levar a 
personalização de cada cliente em 
consideração, se adaptando às pre-
ferências.

Outro ponto que será abalado 
pela quarta revolução industrial 
será a pesquisa e desenvolvimento 
nos campos de segurança em T.I., 
confiabilidade da produção e intera-
ção máquina-máquina. A tecnologia 
deverá se desenvolver continuamen-
te para tornar viável a adaptação de 
empresas a este novo padrão de in-
dústria que está surgindo.

Os profissionais também preci-
sarão se adaptar, pois com fábricas 
ainda mais automatizadas novas de-
mandas surgirão enquanto algumas 
deixarão de existir. Os trabalhos 
manuais e repetitivos já vem sendo 
substituídos por mão de obra auto-
matizada, e com Indústria 4.0 isso 
tende a continuar. Por outro lado, as 
demandas em pesquisa e desenvol-
vimento oferecerão oportunidades 
para profissionais tecnicamente ca-
pacitados, com formação multidis-
ciplinar para compreender e traba-
lhar com a variedade de tecnologia 
que compõe uma fábrica inteligente.

A palestra contou com represen-

tantes das empresas Móveis Lazza-
rini, Jumil, Morlan, Agimix, Fun-
dição Batatais, Marispan, Plurinox, 
Coprofer, TL Bergamini, H2OJET, 
Excalibur, Equipe Instalações, Ma-
lachias e da ACE Batatais.

Após a apresentação ocorreu um 
debate com os participantes da mesa 
que foram, Carlos Antônio Cardoso 
- gerente de projetos de implementos 
agrícolas, Luiz Carlos Figueiredo – 
gerente administrativo ACE Bata-
tais, Pedro Patrocínio - empresário, 
Breno Ziviani - diretor da Plurinox, 
da coordenadora pedagógica e pro-
fessora Ivana Picinato Bonfante de 
Castro, do diretor da ETEC, Elton 
Henrique Marciano Dias e do coor-
denador do Curso de Mecânica pro-
fessor José Donizeti de Oliveira.

O tema despertou muito interesse 
dos participantes, o encerramento 
foi organizado pela equipe do curso 
de Eventos da escola num clima de 
muita confraternização.

A Nova Revolução Industrial transformará profissionais e empresas

Prof Reginaldo Coelho

Prefeito Zé Luis assina convênios para asfaltamento do Novo Distrito Industrial

No dia 11 de setembro, o prefei-
to de Batatais José Luis Romagnoli 
e o vice-prefeito Sebastião Oswaldo 
Mazzaron Filho receberam repre-
sentantes da Caixa Econômica Fe-

deral para a Assinatura de Convê-
nios estabelecidos com o Ministério 
das Cidades para liberação de verbas 
de duas Emendas Parlamentares. A 
primeira, de R$ 1,35 milhão, para 
as obras de asfaltamento do Novo 
Distrito Industrial Rudolf Kamen-
sek, de autoria do Deputado Federal 
Baleia Rossi. E outra, no valor de R$ 
512 mil para recapeamento de ruas 
do Bairro de Vila Lídia, apresentada 
pelo Deputado Federal Marco Feli-
ciano.

Além do Chefe do Executivo e 
seu vice, estiveram presentes no ato 

de assinatura, que ocorreu no gabi-
nete do prefeito Zé Luis, o chefe de 
gabinete, Fabiano Marques de Pau-
la, o presidente da Câmara Munici-
pal, Wladimir Ferraz de Menezes, a 
vereadora Maria das Graças Arantes 
Silva, o diretor municipal de espor-
tes, Marcelo Nogueira, Demerval 
Parado Junior, da superintendência 
Regional da Caixa, Antônio Firmi-
no, gerente da Caixa em Batatais e 
equipe de apoio.

Com os convênios assinados a 
administração municipal já pode 
iniciar os processos licitatórios para 

a contratação de empresas especia-
lizadas em obras de asfaltamento e 
recapeamento.

