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ACE Batatais convida empresas para a 
Carreata Iluminada com o Papai Noel 

Esse será o quarto ano consecutivo que a ACE, empresas e parceiros realizam a Carreata Iluminada com 
o Papai Noel, deixando o mês de dezembro muito mais bonito para a comunidade e, principalmente, para 
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Já estamos em dezembro, a pou-
cos dias do encerramento do ano 
que, apesar de todos os percalços, 

conseguimos manter a concentração para 
desempenhar o nosso trabalho, sempre 
dando a máxima atenção aos protocolos 
sanitários, seguindo à risca as orientações 
do COE (Centro de Operações de Emergên-
cia em Saúde) e Secretaria Municipal de 
Saúde de Batatais no combate à dissemi-
nação da Covid-19.

Estamos fazendo uma importante 
parceria com o Sebrae Franca para de-
senvolver um grande projeto voltado 
para as políticas públicas em nossa cida-
de, que tem o objetivo de contribuir com 
a administração municipal para a me-
lhora da qualidade de vida da população 
de Batatais. Trata-se de um projeto que 
abrangerá toda a cidade, nas suas mais 
variadas necessidades e setores, com 
planejamento para desenvolvimento 
sustentável e contínuo. Em breve tere-
mos mais informações sobre essa grande 
novidade.

Recentemente, tivemos o pleito mu-
nicipal, com a disputa para prefeito e ve-
readores. Como entidade, a ACE Batatais, 
por meio de um trabalho conjunto entre 
diretores e o gerente executivo Luiz Carlos 
Figueiredo, entregamos a todos os candi-
datos a prefeito um diagnóstico da cida-
de, também encaminhamos cópia para a 
Câmara Municipal, que agora poderá aju-
dar os novos administradores a entender 
a cidade como um todo e direcionar seus 
trabalhos para manter os pontos fortes e 
fortalecer os pontos que merecem mais 
atenção.

Aproveito para parabenizar o prefei-
to eleito, Luis Fernando Benedini Gaspar 
Junior e seu vice-prefeito eleito, Ricardo 

Mele Filho. Também parabenizo os 15 
vereadores eleitos. Posso afirmar que a 
campanha eleitoral de Batatais esteve 
em alto nível de disputa e de respeito 
mútuo, sem ataques pessoais, tudo com 
base em propostas de governo para a 
nossa cidade. Parabéns a todos que par-
ticiparam dessa grande festa da demo-
cracia.

Estamos entrando no período de festas 
de fim de ano e com a aproximação do Na-
tal as vendas nas empresas ligadas ao co-
mércio varejista tendem a aumentar. Para 
contribuir com essa fase, a ACE Batatais 
lançou a Promoção Natal Pé Quente com 
R$ 15 mil em vales compras, onde o ganha-
dor poderá comprar produtos ou serviços 
em uma das 75 empresas participantes. 
Nosso comércio está repleto de ótimos 
produtos e preços justos e os consumido-
res encontram tudo sem precisar sair de 
Batatais.

No dia 29 de dezembro, teremos a “Live 
Especial Natal Pé Quente” com show musi-
cal do Grupo Raiz Samba 6. Além dos vales 
compras, serão sorteados vários brindes 
para quem estiver assistindo o show. Va-
mos divulgar o link de acesso com antece-
dência para ninguém perder esta grande 
festa.

Deixo aqui registrado o meu desejo de 
um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo 
a todos os nossos associados. Que 2021 
venha renovado, com muitas realizações. 
Que Deus continue nos guiando com toda 
a sua sabedoria e nos dê proteção contra 
todo o mal, permitindo que nossos cien-
tistas e médicos alcancem a vacina que 
nos livre permanentemente da Covid-19. 
Amém.

Associado, VOCÊ é o sucesso desta ACE, 
participe!
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Obedecendo todas 
as medidas de 
segurança e de 

combate ao Covid-19, está 
agendado para os dias 16, 
17 e 18 de dezembro (quar-
ta, quinta e sexta-feira), à 
partir das 20h, a Carreata 
Iluminada com o Papai Noel, 
que percorrerá as principais 
ruas e avenidas, abrangen-
do quase todos os bairros 
de Batatais. O evento será 
realizado pela ACE Batatais 
em parceria com a Secre-
taria Municipal de Cultura, 
Departamento Municipal de 
Turismo e Guarda Civil Mu-
nicipal.

Segundo o gerente da 
ACE Batatais, Luiz Carlos Fi-
gueiredo, todas as empre-
sas associadas à entidade 
podem participar da Car-
reata Iluminada com seus 

Desde o início de 
novembro, a ACE 
Batatais vem re-

veículos. “Mediante um pe-
queno investimento, a ACE 
faz a instalação das fitas de 
Led de luz branca, vermelha 
ou azul, que fazem o contor-
no das linhas dos veículos, 
deixando-os com um efeito 
muito bonito à noite”, co-
mentou.

No dia 16 de dezembro, 
quarta-feira, às 19h30, a 
concentração da Carreata 
Iluminada será na Estação 
Cultura, no final da Avenida 
Nove de Julho, com saída 
prevista para às 20h, seguin-
do em direção ao centro co-
mercial da cidade e, em se-
guida, para os bairros.

Já para os dias 17 e 18 
de dezembro os locais de 
saída e trajetos ainda serão 
definidos em reunião entre 
a ACE, Secretaria de Cultura, 
Departamento de Turismo 

e Guarda Municipal. “O ob-
jetivo é definirmos trajetos 
que abranjam a maioria dos 
bairros de Batatais. Quere-
mos levar a alegria da Carre-
ata Iluminada e o Papai Noel 
para toda a cidade”, disse 
o presidente da ACE, Ennio 
Cesar Fantacini.

Esse será o quarto ano 
consecutivo que a ACE, em-
presas e parceiros realizam 
a Carreata Iluminada com 
o Papai Noel, deixando o 
mês de dezembro muito 
mais bonito para a comu-
nidade e, principalmente, 
para as crianças, desper-
tando a magia natalina em 
toda a cidade. Segundo o 
gerente da ACE, a realiza-
ção do evento está sendo 
minuciosamente planeja-
da para atender à todos os 
protocolos sanitários e de 

combate ao coronavírus.
Serviço – A Carreata Ilu-

minada com o Papai Noel 
acontecerá nos dias 16, 17 
e 18 de dezembro, sem-

cebendo várias ligações te-
lefônicas de empresários 
que questionam o calendá-

dezembro. A entidade vem 
buscando informações 
junto à Prefeitura, por in-
termédio do COE (Centro 
de Operações de Emer-
gências em Saúde Públi-
ca) e Departamento Mu-
nicipal de Tributação para 
fazer o planejamento do 
funcionamento do comér-
cio após às 18h, mas até 
o momento a situação se-
gue indefinida.

Segundo o gerente Luiz 
Carlos Figueiredo, a exem-
plo dos anos anteriores, 
seria natural a ACE Bata-
tais se reunir com empre-
sários do setor comercial 
para definir o horário es-
pecial de funcionamento 
das lojas para dezembro, 
porém, devido à pandemia 
do Coronavírus, há a ne-
cessidade de seguir os de-
cretos municipal, estadual 
e federal, que estabelecem 

ACE Batatais convida empresas para a Carreata 
Iluminada com o Papai Noel
O evento acontecerá em três noites, passando por quase todos os bairros da cidade

Horário especial do comércio para dezembro 
ainda está indefinido

regras de combate à disse-
minação e prevenção con-
tra o Covid-19.

“A nossa sugestão é 
que o horário especial de 
funcionamento do comér-
cio começaria no dia 14 de 
dezembro, segunda-feira, 
se estendendo até o dia 23 
do mesmo mês, ou seja, as 
lojas poderiam permanecer 
abertas até a noite, res-
guardados o tempo de fun-
cionamento das empresas, 
conforme estabelece o Pla-
no São Paulo para regiões 
que estejam classificadas na 
fase amarela. Mas para isso 
é necessário autorização do 
COE e do Departamento de 
Tributação”, explicou Figuei-
redo.

Em função do fechamen-
to do Jornal Empreenda ter 
sido feito no dia 27, se faz 
necessário observar que 
estava agendado para o dia 
30 de novembro, segunda-
-feira, o anúncio do Governo 
do Estado de São Paulo so-
bre as análises dos números 
da Covid-19 e classificações 
das regiões, o que poderia 
alterar o cenário em que a 
Região de Ribeirão Preto se 
encontrava (fase amarela), 
porém isso pouco mudaria 
a realidade para o comércio 
de Batatais, já que as restri-
ções de funcionamento são 
muito parecidas nas fases 
amarela e verde.

“Esperamos que a nos-

ACE Batatais aguarda parecer do COE e do Departamento Municipal de Tributação

sa região se mantenha na 
fase amarela, pois uma res-
trição mais rígida, como as 
fases laranja e vermelha, 
poderia prejudicar muito a 
economia da nossa cidade, 
por isso é importante estar 
muito atento aos protocolos 
sanitários, cumprindo todas 
as medidas de higienização, 
usando álcool em gel 70%, 
máscaras, evitando aglo-
merações e, dessa forma, 
impedindo a rápida disse-
minação do Coronavírus”, 
comentou o gerente.

Sobre a liberação do fun-
cionamento do comércio 
em horário especial no mês 
de dezembro, Figueiredo 
informou que compete ex-
clusivamente à Prefeitura 
permitir ou não que as lojas 
continuem abertas após às 
18h, definição que deverá 
ser tomada pelo COE e pelo 
Departamento Municipal de 
Tributação.

“O que a Prefeitura defi-
nir, por intermédio do COE 
e Departamento de Tribu-
tação, os empresários te-
rão que acatar, sob risco de 
fiscalização e autuação dos 
comércios que desobedece-
ram”, afirmou o gerente.

Para obter informações 
atualizadas, os empresários 
devem acessar a página na 
internet da ACE Batatais, 
pelo site www.acebatatais.
com.br ou entrar em conta-
to pelo 16.3761.3700.

rio com o horário especial 
de funcionamento do co-
mércio da cidade no mês de 

pre a partir das 20h. A pri-
meira terá concentração 
na Estação Cultura a partir 
das 19h30. As empresas 
que quiserem participar do 

evento, podem entrar em 
contato diretamente com 
a ACE Batatais para obter 
mais informações pelo 16 
3761.3700.
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No último dia 24 de 
novembro a dire-
toria e conselhos 

da ACE Batatais voltaram a 
se reunir presencialmente 
para discutir a pauta da 10ª 
reunião ordinária do ano de 
2020. As reuniões presen-
ciais estavam suspensas des-
de o mês de março, início da 
pandemia do Covid-19. Entre 
os meses de abril a outubro 
as reuniões foram efetuadas 
de maneira remota, através 
do aplicativo Zoom.