“São investimentos importantes 
que acontecerão em Batatais, seja 
para o recapeamento de uma gran-
de parte do bairro Vila Lídia, como 
também para as obras de infraes-
trutura do Novo Distrito Industrial. 
Esses investimentos vão ajudar a ge-
rar empregos e desenvolver a nossa 
cidade. Agradecemos o apoio dos 
deputados federais Baleia Rossi e 
pastor Marco Feliciano”, frisou o 
Prefeito.
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Entrevista - Vest Lar Magazine e Vest Lar Baby Kids 
Por Gervasio Fortunato Baptista Junior – empresário

Jornal Empreenda - Quando a Vest 
Lar começou as suas atividades no co-
mércio de Batatais?

Vest L ar Magazine  e Vest Lar Baby 
Kids - Começamos as atividades co-
merciais com a Vest Lar em agosto de 
2003, portanto completamos 14 anos 
no mercado.

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

Vest Lar – Somos em dois proprie-
tários e a empresa conta com 10 cola-
boradores.

EM - A Vest Lar é uma loja direcio-
nada para um público específico ou 
atende a todos os públicos?

Vest Lar – Atualmente, direciona-
mos o nosso atendimento ao público 
mais jovem, especialmente para crian-
ças e bebês.  

EM - Quais produtos a empresa ofe-
rece aos clientes?

Vest Lar - Oferecemos toda linha de 
produtos para o público infantil, desde 
móveis e enxovais a roupas, calcados, e 
claro, toda linha de brinquedos e pue-
ricultura.

EM - O local onde estão situadas as 
lojas Vest Lar são estratégicos para as 
vendas?

Vest Lar - Sim. Estamos situados em 
duas esquinas em bairros estratégicos, 

afim de proporcionar mais facilidade e 
comodidade aos nossos clientes.

EM - Qual produto é mais procura-
do pelos clientes?

Vest Lar - Todos os produtos são de 
boa aceitação do público, tendo apenas 
um aumento considerável na procura 
de brinquedos no período que abran-
ge o Dia das Crianças. No Natal toda 
a linha de produtos têm em média boa 
procura.

EM - Batatais possui muitas em-
presas no mesmo ramo de atuação da 
Vest Lar?

Vest Lar – Sim, a cidade conta com 
várias outras boas empresas neste se-
guimento.

EM - Como é a concorrências neste 
setor?

Vest Lar - A concorrência na cida-
de é sempre Saudável. Há espaço para 
todos.

EM - Para o Dia das Crianças, a 
Vest Lar está preparando algo espe-
cial?

Vest Lar - Este ano aumentamos 
nossa linha de produtos de Brinquedos 
e puericultura, contando hoje com to-
das as grandes marcas do setor a preços 
muito atrativos.

EM - Quais as formas de pagamen-
to a Vest Lar disponibiliza aos clien-
tes?

Vest Lar - As formas de pagamento 
são variadas. Contando com todos os 
cartões de crédito e atendimento dire-
cionado a cada situação. Desde parce-
lamentos de produtos, à vista e até um 
maior parcelamento para os casais e 
mães que desejam mobiliar o quarto de 
seus filhos.

EM - Quais os dias e horários de 
atendimento das lojas Vest Lar, ende-
reço, telefones de contato, e-mail e pá-
gina na internet?

Vest Lar - Contaremos com um ho-
rário diferenciado de atendimento no 
mês de outubro para melhor atender 
os clientes. Sábado, dia 7 de outubro a 
Vest Lar estará de portas abertas das 9h 

às 18h. Domingo, dia 8, das 9h às 16h.  
Dias 9, 10 e 11 de outubro, o atendimen-
to acontece das 9h às 20h. Dia 12, esta-
remos abertos das 9h às 15h. Os ende-
reços são: Rua Major José de Andrade, 
n.º 230, Centro – telefone 3662-2262, e 
Avenida Prefeito José Pimenta Neves, 
n.º 580, Bairro São Francisco – telefone 
3761-5962. 