A reunião presencial do 
último dia 24 de novembro, 
teve a participação de 18 
diretores e conselheiros, 
obedecidos os protocolos 
sanitários como o uso de 
mascaras, uso do álcool em 
gel 70%, o distanciamento 
entre as pessoas, e o limite 

Foi realizado no ul-
timo dia 24 de no-
vembro, na sede 

da ACE Batatais, reunião 
de planejamento de ações 
em parceria para o ano de 

de até 40% da capacidade 
do salão de eventos.

A pauta da reunião con-
tou com a análise dos dire-
tores e conselheiros sobre 
os efeitos da pandemia e a 
retomada gradual da eco-
nomia. Na oportunidade 
os membros da direção da 
ACE Batatais, efetuaram 
um diagnóstico de cada um 
dos segmentos de negócios 
de cada diretor ou conse-
lheiro. No computo final os 
empresários demonstraram 
expectativas de crescimen-
to de vendas em diversos 
segmentos de negócios, 
como agropecuária, indús-
tria, serviços e construção 
civil, já o setor de comércio 
ainda vive uma instabilidade 
provocada pela pandemia 
da Covid-19.

A seguir foi apresentado 
pelo gerente executivo da 
ACE Batatais, Luiz Carlos Fi-
gueiredo, a análise financeira 
da entidade e a apresenta-
ção das ações em andamen-
to, como a Promoção Natal 

Pé Quente, Carreata Ilumina-
da de Natal, Bate Papo com 
Papai e Mamãe Noel, e a Live 
de Encerramento da Promo-
ção Natal Pé Quente. 

Ao final foi apresentada 
proposta de planejamen-

to das ações para o ano de 
2021, com foco nos eventos 
de fomento ao comércio, 
ações para a qualificação de 
mão de obra, eventos para o 
treinamento de empreende-
dores e gestão empresarial, 

eventos com temas atuais 
nas áreas tributarias, traba-
lhistas e de gestão, eventos 
de responsabilidade social 
como a Campanha Empresa 
Solidária, Movimenta Bata-
tais, e eventos sociais.

Após 8 meses, diretoria da ACE volta a se 
reunir presencialmente

2021. A reunião agendada 
pelo presidente da ACE Ba-
tatais teve como principal 
objetivo, discutir agenda de 
treinamentos e eventos que 
possam ser efetuadas em 

parceria entre a ACE Bata-
tais e o Sebrae no próximo 
ano.

Segundo o gerente re-
gional do Sebrae, Vinícius 
Agostinho da Nobrega, para 

o próximo ano há a possibi-
lidade de realização de con-
sultorias gratuitas através 
do Sebraetec às empresas 
MEI, ME e EPP. O Sebraetec 
é um oferecido pelo Sebrae 

em parceria com o Senai 
e Senac e visa promover 
a melhoria de processos, 
produtos e serviços ou a in-
trodução de inovações nas 
empresas, permitindo forta-
lecer a capacidade competi-
tiva dos pequenos negócios.

Vinicius Nobrega, disse 
ainda que já esta em an-
damento o ALI – Agente 
Local de Inovação, para o 
atendimento de empresas 
de Batatais. O programa 
ALI do Sebrae é executado 
por bolsistas do CNPq, gra-
duados, selecionados e ca-
pacitados pelo Sebrae para 
atuar nas micro e pequenas 
empresas de comercio ou 
serviços, com o objetivo 
de promover a melhoria de 
produtividade.

O presidente Ennio e o 
diretor Paulo Borges, soli-
citaram também o plane-
jamento de trilha de pales-
tras e cursos direcionados 
às pequenas empresas, 
bem como o atendimento 
de consultorias gratuitas 
sobre gestão empresarial. 
O gerente regional do Se-

brae, Vinicius Nobrega, 
informou que o Sebrae SP, 
esta definindo as trilhas 
de cursos e eventos e tão 
logo seja divulgada estará 
reunindo com a ACE para 
o planejamento das ações. 
Foram tratados assuntos 
sobre o funcionamento 
do Posto do Sebrae Aqui, 
atendimento presencial e 
caravanas de missões em-
presarias às principais fei-
ras e exposições a serem 
realizadas.

Participaram da reunião 
representando a ACE Ba-
tatais, o presidente Ennio 
Cesar Fantacini, o diretor 
de relações institucionais, 
Paulo Sérgio Borges de Car-
valho, o gerente executivo, 
Luiz Carlos Figueiredo e o 
colaborador William Car-
los de Oliveira. Pelo Sebrae 
estiveram participando o 
gerente regional, Vinícius 
Agostinho da Nobrega, a 
coordenadora do Sebrae 
Aqui, Priscila Pereira Batista 
Toloi, e os consultores Mau-
ricio Buffa e Fabrício Gabriel 
Siansi.

Diretoria da ACE e SEBRAE realizam reunião 
de planejamento para 2021
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Aconteceu no ul-
timo dia 15 de 
novembro as elei-

ções para os cargos de pre-
feito e vice e para ocupar as 
quinze cadeiras na Câmara 
Municipal de Batatais. A 
chapa da coligação Batatais 
para Todos, com os candida-
tos a prefeito Juninho Gas-
par e a vice Dr. Ricardinho, 
saiu vencedora com 59,8% 
dos votos válidos, totalizan-
do 15.809 votos. Os candi-
datos Mazzaron e Pimenta 
tiveram 6.984 votos (26,4%), 
os candidatos Sabará e Regi-
naldo Barbo tiveram 2.064 
votos (7,8%) e Fernando 
Ferreira e Marli Fioco com 
1.561 votos (5,9%).

Apesar do número de 

Eleição para Prefeito 2020
TOTAL DE ELEITORES 44.504 100,0%
ABSTENÇÃO 13.537 30,4%
  
COMPARECIMENTOS 30.967 69,6%
VOTOS VALIDOS 26.418 59,4%
BRANCOS 2.008 4,5%
NULOS 2.541 5,7%
  
50 – FERNANDO ANTÔNIO FERREIRA 1.561 5,9%
65 – REGINALDO DE OLIVEIRA 2.064 7,8%
15 – SEBASTIAO O. MAZZARON FILHO 6.984 26,4%
11 – LUIS FERNANDO B. GASPAR JUNIOR 15.809 59,8%
TOTAL 26.418 100,0%

Eleição para Vereador 2020
TOTAL DE ELEITORES 44.504 100% 
ABSTENÇÃO 13.537 30,4% 
   
COMPARECIMENTOS 30.967 69,6% 
VOTOS VALIDOS 26.614 59,8% 
BRANCOS 2.193 4,9% 
NULOS 2.160 4,9% 
   
PARTIDOS Nominais Legenda Total
11 – PP (Vagas: 4) 5.049 570 5.619
15 – MDB (Vagas: 2) 3.136 393 3.529
45 – PSDB (Vagas: 2) 2.410 59 2.469
17 – PSL (Vagas: 1) 2.343 23 2.366
40 – PSB (Vagas: 1) 2.297 31 2.328
65 – PC do B (Vagas: 1) 2.079 114 2.193
22 – PL (Vagas: 1) 1.754 34 1.788
25 – DEM (Vagas: 1) 1.724 35 1.759
14 – PTB (Vagas: 1) 1.566 46 1.612
50 – PSOL (Vagas: 1) 1.343 97 1.440
10 – REPUBLICANOS (Vagas: 0) 954 36 990
13 – PT (Vagas: 0) 302 43 345
55 – PSD (Vagas: 0) 158 18 176
TOTAL 25.115 1.499 26.614

Vereadores Mais Votados
VEREADORES ELEITOS
Seq NÚMERO / NOME DO CANDIDATO VOTOS PARTIDO  E/ÑE
1 45.666 – JÚLIO EDUARDO MARQUES PEREIRA 902 PSDB Eleito
2 40.000 – ANDRESA DA SILVA FURINI 641 PSB Eleito
3 50.050 – ANABELLA PAVÃO DA SILVA 606 PSOL Eleito
4 10.100 – ZENI DE JESUS SILVESTRE (*) 562 Republicanos 
5 15.777 – WLADIMIR FERRAZ DE MENEZES 552 MDB Eleito
6 45.555 – MARILDA DE FÁTIMA COVAS 501 PSDB Eleito
7 11.222 – JOSE MAURICIO MARÇAL DAMASCENA 473 PP Eleito
8 17.190 – CLAUDIA REGINA NUNES LANÇA 472 PSL Eleito
9 15.015 – GUSTAVO DOMINGOS RASTELLI 463 MDB Eleito
10 11.234 – RAFAEL AUGUSTO PRODOSSIMO DA SILVA 454 PP Eleito
11 50.123 – GABRIELA EVANGELISTA ARANTES DA SILVA 448 PSOL  
12 45.045 – ROBERTO LUIS CARDOSO TOFETI 445 PSDB  
13 11.001 – EDUARDO HENRIQUE RICCI 431 PP Eleito
14 15.555 – JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA CAMARGO 429 MDB  
15 65.000 – PAULO SERGIO BORGES DE CARVALHO 419 PCdoB Eleito
16 15.444 – RODRIGO MARCELO SILVEIRA COCITO 417 MDB  
17 17.111 – RICARDO SHINDE DE CARVALHO SUGUIURA 417 PSL  
18 11.016 – MARCOS NUNES SANTANA 411 PP Eleito
19 25.666 – SEBASTIÃO SANTANA JÚNIOR 408 DEM Eleito
20 11.333 – MATHEUS GABRIEL TEODORO DE SOUZA 402 PP  
21 11.888 – MARCELA CORDEIRO GASPAR 393 PP  
22 40.123 – ANDRE TOFFETTI DIAS (Sob Júdice) 392 PSB  
23 11.000 – ANDRE LUIS DA SILVA 392 PP  
24 14.500 – CLAUDIO FARIA 358 PTB Eleito
25 17.193 – JOÃO LUIZ CONCEIÇÃO 351 PSL  
26 25.000 – OCIMAR DOS REIS OLIVEIRA 323 DEM  
27 11.123 – MARCO ANTONIO MAZZARON BETARELLO 308 PP  
28 65.111 – JOSE ANTÔNIO DA SILVA JUNIOR 290 PCdoB  
29 22.345 – ABDENOR TAHAN MALUF 285 PL Eleito
(*) Partido não conseguiu coeficiente – E – Eleito, ÑE – Não Eleito

ELEIÇÃO MUNICIPAL:

Juninho Gaspar (PP) é eleito Prefeito com 59,8% 
dos votos, Câmara tem renovação de 8 vereadores

eleitores ter aumentado 
em 3,43% em relação a 
eleição municipal de 2016, 

passando de 43.030 eleito-
res para 44.505 eleitores, o 
percentual de abstenções 

aumentou 41,7% em 
relação a eleição an-
terior. Em 2016 teve 
9.552 abstenções e 
neste ano 13.537, 
ou seja 30,4% dos 
eleitores deixaram 
de comparecer para 
votar em 2020.

Para a eleição de 
prefeito neste ano, 
houve 2.541 votos 
nulos e 2.008 votos 
em branco, totalizan-
do 5.549 votos, cerca 
de 14,7% dos eleito-
res que comparece-
ram às urnas No ano 
de 2016 houve 3.449 

votos nulos e 1.760 votos em 
branco, totalizando 5.209 vo-
tos, 15,6% dos eleitores que 

compareceram para votar.
Para a eleição de verea-

dor dos 30.967 eleitores que 
compareceram para votar, 
2.160 anularam seu voto, ou 
seja, 7% dos eleitores. Vota-
ram em branco 2.193 elei-
tores, o que corresponde a 
7,1% dos que comparece-
ram. Somados os votos nu-
los e em brancos, totalizam 
4.353 votos que deixaram 
de ser computados, cerca 
de 14,1% dos eleitores que 
compareceram às urnas. 

Somados os 13.537 
eleitores que não com-

pareceram para votar em 
2020 com os votos nulos e 
em branco temos um total 
18.086 eleitores (40,6%) 
que não votaram para pre-
feito e um total de 17.890 
eleitores que não votaram 
para vereador (40,2%). 

O comparecimento tam-
bém foi menor em 2020, 
compareceram 30.967 elei-
tores,  no ano de 2016, cerca 
de 33.478 eleitores compa-
receram para votar, ou seja, 
em 2020 houve o compare-
cimento de 2.511 a menos 
nas urnas.
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A ação de um gru-
po de amigos 
de Batatais de-

nominada “Eu Ajudo” está 
completando 20 anos. Em 
novembro a realização do 
evento para o dia 24 de 
dezembro desse ano ain-
da não estava definida em 
função da pandemia e dos 
protocolos de combate à 
disseminação do corona-
vírus. Após se reunir com 
os integrantes do grupo, o 
coordenador Vinícius Lima 
confirmou o evento para a 
véspera do Natal, ocasião 
em que serão distribuídos 
muitos brinquedos para as 
crianças carentes de Bata-
tais.

Segundo informou Vi-
nícius, excepcionalmente, 
nesse ano não haverá a 
venda de camisetas para 
a arrecadação de recursos 

Vinícius Lima confirma ação Eu Ajudo para 
o Natal 2020

Nesse ano não haverá a venda de camisetas. Os brinquedos serão comprados apenas com doações da população
que serviriam para comprar 
os brinquedos. “O Covid-19 
prejudicou muito. Conta-
remos nesse ano só com a 
arrecadação mesmo. Esta-
mos convidando as pessoas 
para doar brinquedos novos 
ou usados ou ainda valores 
para podermos adquirir os 
produtos. No dia da entrega 
dos brinquedos, tomaremos 
todos os cuidados de higie-
ne, usando máscaras, álcool 
em gel, seguindo todos os 
protocolos sanitários”, co-
mentou ele.

A ação Eu Ajudo, que 
possui 10 integrantes fixos, 
conta com a colaboração de 
pessoas da comunidade, de 
empresários e com o apoio 
da ACE Batatais. Todos os 
anos são distribuídos mi-
lhares de brinquedos no 
Natal e também em outras 
datas do ano, em creches e 

instituições que cuidam de 
crianças.

No ano de 2000, em 
uma reunião entre amigos, 
surgiu a ideia de fazer uma 
prestação de serviço para 
a comunidade e o plano foi 
o de distribuir brinquedos 
para crianças carentes de 
Batatais e fazer do Natal 
uma data muito mais feliz e 
essa campanha virou a mar-
ca registrada do Eu Ajudo, 
aguardada por milhares de 
crianças.

A receita da campanha 
vem de algumas empresas 
que apoiam a iniciativa. 
O Eu Ajudo também tem 
como principal doadora do 
projeto a população, que 
nos anos anteriores com-
prava camisetas ou colabo-
rava com brinquedos, fazen-
do a entrega em um ponto 
tradicional que o grupo de 

amigos fica todos os anos 
no centro da cidade, o cru-
zamento das ruas Coronel 
Joaquim Rosa com a Rua 
Doutor Leandro Cavalcante. 
Pessoas passam pelo local e 
deixam desde uma moeda, 
troco de compras, brinque-

dos novos e usados.
Todo brinquedo compra-

do ou arrecadado pelo Eu 
Ajudo é distribuído para as 
crianças carentes de vários 
bairros da cidade durante 
uma carreata realizada sem-
pre na véspera de Natal, ou 

seja, dia 24 de dezembro.

SERVIÇO – Para doar 
brinquedos ou qualquer 
valor em dinheiro para a 
ação “Eu Ajudo, E Você?” o 
telefone de contato é o (16) 
99184-8634.

No dia 8 de dezem-
bro, terça-feira, 
a partir das 17h, 

no Salão de Eventos Alcides 

Milan, sede da ACE Batatais, 
integrantes da organização 
do Movimenta Batatais e 
amigos realizarão a Live So-

lidária, em prol do jovem 
Ary Braga Rezende Neto. A 
ação tem o objetivo de arre-
cadar recursos com a venda 

Movimenta Batatais realizará Live Solidária 
em prol do jovem Ary Rezende

de produtos doados por em-
presas e pela comunidade 
para ajudar com as despe-
sas do tratamento de saúde 
de Ary Rezende, que possui 
adrenoleucodistrofia, uma 
doença genética rara.

O integrante da organi-
zação do Movimenta Bata-
tais, Cesar Henrique Sousa, 
comenta que a Live Solidária 
será um evento virtual, trans-
mitido pela rede social ins-
tagran do Movimenta Ba-
tatais. Segundo ele, a Ideia 
de fazer uma live em prol de 
Ary Rezende surgiu entre os 
integrantes da comissão or-
ganizadora do Movimenta 
Batatais depois de ficarem 
informados sobre as dificul-
dades que o jovem e sua fa-
mília estavam passando para 
manter o tratamento médico.

A ação será realizada 
pelo Movimenta Batatais, 
com a ajuda de Influencers 

digitais da cidade e da Esco-
la COC Batatais, a qual Ary 
Rezende estudava. No dia 
8 de dezembro, a partir das 
17h, terá início a Live Soli-
dária, que será apresentada 
pelos influencers, com o ob-
jetivo de comercializar pro-
dutos adquiridos por meio 
de doações.

“Na Live Solidária serão 
colocados à venda todas as 
doações que conseguimos 
até a data do evento, como 
bolsa de estudo da Escola 
COC Batatais, bolsa de estu-
do de idiomas Fisk Batatais, 
vale supermercado, bicicle-
ta, micro-ondas, brinque-
dos, bolos, roupas, sapatos, 
perfumes, camisetas de 
times de futebol, inclusive 
uma camiseta retrô da Se-
leção Brasileira, autografa 
pelos jogadores – Clodoal-
do, Zagallo, Baldochi, Brito, 
Dario, Carlos Alberto, Ado, 

Roberto Miranda, Paulo Ce-
sar Caju, Edu, Jairzinho, e 
muito mais”, comentou Ce-
sar Sousa.

Também para ajudar a 
arrecadar valores em prol 
de Ary Rezende, foram pro-
duzidos cerca de três mil 
copos para serem vendidos 
a R$ 10 cada para a comuni-
dade. Os copos ainda estão 
à venda nas três lojas dos 
Supermercados Real.

“Agradeço imensamente 
a todos os participantes e 
apoiadores desta ação. Con-
vido as todos para seguirem 
o instagram do Movimen-
ta Batatais para participar 
conosco desta importante 
ação solidária. Todo o resul-
tado financeiro da Live So-
lidária será repassado para 
o Ary e sua família para dar 
continuidade a esse impor-
tante tratamento médico”, 
ressaltou Cesar Sousa.
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De 16 à 19 de 
novembro, se-
gunda à quinta-

-feira, das 19h às 22h, no 
Salão de Eventos Alcides 

Na edição do Em-
preenda em Ja-
neiro de 2020, 

apontamos cinco grandes 
questões jurídicas que de-
veriam ter grande reper-
cussão no mundo jurídico 
(a edição pode ser lida em 
https://www.acebatatais.
com.br/informativos). 

É sabido e consabido 
que 2020 foi um ano para 
lá de estranho, de fazer 
ruir qualquer previsão dos 
mais ilustrados experts, 
desde os analistas de mer-
cado até os mais renoma-
dos videntes. 

Faço um balanço destas 
questões. 

Enquanto isso, no Mi-
nistério do Meio Ambien-
te...

Ricardo Salles ainda é o 
Ministro do Meio Ambien-
te. Gosto sempre de re-
cordar que Salles é aquele 
ex-secretário de maio am-
biente que queria privati-
zar a Floresta de Batatais. 

A política ambiental 
do Governo Federal con-
tinua a mesma, senão 
pior, especialmente ante 
à indiferença da destrui-
ção de grandes áreas de 
dois dos principais bio-
mas brasileiros: o Panta-
nal e a Amazônia. A isto 
se acrescente a polêmi-
ca Resolução CONAMA 
500/2020.

Mas o destaque fica 
para a atuação catastrófi-
ca do Presidente da Repú-
blica, especialmente por 
constantemente defender 
uma política ambiental 
que, na verdade, não exis-
te, e atribuir a países eu-
ropeus a responsabilidade 

pelo que o Brasil causa aos 
seus recursos ambientais. 
Na Folha de 24/11/2020, 
Joel Pinheiro da Fonseca 
noticia que o acordo Merco-
sul-União Europeia não será 
ratificado e que o Ministério 
da Agricultura da Alemanha 
anunciou que deve aumen-
tar o rigor na fiscalização de 
produtos tropicais.