EM - Para a Vest Lar é importante 
fazer parte do quadro de associados 
da ACE Batatais? Por que?

Vest Lar - Para nós é sempre muito 
bom contar com o suporte e apoio da 
ACE Batatais. Somos parceiros desde 
nossa inauguração em 2003 e sempre 
que precisamos somos muito bem as-
sessorados pela entidade.

Jornal Empreenda - Quando e 
como começou a história da empresa 
Revemasa?

Revemasa - Nascida através da união 
entre pai e filho no início de 1999, a em-
presa se destaca e atua no ramo de re-
forma de implementos e venda de peças 
desde sua fundação. No início prestá-
vamos serviços à empresa Jumil, fazen-
do reformas em máquinas da fábrica 
e dando  assistência em plantadeiras 
de clientes da referida empresa à qual 
temos total fidelidade. Aproveitando a 
experiência do Sr. Saltareli, 48 anos de 
Jumil, e a vontade de abrir o próprio 
negócio de pai e filho, crescemos e hoje 
somos referência no setor de reforma 
de implementos e distribuição de pe-
ças, mais precisamente plantadeiras da 
marca Jumil. Atuantes no mercado de 
grãos, comercializamos peças originais 
dos implementos e damos garantias de 
nossos serviços, pois para nós o que é 
mais gratificante é a satisfação de nos-
sos clientes, que se espalham por todo 
país. Estamos sempre á disposição para 
eventuais consultas, cotações e pla-
nejamento de reformas, pois sabemos 
que um equipamento defeituoso cau-
sa prejuízo e gera ao proprietário uma 
rentabilidade aquém da esperada. Por 
isso prezamos pelo bom atendimento 
e boa qualidade nos serviços prestados, 
devido á exigência de nossos clientes e 
amigos.

EM - Quem são os proprietários?
Revemasa - Jose Antônio Saltareli e 

Rodrigo Saltareli, pai e filho.
EM - Quais produtos e serviços a 

empresa oferece aos seus clientes?  

Revemasa - Manutenção preventiva 
e total em equipamentos da marca Ju-
mil, bem como peças em reposição aos 
mesmos.

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

Revemasa - Devido á manutenção 
preventiva do implemento, o que os 
clientes mais procuram são exatamente 
as peças de reposição, pois para o bom 
funcionamento do mesmo, é necessário 
que tudo esteja trabalhando da melhor 
maneira possível.

EM - Como é a concorrência no se-
tor de peças e máquinas agrícolas?

Revemasa - Como prezamos pela 
qualidade, procuramos dar aos nossos 
clientes produtos originais, e do que diz 
respeito à este mercado temos concor-
rência leal com nossos concorrentes.

EM - A Revemasa atende clientes 
apenas de todo o Brasil?

Revemasa - Atendemos clientes de 
todo Brasil, onde existe um implemen-
to Jumil trabalhando temos clientela, 
procurando sempre atendê-los com 
agilidade e responsabilidade.

EM - A empresa oferece peças de 
quais marcas de maquinas agrícolas?

Revemasa - Somos distribuidores 
de peças Jumil, porém também traba-
lhamos com outras empresas no ramo 
agrícola como Bertanha e Combine.

EM - A empresa executa manuten-
ção de máquinas agrícolas nas pro-
priedades rurais?

Revemasa - A manutenção geral é 
sempre realizada em nosso estabeleci-
mento, por conta da praticidade e da 
disponibilidade de termos tudo à mão 

quando necessário, porém realizamos a 
assistência no campo em casos excep-
cionais.

EM - Em relação aos concorrentes, 
os valores dos produtos e serviços da 
Revemasa são competitivos? Quais as 
opções de pagamento?

Revemasa - Temos preços muito 
competitivos, tanto na mão de obra 
quanto nas peças, e nosso maior dife-
rencial é a qualidade, e o pagamento 
depende muito do volume de compra 
ou do serviço realizado, sendo que po-
demos facilitar o pagamento conforme 
a necessidade do cliente, somos flexí-
veis nesse aspecto.

EM - Quais os dias e horários de 
atendimento da Revemasa, endereço, 
telefones de contato da empresa e e-
-mail?

Revemasa – A Revemasa está de 
portas abertas de segunda à sexta-feira, 
das 7h às 17h30. Nosso endereço é Rua 

Antônio cândido Zei, n.º 922 – Bairro 
Alto do Cruzeiro. Atendemos pelo tele-
fone 16 3662-4343. O e-mail é revema-
sa@revemasa.com.br.

EM - Para a Revemasa é importan-
te fazer parte do quadro de associados 
da ACE Batatais?

Revemasa - A ACE de Batatais em 
uma visão empresarial, funciona como 
cooperação entre empresas de for-
ma que estimula a visibilidade em um 
mercado mais disputado, sendo assim, 
formando parcerias. A evolução e o 
crescimento de pessoas, bem como das 
empresas, está ligado diretamente em 
visualizar o seu concorrente como um 
parceiro e não como um inimigo, pos-
sibilitando assim o fortalecimento, ex-
ploração de novas oportunidades e ofe-
recimento de produtos com qualidade 
superior e diversificada. Acredito que 
este é o papel desempenhado pela ACE 
Batatais de maneira brilhante.

Entrevista - Revemasa
Por Rodrigo Saltareli e Jose Antônio Saltareli - empresários
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Texto Motivacional 

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

Empresa
PONTO SEM NÓ                                     
VILLA REAL                                        
CATAVENTO BOUTIQUE E BRECHO INFANTIL             
FIORISSIMA                                        
MARISPAN                                          
ANDRADAS PÃES & DOCES                             
POSTO SÃO JOSE                                    
FUNDIÇÃO BATATAIS                                 
FABIANA CABELO & ESTETICA                         
KILÃO DOS TECIDOS                                 
AUTO MECÂNICA JUQUINHA                            
BATATAIS VEICULOS LTDA ME                         
CUCA CRIATIVA                                     
NOVA INOX                                         
DON PEPPER ESFIHAS E PIZZAS                       
USINA BATATAIS                                    
VEST LAR MAGAZINE                                 
BRASILQUIMICA                                     
SHOPPING DA MULHER                                
DEPÓSITO FREIRIA                                  
CASTELO PET SHOP                                  
EXCALIBUR                                         
SÓ CALCAS                                         
AUTO POSTO IRMÃOS RIBEIRO                         
FARMALELLIS                                       
GHR                                               
SILESCAR                                          
CLARETIANO - CENTRO UNIVERSITARIO                 
M.Z MODESTO E CIA LTDA - ME                       
BARTOLOMEU MATERIAIS PARA CONSTRUCA               
CRIS CABELO E CIA                                 
SJS SERRALHERIA                                   
CIGANA MODAS                                      
CARLA DA SILVA CALIXTO                            
DIFUSORA BATATAIS                                 
SUPERMERCADOS REAL                                
CANTO LEVE                                        
BRANDLED PAINEIS DIGITAIS                         
DROGARIA REAL                                     
SENHOR DO BONFIM                                  
MUNARI E MUNARI SEGUROS                           
SERV BEM AGUA MINERAL                             
CARMEN STEFFENS                                   
SUPERMERCADO LANÇA                                
BRANDLED PAINEIS DIGITAIS                         
ROC RADIOLOGIA ODONTOLOGICA                       
CIGANA MODAS                                      
AO BARULHO                                        
MINI MERCADO GURI                                 
DEPOSITO SANTA RITA                               
TIZIFER                                           
RED NEGOCIOS                                      
MULTI AUTO MECANICA E INJECAO ELETR               
TRANSFACE                                         
LAR SAO VICENTE DE PAULO                          
INOX ALIANCA                                      
GINO COMUNICACAO VISUAL                           
AUTO POSTO IRMÃOS RIBEIRO                         
VIZZY MODAS                                       
VET & AGRO                                        
REFRIBATA                                         
RAYTEL                                            
MACRES USINAGEM TECNICA                           
PHOTOALBUM UNIVERSAL                              
ESTACAO 80                                        
USINA BATATAIS                                    
TERRACO RESTAURANTE E CHOPERIA                    
MARCENARIA E CARPINTARIA SAO JOAO B               
JOSY DONADELI                                     
ADRIANA LINGERIE                                  
ELITE MECANICA ESPORTIVA                          
BALAKO BAKO                                       
GARCIA MONTEIRO                                   
AGATTI MOVEIS                                     
WIZARD BATATAIS                                   
ASSOCIAÇÃO BATATAENSE DE ENSINO                   
NASCENTE GRAFICA E EDITORA                        
CIDINHA MODAS                                     --