A posição do governo fe-
deral em matéria ambiental 
pode trazer sérios prejuízos 
ao agronegócio e à indústria 
brasileira. 

Em suma, nada mudou.

SEM REFORMA 
ADMINISTRATIVA, 

SEM REFORMA 
TRIBUTÁRIA, SEM 

ORÇAMENTO PARA 2020
Não é de hoje que se fala 

em reforma administrativa 
e tributária. Há dezenas de 
projetos a respeito destas 
duas matérias, todas sopi-
tando nas gavetas do Con-
gresso Nacional ou perdidas 
na confusão ou no vácuo de 
ideias do Ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes. 

Aliás, a inoperância do 
Ministro Guedes me dá a 
impressão de que ele aguar-
da a economia chegar ao 
fundo do poço para conse-
guir seu sonhado imposto 
sobre operações digitais, 
algo como uma versão mo-
dernizada da CPMF. 

Por outro lado, o Con-
gresso Nacional ainda está 
longe de aprovar o orça-
mento para 2021. Como o 
ano legislativo não pode ter-
minar sem que o orçamento 
seja aprovado, há grande 
probabilidade de termos 
que pagar “hora extra” para 

nossos congressistas. Nos-
sos congressistas ainda ten-
tam encontrar uma forma 
de evitar o colapso da admi-
nistração pública e, ao mes-
mo tempo, garantir que não 
se viole o teto fiscal e, ain-
da assim, arrumar recursos 
para o bolsa família versão 
Bolsonaro: o Renda Brasil.  

As questões orçamen-
tárias do Governo Fede-
ral devem repercutir nos 
municípios. A previsão é 
de que haja muita caneca 
para pouca esmola. Todos 
os candidatos a Prefeito de 
Batatais reconheceram as 
limitações orçamentárias do 
Município e a necessidade 
de buscar recursos no Esta-
do e na União. Essa é uma 
realidade incontornável dos 
municípios, especialmente 
os de menor porte, como 
Batatais. Também é uma 
das razões da importância 
das reformas administrativa 
e tributária. 

NORMAS 
TRABALHISTAS

As grandes alterações 
na legislação trabalhista em 
2020 foram delineadas pela 
pandemia. Neste aspecto, 
foi benvinda a Medida Provi-
sória nº 936, depois conver-
tida na Lei nº 14.020. Ainda 
que contenha algumas fa-
lhas técnicas e que a reda-
ção final seja de duvidosa 
qualidade técnico-jurídica, 
tal norma ajudou empre-
sas e trabalhadores a não 
sucumbirem na crise, com 
a possibilidade de redução 
de jornada ou de suspensão 
de contrato de trabalho, de-
sonerando a empresa, mas 
garantindo um benefício 

ao empregado durante os 
períodos de redução/sus-
pensão. Sem o benefício, o 
número de desempregados 
no Brasil seria muito maior 
do que os 14 milhões que 
padecem sem trabalho. 

Em junho de 2020, o STF 
julgou improcedentes as 
Ações Diretas de Inconsti-
tucionalidade movidas con-
tra as leis que permitiram 
a terceirização de atividade 
fim, consolidando o enten-
dimento do tribunal, que ti-
nha adotado tese semelhan-
te na ADPF nº 324. 

Ainda em matéria traba-
lhista, há dois destaques ne-
gativos contra o Congresso 
Nacional, que deixou cadu-
car as medidas provisórias 
nº 905 e 927. 

A primeira, além de criar 
o Contrato de Trabalho Ver-
de Amarelo, com vistas es-
pecialmente para entrada 
no mercado de trabalho, 
continha regras de moder-
nização quanto a jornada de 
trabalho e aplicação de pe-
nalidades. 

A segunda, tinha impor-
tantes normas de adequa-
ção dos contratos de traba-
lho à crise sanitária. 

Ao que parece, não ha-
via consenso a respeito da 
aprovação das duas MP e, 
por isso, sequer foram le-
vadas a plenário. Isso é um 
absurdo! Se não há consen-
so para aprovar, então a MP 
deve ser posta em votação 
para sua rejeição. A verda-
de é que, não tendo ido à 
votação, nunca saberemos 
se realmente não havia con-
senso, ou se isso foi apenas 
um capricho do presidente 
do Congresso. Com efeito, 

em ambos os casos, o Poder 
Legislativo renunciou ‒ ab-
surdamente, repita-se ‒ ao 
seu dever institucional pri-
mordial. Lamentável. 

A PRISÃO EM SEGUNDA 
INSTÂNCIA

No jargão dos tribunais 
superiores, quando um mi-
nistro evita o julgamento de 
um determinado processo, 
é dito que ele se sentou so-
bre o processo ou sobre a 
eventual decisão limitar. 

Isso já aconteceu, vergo-
nhosamente, com o Minis-
tro Luiz Fux, atual presiden-
te do STF, quando concedeu 
liminar para permitir o au-
xílio moradia aos magistra-
dos, causando prejuízo de 
algum milhões ao erário pú-
blico. 

Com a prisão em segun-
da instância, o processo já 
serviu de assento a muitos 
ministros. A começar pela 
Min. Cármen Lúcia que ine-
gavelmente deixou de levar 
a questão a plenário por-
que estavam próximas as 
eleições. O Min. Dias Tófolli 
também usou o mesmo pro-
cesso de banquinho durante 
os dois anos de seu manda-
to. Agora, é a vez do Min. 
Luiz Fux. 

Havia uma expectativa 
de que o tribunal decidisse 
a questão neste ano, mas 
parece que terminaremos 
2020 com a mesma confu-
são e incerteza quanto à 
prisão antes do trânsito em 
julgado. Claro que sempre 
é possível esperar alguma 

Milan, o Sebrae-SP e a 
ACE Batatais promoveram 
o curso Super MEI: Or-
ganize seu Negócio, que 
teve como objetivo auxi-

liar os empreendedores a 
administrar melhor suas 
empresas, os preparando 
para a retomada da eco-
nomia no chamado “Novo 

Normal”. As aulas conta-
ram com 18 participantes.

Os empresário que parti-
ciparam do Curso Super MEI 
puderam aprender diver-

Sebrae-SP e ACE auxiliam MEIs a organizarem 
seus negócios em Batatais

Ação realizada entre os dias 19 e 22 de outubro reuniu cerca de 20 empresários na sede da Associação Comercial e Empresarial do município

Dr Alexandre dos Santos Toledo
Diretor de Assuntos Jurídicos da ACE Batatais

excentricidade do Ministro 
Marco Aurélio às vésperas 
do recesso do tribunal. A 
conferir. 

A LGPD
A Lei Geral de Proteção 

de Dados finalmente en-
trou em vigor, em 18/09. 

Mas ficou capenga, 
porque a Autoridade Na-
cional de Proteção de Da-
dos, que é necessária para 
regulamentar e operacio-
nalizar a lei, só foi aprova-
da pelo Senado no final de 
outubro. E, até agora, não 
fez nada.  

As empresas, especial-
mente as de médio e pe-
queno porte, continuam a 
fazer ouvidos moucos para 
a proteção de dados. Po-
dem se complicar se a LGPD 
for utilizada por consumi-
dores ou trabalhadores. 

Na prática já está em 
vigor, com todas as dúvi-
das e as necessidades de 
regulamentação. 

 
Traumatizado com 

2020, não farei previsões 
para 2021. Aliás, concordo 
com Zé Simão, que disse 
recentemente na sua co-
luna para a BandNews FM: 
“Antes de entrar em 2021, 
eu quero ver o trailer”. 

Boas Festas!

Previsões não (ou quase) concretizadas

sos ensinamentos sobre o 
empreendedor de sucesso, 
com vivências para o auto-
conhecimento do perfil em-
preendedor e referências 
de empresários de sucesso. 
Eles também contaram com 
aulas práticas nas oficinas 
sobre fluxo de caixa e for-
mação de preço para des-
mistificar os custos e gastos 
de uma empresa, auxiliando 
na formação de maneira 
correta do preço de venda 
de seus produtos e serviços. 
Aprenderam ainda estraté-
gias de marketing digital e 
as possibilidades de vendas 
online.

O Super MEI faz parte 
do programa Empreenda 

Rápido, voltado a todos 
os empreendedores que 
querem aprimorar ou ex-
pandir os negócios e que 
auxilia o empreendedor 
no acesso a crédito, por 
meio da parceria com o 
Banco do Povo. Os MEIs 
participantes ficam habi-
litados para solicitar cré-
dito com tarifas especiais, 
com juros abaixo da média 
do mercado.

Os cursos de capacitação 
presencial vão continuar em 
novas datas. Para mais in-
formações e inscrições, os 
interessados podem entrar 
em contato diretamente 
com a ACE Batatais pelo te-
lefone (16) 3761-3700.
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A noite de 26 de 
novembro foi es-
pecial no Salão de 

Eventos Alcides Milan, sede 
da ACE Batatais. O CMEC 
(Conselho da Mulher Em-
preendedora e da Cultura), 
com a participação de 35 
mulheres, realizou um even-
to em comemoração ao Dia 
Mundial do Empreendedo-
rismo Feminino com a pales-
tra “O Despertar de Consci-
ência, você e seu negócio”, 
ministrada pela Terapeuta 
Vibracional Quântica, Silveli 
Milan e pela especialista em 
inovação Lorena Silvério. 

Com todas as medidas 
de higiene para combater e 
prevenir a disseminação do 
Covid-19, com máscaras, ál-
cool em gel, cadeiras dispos-
tas com certa distância uma 

das outras, uma decoração 
simples, porém de muito de 
bom gosto e extremamente 
agradável, o Salão de Even-
tos Alcides Milan começou 
a receber as participantes 
por volta das 19h, recepcio-
nadas pelas coordenadoras 
do CMEC, Paula Mariano 
Garcia, Elidiane Luchetti de 
Oliveira, Cassia Aparecida 
de Souza, Thais Andréa Tei-
xeira Silva Milan, Elaine Cris-
tina Luchetti, Ana Carolina 
Lancelotti Garcia Pereira, Li-
lia Patrícia de Oliveira e Ana 
Paula Gonçalves, além da 
colaboradora Sueli Corrêa.