Nome
MARIA DE LOURDES SANTOS DE OLIVEIRA     
MARTA MAIRUSIA DOS SANTOS               
FABIANA SANTOS OLIVEIRA PUPIN           
ADRIANO DEGASPARI BORTOLETO             
PAULO AUGUSTO DO NASCIMENTO NETO        
JONATHAN JADER FERREIRA DA SILVA        
MARCIO LUIS SPINA                       
MARCIO WAGNER PINTAO                    
FABIANA NOGUEIRA GARCIA                 
SONIA DONIZETI RIBEIRO                  
ZELIA ISETE LAMARCA XAVIER              
ALESSANDRA BOMBONATO MARTINS            
GUSTAVO MALUF CORREA                    
JOAQUIM ANTONIO FREZZA                  
REGIS NAZARIO RIBEIRO                   
BERNARDO BIAGI                          
GERVASIO FORTUNATO BAPTISTA JUNIOR      
MARCELO GARCIA FERNANDES                
MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA         
RAFAEL LUIS SCHIEVANO FREIRIA           
JORGE LUIS BUENO                        
LUCIANO PATROCINIO DOS REIS             
RAQUEL COTA DE FREITAS                  
BENEDITO RIBEIRO                        
CAROLINA DARINI PIRES DE CARVALHO       
NEUSA DA PENHA SALGUEIRO                
AGAMENON GERALDO CALDO                  
PADRE LUIS CLAUDEMIR BOTTEON            
DANIELA HELOISA ROQUE                   
APARECIDO DONIZETI BARTOLOMEU           
CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA          
JOAO  SERGIO POSSETI                    
MARIA IGNEZ BERGAMO TOMAZELLA           
CARLA DA SILVA CALIXTO                  
MARCOS ANTONIO ALVES                    
DONIZETI ANTONIO BORGES                 
LEONARDO RAVAGI FARIA                   
CAROLINA NORI T. DE ARRUDA CAMPOS       
NATALIA FERNANDA CORREA                 
ANTONIA ERILENE DE SOUSA GONCALVES      
PAULO EDUARDO MUNARI JUNIOR             
GISELA DE LOURDES FANTACINI DA CUNH     
GUSTAVO MENDONCA PIERUCCETTI            
JOSE EDUARDO LANCA                      
MARCELO DE ARRUDA CAMPOS                
MARIA BETANIA DA SILVEIRA E SOUZA       
NEUSA NOGUEIRA GARCIA MILAN             
DENIR FERREIRA DOS SANTOS               
ORIVALDO SEBASTIAO DIVINO               
ALOISIO CESAR SOUSA                     
ANTONIO LUIS TIZZIOTO SOBRINHO          
RAFAEL LUIS LANDI                       
RUBENS BETARELLO JUNIOR                 
AMAURI CESAR SUFIATI                    
ANTONIO CARLOS FRACAROLLI               
DELMIR TADEU FANTACINI                  
GINO IVAIR BELON                        
FERNANDA DE TOLEDO RIBEIRO              
FERNANDO VICENTE DE OLIVEIRA            
DANIEL ESCOLANO RODRIGUES               
LUIZ CLAUDIO DE ARAUJO                  
MARCO AURELIO MAZARAO SOLIMAN           
MARIA AUGUSTA NUNES FERREIRA            
FERNANDO PEREIRA KAMENSEK               
LEILA APARECIDA SANTOS MENONI           
LOURENCO BIAGI                          
LUIZ ANTONIO CURY JUNIOR                
REGINALDO PEREIRA                       
JOSYMARA SOARES DONADELI                
PAULO SERGIO CAMARA                     
RAFAEL HENRIQUE DAL PICCOL GUALTIER     
GERALDO BORGES PORTO                    
GISELE MONTEIRO GARCIA                  
ALAN MENEGHELI  ALVES DE SOUSA          
PAULA RIBEIRO GARCIA                    
APARECIDA EDINA DA SILVA                
MARCOS ROBERTO BORGES                   
MARIA AP.DONIZ.CASTRO MALUF             