“Pensamos em todos os 
detalhes para que o nosso 
evento fosse realizado de 
forma segura, obedecendo 
todos os critérios sanitários 
de prevenção ao coronaví-

rus. Disponibilizamos álcool 
em gel na entrada e na par-
te interna do salão, todas as 
participantes estavam com 
máscaras, obedecendo o 
distanciamento e o número 
máximo de pessoas no lo-
cal”, comentou a coordena-
dora geral do CMEC, Paula 
Garcia.

No evento, foram servi-
dos lanches, que foram em-
balados individualmente, 
também havia garrafinhas 
de suco e refrigerante de 
200 ml para que a própria 
pessoa se servisse e to-
casse apenas no que fosse 
consumir, jogando as em-
balagens diretamente nos 
cestos próprios para o des-
carte.

Por volta das 19h40, na 
tribuna da ACE, Sueli Corrêa 

anunciou o início do evento, 
apresentando as coordena-
doras do CMEC Batatais, as 
convidando para subirem 
ao palco. Em seguida, Paula 
Garcia assumiu o microfone. 
Com a palavra, a coordena-
dora geral apresentou as 
palestrantes Silveli Milan e 
Lorena Silvério.

Silveli Milan é terapeuta 
vibracional quântica, psi-
coterapeuta holística, com 
Psicanálise, Harmonização 
de Ambientes, Cursos e 
Consultorias - Radiestesia/ 
Radiônica e Feng Shui, do 
básico ao avançado, Man-
dalas Quânticas - pessoal e 
profissional.

Lorena Silvério e gra-
duada em Administração, 
com MBA em Controladoria 
e Finanças, atuante no em-
preendedorismo com espe-
cialização em Inovação. Em 
um ano e meio foram mais 
de 70 empresas atendidas e 
inovadas na região por Lore-
na.

Com o tema “O Desper-
tar de Consciência, você e 
seu negócio”, Silveli e Lo-
rena deram um show, com 
muitas informações positi-
vas e de empoderamento, 
deixando as expectadoras 
motivadas e animadas.

“O Objetivo foi propor-
cionar mais conhecimento e 
bem estar às mulheres em-
presárias, pois 2020 foi um 
ano bem atípico e desafia-
dor, e nós mulheres temos 
empresas para administrar, 
casa, filhos, etc. No dia 19 
de novembro foi celebrado 
o Dia Mundial do Empreen-
dedorismo Feminino, por-
tanto comemoramos uma 
data muito importante para 
valorizar a mulher Empre-
endedora”, comentou Paula 
Garcia.

Finalizando, a coordena-
dora geral do CMEC Batatais 
agradeceu aos patrocina-
dores por viabilizarem a re-
alização do evento: Wiclix 
Internet, Flora Sandrin, Ca-
pel Materiais Elétricos, Pau-
laTur, Castelo Pet Shop, Lilia 

O Despertar de Consciência, você e seu negócio

CMEC promove palestra em comemoração ao 
Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino

Lingerie, Ótica Melani 
Botto, Planeta Pé Cal-
çados, Lorena Silvério 
Inovação e Gestão Es-
tratégica, Silveli Milan 
Uniterapias, Difusora 
Batatais e Paizão Mó-
veis. Também agradeceu ao 
empresário Giovani Soave, 
da Alvo Virtual, que ficou 

responsável pela parte téc-
nica de som e imagem du-
rante a palestra.
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No próximo dia 
7 de dezembro, 
segunda - fe i r a , 

às 16h, serão realizados 
os primeiros sorteios da 
Promoção Natal Pé Quen-
te. Serão três dias de sor-
teios com o total de R$ 15 
mil em vales compras. No 
dia 29 de dezembro, terça-
-feira, a ACE Batatais re-
alizará uma Live Especial 
com o “Grupo Raiz Samba 
6”, com muitos brindes das 
lojas participantes para 

Primeiro sorteio da Promoção 
Natal Pé Quente 2020 será no dia 7

São R$ 15 mil em vales compras e muitos brindes, com Live Especial de 
encerramento com o Grupo Raiz Samba 6

quem estiver assistindo.
São 75 lojas participantes 

da promoção. A cada R$ 50 
em compras o cliente rece-
be um cupom para concor-
rer aos R$ 15 mil em vales 
compras. Os ganhadores po-
derão usar os valores para 
comprar produtos e servi-
ços nessas lojas, deixando 
as compras de Natal e Ano 
Novo ainda mais alegres.

No dia 7 de dezembro 
serão sorteados R$ 2.500, 
sendo quatro vales compras 

de R$ 250 e três vales com-
pras de R$ 500. No dia 14 de 
dezembro serão mais R$ 4 
mil, sendo seis vales de R$ 
250, três vales de R$ 500 e 
um super vale compras de 
R$ 1.000. No dia 29 serão os 
sorteios mais especiais, com 
o total de R$ 8.500 em vales 
compras, sendo seis vales 
de R$ 250, seis vales de R$ 
500, três super vales de R$ 

1.000 e mais cinco vales de 
R$ 200 para os vendedores.

No dia 29 de dezembro, 
no Salão de Eventos Alcides 
Milan será realizada a “Live 
Especial Natal Pé Quente” 
com show musical do Gru-
po Raiz Samba 6. Durante o 
evento, além dos vales com-
pras, serão sorteados vários 
brindes para quem estiver 
acompanhando o evento. 

A ACE Batatais divulgará o 
link de acesso com antece-
dência para ninguém perder 

esta grande festa.
Empresas participantes da 

Promoção Natal Pé Quente

ARMARINHO CASARÃO  
END.: R. CEL. JOAQUIM ROSA, 227, CENTRO   
TEL.:  3761-3336
BAZAAR        
END.: AV. DR. OSWALDO SCATENA, 299, CENTRO
TEL.:  3761-1090
BAZAAR HERING  
END.: R. DR. MANOEL FURTADO, 25, CENTRO                              
TEL.:  3761-1944
BAZAR CASTELO  
END.: AV. COMANDANTE SALGADO, 680, CASTELO                   
TEL.:  3761-6834
BICICLETARIA BATATAIS           
END.: R. JOSÉ LOMBARDI, 20, RIACHUELO      
TEL.:  3761-3301
BOA VISÃO ÓTICA
END.: AV. DUQUE DE CAXIAS, 156, CASTELO
TEL.: 3761-5131
BONAFRUTA
END.: PÇ. CONEGO JOAQUIM ALVES, 193, CENTRO
TEL.: 2110-0096

BRÉ CHIC
END.: R. ANGELO SCAVAZZA, 38, FRANCISCO PUPIM
TEL.: 3662-9569
CAPIM LIMÃO
END.: R. CEL. JOAQUIM ALVES, 30, CENTRO
TEL.: 99210-3584
CASINHA DOS ENFEITES             
END.: R. JOSÉ JORGE, 268, RIACHUELO             
TEL.:  3761-6778
CASTELO PET SHOP          
END.: AV. DUQUE DE CAXIAS, 1024, CASTELO              
TEL.:  3662-2403
CHAVEIRO ÁGAPE               
END.: R SENADOR FEIJÓ, 103, VILA MARIA     
TEL.:  3761-6759
CIDINHA MODAS  
END.: TRAV. BURITI, 25, RIACHUELO                
TEL.:  3761-4716
CLINICA VETERINÁRIA DR. VINICIUS FLEURY
END.: R. TOPAZIO, 394, VILA LIDIA
TEL.: 3662-6858

EMPRESAS PARTICIPANTES DA PROMOÇÃO NATAL PÉ QUENTE DA ACE BATATAIS
3D INFOSHOP  
END.: AV. QUATORZE DE MARÇO, 481, VILA MARIA
TEL.: 3761-1941
A PONTUAL
END.: R. CEL. JOAQUIM ALVES, 19, CENTRO
TEL.: 3761-4854
ADRIANA LINGERIE          
END.: AV. DR. OSWALDO SCATENA, 234, CASTELO     
TEL.:  3662-9909
AGAPE BRINDES
END.: R. PADRE CLARET, 521, CASTELO
TEL.: 98870-3294
AGRO ANDRÉ LUIS             
END.: AV. DOS PUPINS, 390, FRANCISCO PUPIN                          
TEL.:  3662-5846
ALQUIMIA MODA E ACESSÓRIOS         
END.: R. DR. LEANDRO CAVALCANTI, 55, CENTRO                     
TEL.:  3761-0242
ANTENAS E CIA     
END.: R. DR. ALBERTO GASPAR GOMES, 874, SANTO ANTÔNIO          
TEL.:  3662-6797
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COMERCIAL MANSUR
END.: R. DR. ALBERTO GASPAR GOMES, 653, CENTRO
TEL.: 3761-2445
CONVENIÊNCIA CANADÁ             
END.: AV. PROF. DR. JOSÉ RINALDO LAZARINI, 285, JD CANADA        
TEL.:  3761-3773
CRED CALÇADOS BIANCO           
END.: R. MARECHAL DEODORO, 243, CASTELO            
TEL.:  3662-9292
CUCA BABY KIDS 
END.: AV. DR. CHIQUINHO ARANTES, 463, CENTRO   
TEL.:  3761-4123
DEZIRE
END.: R. CEL. MANUEL GUSTAVINO, 377, CENTRO
TEL.: 3761-0909
DMF AFIAÇÃO
END.: R. SENADOR FEIJO, 173, VILA MARIA
TEL.: 99152.8352
DOCE E FESTA BATATAIS          
END.: R. CEL. JOAQUIM ROSA, 196, CENTRO                  
TEL.:  3761-9200
DOCE VÍCIO MODAS          
END.: R. DR. VILA NOVA, 71, RIACHUELO         
TEL.:  3761-1332
DONA CE CHINELOS         
END.: R. SETE DE SETEMBRO, CENTRO                  
TEL.:  99182-3101
DUQUE TABACARIA          
END.: R. DR. LEANDRO CAVALCANTE, 139, CENTRO,
TEL.:  3012-5616
FABRIART
END.: R. DOS ANTURIOS, 467, VILA SÃO FRANCISCO
TEL.: 99206-8616
FARMÁCIA FERNANDO MANIPULLARIUM  
END.: R. SANTOS DUMONT, 140, CENTRO                       
TEL.:  3761-2118
FLORA SANDRIN  
END.: PÇ. DR. FERNANDO COSTA, 85, CASTELO                           
TEL.:  3662-4445
FOUR MODA COUTRY
END.: R. VER. ROBERTO P. MARQUES, 10, DISTRITO INDUSTRIAL
TEL.: 3761-1363
HB MÓVEIS
END.: AV. DOS PUPINS, 298, FRANCISCO PUPIM
TEL.: 99335-0815
IDEAL CASA
END.: R. CEL. JOAQUIM ROSA, 106, CENTRO
TEL.: 3662-2532
J2M PORTÕES          
END.: R. VEREADOR CARLOS SIBIM, 15, JD. VIRGINIA                              
TEL.:  3662-3998
LILIA LINGERIE
END.: R. CEL. JOAQUIM ALVES, 30 CENTRO
TEL.: 99283-4214
LIMPE BEM
END.: R. ARTHUR LOPES DE OLIVEIRA, 1612, VILA LÍDIA
TEL.: 99260-6368
LOJAS ED MAIS
END.: PÇ. DR. JORGE NAZAR, 09, CENTRO
TEL.: 3761-6508