Aniversariantes do mês
OUTUBRO 2017

Era uma vez uma rosa muito boni-
ta, que se sentia envaidecida ao saber 
que era a mais linda do jardim. Mas 
começou a perceber que as pesso-
as somente a observavam de longe. 
Acabou se dando conta de que, ao 
seu lado, sempre havia um sapo e por 
essa razão ninguém se aproximava.
Indignada diante da descoberta, or-
denou ao sapo que fosse embora. O 
sapo, muito humildemente, disse: 
está bem, se é assim que você quer. 
Algum tempo depois o sapo passou 
por onde estava a rosa, e se surpre-
endeu ao vê-la acabada, sem folhas 
nem pétalas.
Penalizado, disse: que coisa horrí-
vel, o que aconteceu com você?
A rosa respondeu: é que, desde que 
você foi embora, as formigas me 
comeram dia a dia, e agora nunca 
voltarei a ser o que era.
O sapo respondeu: quando eu esta-
va por aqui, comia todas as formi-
gas que se aproximavam de ti. Por 
isso é que eras a mais bonita do jar-
dim…
Muitas vezes desvalorizamos os 
outros por crermos que somos “su-
periores” a eles, mais “bonitos”, de 
mais valor, ou que eles não nos ser-
vem para nada.
Deus não fez ninguém para “so-
brar” neste mundo. Todos temos 
algo a aprender ou a ensinar, e nin-
guém deve desvalorizar ninguém. 
Pode ser que uma destas pessoas, a 
quem não damos valor, nos faça um 
bem tão grande, que nem mesmo 
nós percebemos.
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Já estamos em outubro. O tempo parece passar cada vez mais rápido, deixando as nossas 
lembranças de quando formos crianças cada vez mais distante. Além de ser o mês de Nossa 
Senhora, outubro também homenageia os pequeninos que fazem a vida mais alegre, com 
suas brincadeiras, artes e peraltices criativas. Desta forma, separamos este divertido Caça 
Palavras, da categoria “Difícil”, para você se divertir e relembrar o que talvez tenha sido os 
momentos mais felizes da vida, no “Parque de Diversões”.

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.

Vendo Barracão Comercial
Tenho para vender um Barracão Comer-
cial na Avenida 14 de Março, n.º 545, mui-
to bem localizado, amplo espaço. Contato 
pelo 98833-1941.

Terreno na 14 de Março
Vendo um terreno na Avenida 14 de Março, 
medindo 14 x 31 metros, localizado ao lado 
da 3D Infoshop. Contato pelo 98833-1941.

Casa no Jardim Elena
Vendo casa no bairro Jardim Elena, com 
dois quarto, terreno medindo 15,68 me-
tros de frente por 16 metros de fundo, 
localizada na rua José Elídio Campez, n.º 
299, a única rua comercial do Bairro Jar-
dim Elena. Contato pelo 98833-1941.

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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