LUANGER MAGAZINE      
ENDEREÇO: R. SANTOS DUMONT, 816, SANTO ANTONIO                    
TELEFONE:  3761-3007
MAMÃE BEBE
END.: R. SETE DE SETEMBRO, 133, CENTRO
TEL.: 98860-3595
MERCADÃO DOS ÓCULOS            
END.: RUA MARECHAL DEODORO, 59, CENTRO           
TEL.:  99125-7804
MESTRE DA LIMPEZA
END.: R. DR. ALBERTO GASPAR GOMES, 543, CENTRO
TEL.: 99314-6942
NEW LOOK 
END.: PÇ. CÔNEGO JOAQUIM ALVES, 195, CENTRO    
TEL.:  99327-5029
NIBIA LINGERIE   
END: R. CLAÚDIO NORI, 36, PARQUE TEXTIL               
TEL.:  3662-8942
NIMALÂNDIA
END: AV. DR. CHIQUINHO ARANTES, 524, CENTRO   
TEL:  3662-3610
NOVA GRIFF             
END: R. DR. REBOUÇAS, 103, VILA MARIA
TEL:  3761-1102
NOVA GRIFF FILHOS        
END.: PÇ. PIO XII, 146, VILA MARIA     
TEL.:  3662-3804
ÓTICA BRASILEIRA           
END: R. CEL. JOAQUIM ROSA, 128, CENTRO   
TEL:  3761-5541
ÓTICA MELANI BOTTO  
END: PÇ. CÔNEGO JOAQUIM ALVES, 3, CENTRO         
TEL:  3761-2855
ÓTICAS CAROL       
END: R. CEL. JOAQUIM ROSA, 4, CENTRO                        
TEL:  3662-9938
ÓTICAS MADRI
END.: RUA SANTOS DUMONT, 680, CENTRO
TEL.: 3662-8301
PARAISO DOS PETS
END.: R. GABRIEL DE ANDRADE, 317, CENTRO
TEL.: 99460-0220
PAULATUR TURISMO       
ENDEREÇO: AV. NOVE DE JULHO, 130, CASTELO      
TELEFONE:  3761-3536
PIMENTA ROSA
END.: R. QUINTINO BOCAIUVA, 597, VILA MARIA
TEL.: 3662-4688
PIZZARIA TIO ANDRÉ
END.: R. QUINTINO BOCAIUVA, 100, CASTELO
TEL.: 3662-1550
PLANETA PÉ CALÇADOS              
END.: R. CEL. JOAQUIM ALVES, 1164, RIACHUELO      
TEL.:  3761-4489
PONTO A PONTO  
END.: AV. PREF. JOSÉ PIMENTA NEVES, 570, SÃO FRANCISCO                            
TEL.:  99385-7250
POPIMAR      
END.: AV. DR. CHIQUINHO ARANTES, 472, CENTRO,  
TEL.:  3660-5311

PORTÕES E CIA      
END.: R. CEL. JOAQUIM ROSA, 549, CENTRO   
TEL.:  3761-9700
POSTO SÃO GERALDO     
END.: R. ARTHUR LOPES DE OLIVEIRA, 1031, OURO VERDE                
TEL.:  3761-3269
QUEDA LIVRE     
END.: R. CEL. MANUEL GUSTAVINO, 345, CENTRO     
TEL.:  3761-7531
RELOJOARIA RIZATTO
END.: R. CEL. JOAQUIM ROSA, 57, CENTRO
TEL.: 3761-2154
ROMANA MODAS  
END.: R. JOAQUIM NABUCO, 278, CASTELO    
TEL.:  3761-1474
SEMPRE BELLA LINGERIE
END.: AV. NOVE DE JULHO, 03, CASTELO
TEL.: 3761-8686
SJS SERRALHERIA              
END.: R. OTORINO RAVAGNANI, 640, SÃO JOSÉ                           
TEL.:  3662-4013
SOLLAR ELETRICA DE LAZER
END.: ROD. AYTON SENNA, 825 - AEROPORTO
TEL.: 3761-0055
STYLLI CALÇADOS             
END.: LADEIRA DR. MESQUITA, 72, CENTRO                 
TEL.:  3761-9825
SUPERMERCADO ECONÔMICO
END.: R. JOAO SOLANE, 395, JD. SÃO CARLOS
TEL.: 3662-9826
SUPERMERCADO LANÇA
END.: R. TODOS SANTOS, 195, JD. SANTA LUIZA
TEL.: 3662-3074
TCHÊ BATATAIS            
ENDEREÇO: R. CEL. JOAQUIM ROSA, 326, CENTRO                  
TEL.: 3661-0370
TECH CELL
END.: R. CEL. JOAQUIM ROSA, 96, CENTRO
TEL.: 99101-7780
TECH CELL LOJA 2
END.: R. SETE DE SETEMBRO, 38, CENTRO
TEL.: 99101-7780
VANGUIFÁ MARMITARIA
END.: R. MARIA CARMEN VIEIRA, 80, JD SÃO CARLOS
TEL.:  98854-3707
VIVENDA HOME STORE 
END.: RUA SANTOS DUMONT, 829, CENTRO  
TEL.:  99294-8390
WECLIX
END.: AV. NOVE DE JULHO, 195, CASTELO
TEL.: 98189-5896

EMPRESAS PARTICIPANTES DA PROMOÇÃO NATAL PÉ QUENTE DA ACE BATATAIS
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Espaço da Mulher Empresária

Espaço Mulher Empresária - Com quantos anos a senhora 
começou a trabalhar? 

Débora Fonzar Barbosa Maeda - Aos 15 anos, na papelaria 
da minha mãe. Eu fazia o ensino médio de manhã no EESA e 
trabalhava a tarde ajudando ela no atendimento da papelaria.

EME - Ao longo de sua carreira profissional quais funções 
desempenhou? 

Débora Maeda - Com 19 anos, no segundo ano da faculda-
de, consegui um estágio em um escritório em Ribeirão Preto, e 
assim saí da loja da minha mãe para iniciar a carreira de arqui-
teta e urbanista como estagiária.

EME - Como a senhora descobriu que poderia ter um ne-
gócio próprio e porque optou pelo setor de artesanatos? 

Débora Maeda - Um ano depois de formada, com 24 anos 
de idade, abri meu próprio escritório de arquitetura, onde tive 
muito sucesso por mais de 10 anos, mas mesmo com o escri-
tório consolidado e com a carreira estabilizada, sentia falta de 
alguma coisa, foi quando busquei no artesanato um meio de 
completar o que eu queria. Comecei a estudar e me apaixo-
nei pela papelaria personalizada de festas e lembrancinhas. Ao 
começar a fazer os personalizados, comecei a comprar os insu-
mos em grande quantidade e um dia ofereci em um grupo se 
alguém queria comprar materiais junto comigo, pois estava fin-
cando com um certo estoque, e foi assim que a loja de produ-
tos para artesanato teve início, observando que as pessoas não 
queriam apenas comprar os insumos de forma compartilhada, 
também queriam um apoio, saber como usar ou como funcio-
nava cada equipamento. Encontrei um nicho que eu gostava, 
me sentia mais perto das clientes e sentia que realmente tinha 
encontrado aquele algo a mais que eu buscava. Com o tempo a 
loja começou a fazer mais sentido que o escritório de arquite-
tura. Acabei fechando o escritório para me dedicar totalmente 
à loja. Então posso falar que o setor de artesanatos foi que me 
escolheu, já que não foi uma opção planejada.

EME - A senhora teve apoio da sua família no início de sua 
empresa? 

Débora Maeda – Sim, meus pais e meu marido me apoia-
ram muito desde o início até hoje. Sempre posso contar com 
eles, me dão forças para tomar as decisões.

EME - Como é o seu dia-a-dia na empresa? 
Débora Maeda – É bem corrido, pois ainda estamos no co-

meço. A empresa tem 2 anos e ainda tem muito o que crescer 
em espaço e em contratações de novos funcionários. Hoje conto 
com a colaboração de dois funcionárias e uma estagiária, além 
do meu marido. Mesmo assim nosso dia-a-dia é bem corrido, 
pois o on-line exige que tudo seja feito de forma mais imediata, 
as clientes não podem aguardar muito tempo pelo despacho do 
seu pedido, pois ainda tem o tempo de entrega que normalmen-
te é via correios, por isso estamos sempre contando com a prio-
ridade de atender aos clientes de forma bem rápida.

EME - Como é a experiência de trabalhar com vendas pela 
internet? Como esse processo acontece? 

Débora Maeda – Eu adoro. É algo que movimenta o nosso 
dia-a-dia. Como disse que é bem corrido, eu gosto dessa dinâ-
mica de atendimento rápido. Os pedidos chegam pela nossa 
plataforma, logo fazemos a emissão da Nota Fiscal, já fazemos 
a impressão do pedido e da nota e levamos para o setor de 
expedição, onde é feita a separação e embalagem de cada 
pedido, depois fazemos a emissão da etiqueta dos correios, 
e deixamos pronto para a coleta. Contamos com a ajuda dos 
correios, que vem até a loja fazer a coleta uma vez ao dia, o 
que nos ajuda na questão do tempo de despacho. Além dessa 
dinâmica da parte operacional dos pedidos, temos também o 
atendimento personalizado via WhatsApp (continuando como 
tudo iniciou), e a divulgação do marketing pelas redes sociais 
que é a parte que eu faço até hoje.

EME - Ser mulher contribui na escolha dos produtos para 
a sua loja virtual e administração da empresa? 

Débora Maeda – Sim, acho que faz toda diferença, porque o 
público da loja é 98% feminino, e apesar de ser uma loja virtual, 
ainda existe o atendimento via WhatsApp onde elas se sentem 
mais próximas e que acaba criando uma aproximação e uma iden-
tificação maior com a loja, pois eu falo com muitas clientes duran-
te o dia, mostro os produtos. Tenho o cuidado de manter esse vín-
culo e mostrar que o virtual também é “humano”. É virtual mas eu 
estou do lado delas, entendendo o que elas precisam e mostrando 
como conseguem fazer a compra de forma rápida e automática.

EME - Dá para conciliar o gerenciamento, administração e 
dar atenção à família? Há tempo para tudo? 

Débora Maeda – Tem semanas que sim, tem semanas que 
não, pois a loja ainda está no início e com isso ainda há muito 
trabalho a ser feito para manter essa agilidade de preparação, 
despacho dos pedidos e aproximação com as clientes.

EME - Como é hábito, na coluna Espaço Mulher Empre-
sária sempre perguntamos algo sobre culinária. Qual o seu 
prato predileto? 

Débora Maeda – Gosto de tudo um pouco, de massas, de 
saladas e carnes grelhadas.

EME - Como você prefere passar os seus momentos de 
descanso e lazer? 

Débora Maeda – Curtindo a família em casa.

EME - Qual a sua dica para as mulheres que estão come-
çando uma nova empresa? 

Débora Maeda – Acreditem nos seus sonhos! Eu achava 
que iria seguir a mesma profissão o resto da vida e vi que mu-
dar não nos faz menores ao maiores, que é algo natural em 
nossas vidas, que só não podemos ficar acomodadas nas es-

Abrimos o Espaço Mulher Empresária parabenizan-
do a nossa homenageada, que completou mais 
uma primavera recentemente. Temos a honra de 

ter conosco na última edição de 2020, a empresária Débora 
Fonzar Barbosa Maeda, sagitariana do dia 22 de novembro, 
casada com Ryuji Maeda, mãe de Sayuri Barbosa Maeda, de 
14 anos e do Kenji Barbosa Maeda de 7 anos de idade. Débo-
ra tem uma história interessante como empresária. Ela deu 
uma guinada na sua vida profissional de arquiteta e urbanista 
para fazer o que mais gosta, trabalhar com a venda de pape-
laria de luxo e itens para artesanato. Com vendas diretamen-
te pela internet, esta empresária de sucesso vem conquistan-
do clientes de todo o Brasil. Confira:

colhas. Se escolher algo 
e deu errado, vem como 
um aprendizado pra re-
começar, se escolheu 
e deu certo, vem um 
aprendizado maior ainda 
de que somos capazes de 
fazer tudo o que quiser-
mos! Sigam sempre seu 
coração e sejam felizes!
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Entrevista – Atelier Erika Martins

Entrevista –  Tecno World Cursos Profissionalizantes e Idiomas

Por Erika Martins - empresária EM - O Atelier Erika Martins também fornece produtos 
para artesãos?

Atelier Erika Martins - Sim, fornecemos uma ampla quan-
tidade de produtos para artesãos, ou mesmo para as pessoas 
que hoje usam o artesanato como uma segunda renda, além 
de atender pessoas que precisam de uma terapia ocupacional, 
por isso temos essa variedade de produtos, podendo também 
contar com o nosso auxílio na hora da compra para tirar todas 
as dúvidas.

EM - Para presentes de Natal e confraternizações com 
amigo invisível, a empresa possui opções?

Atelier Erika Martins - O Atelier Erika Martins está com mui-
tas novidades para esse final de ano, com presentes lindíssimos 
para agradar qualquer pessoa. Fazemos peças personalizadas 
para aqueles clientes que querem dar um presente diferente e 
também temos toda a nossa linha de produtos prontos para a 
pessoa escolher e agradar a todos.

EM - Na parte de decoração natalina e de Réveillon, quais 
produtos o Atelier Erika Martins possui?

Atelier Erika Martins - Na parte de decoração para o Natal 
temos várias opções, como árvores de Natal em MDF, guirlan-
das, presépios, toalhas de mesa, almofadas, vários enfeites de 
Papai Noel e muito mais.

Por Roberto Carlos Pereira Cesar - empresário EM - A Tecno World atende alunos a partir de qual idade?
Tecno World – Temos cursos para todas as idades, por 

exemplo, os cursos de idiomas, inglês e espanhol, pode in-
gressar crianças a partir de 8 anos. Para aprender uma língua 
estrangeira, quanto mais cedo melhor. Também temos aulas 
de reforço escolar para todas as séries e um curso especial de 
informática direcionado para a terceira idade, onde os alunos 
aprendem a navegar pela internet com segurança, aprendendo 
desde o básico sobre tecnologia e os benefícios de manter-se 
conectado.

EM - Quais cursos e serviços a Tecno World oferece?
Tecno World – Além do curso de informática nível iniciante 

para terceira idade, de idiomas e reforço escolar, temos os cur-
sos: Excel Avançado, Informática Empresarial, Microsoft Office 
Excel 2016, Microsoft Office Word 2016, Microsoft Windows 
10, Pacote Office Essencial, Hotelaria, Gestão em Vendas, Con-
tabilidade Básica, Auxiliar Odontológico, Auxiliar de Dentista, 
Auxiliar de Contabilidade, Atendimento ao Cliente, Atendente 
de Farmácia, Assistente de Logística, Assistente de Hotelaria, 
Agente de Turismo, Logística, Microsoft Project 2010, Opera-
ções de Caixa, Operador de Caixa, curso de Inglês do básico ao 
avançado, cursos preparatórios para o Enem e para o Encceja e 
muitos outros. Acesse na internet a nossa página tecnoworld-
cursos.com.br/cursos-profissionalizantes/ e confira toda a rela-
ção de cursos que oferecemos.

EM - Qual curso é mais procurado pelos alunos?
Tecno World – Temos muita procura por quase todos os 

nossos cursos, mas os profissionalizantes são os que mais 
temos alunos, pois são altamente didáticos e dinâmicos, 
inserindo o aluno em pouco tempo no mercado de traba-
lho.

EM - Em média, quanto tempo o aluno precisa se dedicar 
para conseguir uma nova profissão?

Tecno World – Isso varia de aluno para aluno, quanto maior 
a dedicação, mais rápida será a formação, claro que obedecen-
do todo o cronograma de aprendizado para que tenha uma for-
mação completa e de qualidade.

EM - Os cursos da Tecno World são certificados? Possuem 
reconhecimento?

Tecno World – Sim, os nosso cursos são certificados e reco-
nhecidos. Ter um certificado autêntico, demonstra as qualifica-
ções e aptidões de nossos alunos, destacando-os dos demais. 
Nossos certificados são registrados eletronicamente a partir 
de um código único. Isto evita fraudes e mostra, tanto para 
a sociedade quanto para o mercado de trabalho, nossa ética, 
responsabilidade e transparência.

EM - Os valores das mensalidade são acessíveis? Em mé-
dia, quanto cursa um curso?

Tecno World – São acessíveis, além de ser um investimento 
pessoal, pois o que se aprende não se perde nunca. Venha nos 
visitar e faça um orçamento, temos certeza que ficará satis-
feito com os valores que praticamos para ter uma formação 
profissional de qualidade.

EM - A Tecno World possui e-mail para contato e páginas 
em sites de relacionamento?

Tecno World – O nosso e-mail é o escolatecnoworld@
gmail.com e a nossa página no Facebook é o Tecno World Cur-
sos Profissionalizantes e Idiomas.

EM - Quais os dias e horários de atendimento da Tecno 
World, endereço, telefones de contato e whatsapp da em-
presa?

Tecno World – Estamos abertos de segunda à sexta-feira, 
das 9h às 21h e aos sábados das 9h às 18h. Nosso endereço 
é Rua Coronel Manuel Gustavino, n.º 439, Centro. Telefone 
3761.8749 e 99105.7710 (whatsapp).

EM - Qual o principal diferencial da empresa Atelier Erika 
Martins?

Atelier Erika Martins - Nosso diferencial é ter o nosso clien-
te como prioridade, atendendo a cada um como se fosse único.

EM - Como é a concorrência no segmento de artesanato 
em Batatais?

Atelier Erika Martins - Em Batatais temos várias lojas que 
vendem produtos iguais ao nosso e temos também os artesãos 
que fazem em casa seus trabalhos e não vemos isso como con-
corrência. Em meio a essa situação que estamos vivendo temos 
parceiros do mesmo segmento de negócio.

EM - Quais formas de pagamento o Atelier Erika Martins 
disponibiliza aos clientes?

Atelier Erika Martins - Trabalhamos com todas as formas 
de recebimentos disponíveis no mercado, como cartão de cré-
dito e débito, links de pagamento, PIX e QR Code.

EM - Quais dias e horários de funcionamento, endereço, 
telefone, página na internet e e-mail?

Atelier Erika Martins - Trabalhamos de segunda à sexta-fei-
ra, das 8h30 às 18h e aos sábados das 9h às 13h. O Atelier Erika 
Martins está localizado à rua Coronel Joaquim Rosa, n.º 306. 
Os telefones são 3662-1920 e 99987.1920 (whatsapp). Nosso 
Facebook é Atelier Erika Martins, o instagram é @ateliererika-
martins . O e-mail é erikamartinsc@hotmail.com .

Jornal Empreenda - Como 
surgiu a empresa Atelier Eri-
ka Martins e há quanto tem-
po ela está em atividade?

Atelier Erika Martins - O 
Atelier Erika Martins surgiu 
do amor que eu tenho pelo 
artesanato. Comecei a ven-

der as peças que eu fazia em casa, mas como a procura era 
muito grande, resolvi montar uma loja de produtos artesanais 
feitos por mim. Estou há 10 anos no mercado. 

EM - Quem são os proprietários? A empresa possui quan-
tos colaboradores ou parceiros?

Atelier Erika Martins - A proprietária sou eu, Erika Martins. 
Atualmente contamos com cinco colaboradoras.

EM - Quais produtos o Atelier Erika Martins oferece aos 
clientes?

Atelier Erika Martins - Nossos produtos abrange uma vas-
ta lista de materiais para artesanato, como MDF, tinta, pincel, 
papel stencil e outros. Atualmente, também temos toda a linha 
de armarinhos, com linhas, barbantes, tecidos, zíper, abrangen-
do ainda mais a nossa gama de produtos.

EM - Além de produtos, a empresa também tem cursos 
para quem quer aprender a trabalhar com artesanato?

Atelier Erika Martins - Temos curso de pintura em MDF, 
mosaico, decoupage, patchwork, temos alguns cursos em pla-
nejamento, como o de crochê, pintura em tela, mas em função 
da pandemia, ainda não voltamos com as salas de aula.

EM - Quais os tipos de produtos são mais procuradas pe-
los clientes?

Atelier Erika Martins - Por termos muita variedade de pro-
dutos, fica até difícil dizer qual é o mais procurado, mas por 
serem produtos de artesanato e armarinho, as vendas maiores 
ficam por conta dos MDFs e barbantes.

Jornal Empreenda - Quando a Tecno World iniciou suas 
atividades? Como surgiu a ideia de criar a empresa?

Tecno World Cursos Profissionalizantes e Idiomas 
– A Escola Tecno World está com quase oito anos em 
Batatais, atuando na área de formação e qualif icação 
profissionais. O empresário Roberto Carlos, que já tra-
balha no setor de educação há quase 20 anos, observou 
que Batatais necessitava de uma escola que oferecesse 
cursos atualizados e de qualidade, atendendo também 
às necessidades do mercado de trabalho, que está cada 
vez mais exigente quanto à mão de obra qualif icada e 
especializada.

EM - Quem são os proprietários? A empresa possui quan-
tos colaboradores ou parceiros?

Tecno World – O proprietário é o empresário Roberto Car-
los Pereira. A Tecno World tem profissionais e parceiros espe-
cializados para fazer todo o processo de acompanhamento, 
instrução e formação dos alunos.

EM - Quanto à localização da empresa é estratégica?
Tecno World – Sim, estamos localizados na região 

central da cidade, em uma rua de fácil acesso. A nossa 
sede é ampla e bem estruturada, com salas de aula, 
laboratório e centro de informática, tudo para o me-
lhor aprendizado dos nossos alunos, com conforto e 
segurança.
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Segundo dados de 
clientes negativados 
no sistema de pro-

teção de dados da Boa Vis-
ta SCPC, e gerados pela ACE 
Batatais, a inadimplência dos 
consumidores no comercio 
local é R$ 4.894.571,21 entre 
o período de 27 de novem-
bro a 26 de novembro de 
2020. Há 6.414 registro de 
débitos no sistema de pro-
teção ao crédito de 3.593 
clientes, uma média de 1,78 
de ocorrências por cliente.

Entre os clientes negati-
anos com 903 clientes e uma divi-
da de R$ 1,4 milhões. Os clientes 
inadimplentes acima de 50 anos 
totalizam 964 e devem R$ 828 mil. 
Há 309 clientes com dividas junto-
ao comércios com idade entre 19 
a 25 anos totalizam uma divida de 
R$ 305 mil, e 520 clientes inadim-
plentes com idade entre 26 a 30 
anos com uma divida de R$ 651 
mil.

Entre o dia primeiro de janei-
ro a 26 de outubro deste ano, 
houve o registro de 533 clientes 
inadimplentes, com 920 ocorrên-
cias e uma divida de R$ 439 mil, 
no mesmo período de 2019 havia 
552 clientes inadimplentes com 
1.034 ocorrências e uma divida de 
R$ 438 mil.

Luiz Carlos Figueiredo

Balança Comercial de 
Batatais segue estável

Inadimplência de 
consumidores ultrapassa 

R$ 4,8 milhões

Após as instabilidades 
provocadas pela pan-
demia da Covid-19 

entre os meses de março a ju-
nho, o mercado de trabalho em 
Batatais voltou a ganhar fôlego 
a partir de julho e obtendo o 
melhor resultado de saldo de 
empregos no ano de 2020. Nos 
meses de janeiro a 1.098 admis-
sões e 850 desligamentos, tendo 
um saldo de 248 empregos, en-
tre os meses de março a junho a 
crise instalada pela pandemia da 
Covid-19 provocou o fechamen-
to de 732 postos de trabalho, 
houve neste período 1.003 ad-
missões e 1.735 desligamentos. 
Entre julho a setembro foram 
admitidos 1.159 trabalhadores 
e demitidos 907 tendo um saldo 
de 252 empregos.

O mês de outubro as em-
presas de Batatais contrataram 
493 trabalhadores e desligaram 
289 tendo um saldo de 204 em-
pregos no mês. É o melhor re-

sultado mensal do ano de 202º. 
Apresentaram saldos positivos os 
meses de janeiro com 84 novos 
empregos, fevereiro com saldo de 
164 empregos, julho 06, agosto 
117 e setembro 129.

No mês de outubro o segmento 
d agropecuária contratou 12 em-
pregados e demitiu 1, o setor do 
comércio admitiu 129 e desligou 
92, a construção civil contratou 19 
e desligou 22, a indústria contratou 
197 e desligou 96 tendo o saldo de 
101 empregos, e o segmento de 
serviços admitiu 136 e desligou 68.

No acumulado de janeiro a 
outubro, o segmento da indústria 
foi a que teve o melhor saldo de 
empregos, foram admitidos 1.350 

trabalhadores e desligados 1.216, 
tendo um saldo de 134 empregos, 
em seguida vem o segmento da 
agropecuária com 103 admissões 
e 71 desligamentos tendo um sal-
do de 32 empregos. O segmen-
to de serviços foi o que mais foi 
prejudicado com a pandemia da 
Covid-19, tendo 1.054 admissões 
e 1.167 desligamentos, apresen-
tando um saldo negativo de 113 
empregos, a construção civil foi o 
segundo segmento que teve que-
da de empregos em Batatais, com 
259 admissões e 312 desligamen-
tos tendo um saldo negativo de 
53 postos de trabalho, o comercio 
foi o terceiro setor com queda 
nos postos de trabalho com 987 

Outubro tem o melhor saldo de empregos de 2020
admissões e 1.015 desligamen-
tos, tendo um saldo negativo de 
28 empregos.

No acumulado do ano foram 
admitidos 3.753 trabalhadores 
e desligados 3.781 apresentan-
do um saldo negativo de 28 em-
pregos. As empresas de Batatais 
iniciaram o ano com 15.347 em-
pregos formais e entre janeiro 
a outubro encerra com 15.319 
empregos. O segmento da indús-
tria possui 5.500 empregados, os 
serviços 5.402, o comércio com 
3.357, a agropecuária 678 e a 
construção civil com 382 postos 
de trabalho.

Luiz Carlos Figueiredo

Entre os meses de janei-
ro a outubro de 2020, 
as empresas de Batatais 

exportaram U$S 47,43 milhões, 
importaram US$ 4,59 milhões e 
teve um saldo de US$ 42,84 mi-
lhões. O mês que teve o maior 
volume de exportação foi o mês 
de julho com US$ 6,53 milhões. 
O mês que teve o maior volume 
de importação foi em abril com 
US$ 2,03 milhões e o melhor 
resultado da balança comercial 
foi em julho com o saldo de US$ 
6,10 milhões.

EMPRESAS EXPORTADORAS:
As empresas exportadoras 

do município são: Usina Bata-
tais, Jumil, Weizur, Centagro, 
Agroguina, Brasil Química, Com-
ponentes Automotivos Pavan, 
Fundição Batatais, Garcia Mon-
teiro, MB Agropecuária. 

BALANÇA COMERCIAL
 BATATAIS – 2020

US$ MILHÕES
Mês Exp. Imp. Saldo
Jan 6,09 0,20 5,89
Fev 4,96 0,29 4,67
Mar 1,45 0,15 1,30
Abr 3,15 2,03 1,12
Mai 5,20 0,19 5,01
Jun 6,26 0,36 5,90
Jul 6,53 0,43 6,10
Ago 3,40 0,22 3,18
Set 4,39 0,40 3,99
Out 6,00 0,32 5,68
Total 47,43 4,59 42,84

PRINCIPAIS PRODUTOS 
EXPORTADOS

US$ milhões / %
Açúcar 43,70 92,0%
Máq. Agrícolas 2,81 5,1%
Demais 0,92 2,9%

Países / US$ milhões / %
Bangladesh 8,58 18,1%
China 7,72 16,3%
Egito 3,59 7,56%
Índia 3,39 7,14%
Marrocos 3,38 7,13%
Indonésia 2,35 4,91%
Nigéria 2,73 5,75%
Iraque 2,33 4,91%
Arábia Saudita 2,31 4,87%
Argélia 1,94 4,08%

Luiz Carlos Figueiredo

vados 3.351 são solteiros e 242 
casados, sendo 2.332 do sexo 
masculino e 1.261 do sexo fe-
minino. Há 2.872 ocorrências 
de dividas entre R$ 101 a R$ 
500 que totaliza o débito de R$ 
774.435,34, existe 639 clientes 
com uma divida acima de R$ 2 
mil, totalizando um débito junto 
as empresas de Batatais no valor 
de R$ 2.153.071,70. 

As dividas de até um ano to-
talizam R$ 295 mil, de até dois 
anos R$ 507 mil, de até três anos 
R$ 342 mil, de até quatro anos 
R$ 958 mil e de até cinco anos R$ 
2,8 milhões. A concentração das 
dividas esta em clientes da faixa 
etária de 31 a 40 anos com 1.247 
clientes devedores e uma divida 
de R$ 1,7 milhões, seguidos pelos 
clientes com idade entre 41 a 50 
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A ACE Batatais (As-
sociação Comer-
cial e Empresarial) 

é finalista pela quinta vez ao 
Prêmio “ACmais”, que é uma 
ação instituída pela FACESP 
(Federação das Associações 
Comerciais do Estado de 
São Paulo), com o objetivo 
de destacar e reconhecer 
as Associações Comerciais 
(ACs) por meio de casos de 
sucesso, melhores práticas e 
resultados.

A ACE Batatais foi fina-
lista do Prêmio ACmais em 
2014 e recebeu os troféus 
de 1º lugar nos anos de 2015 
e 2016. “Esta é a quinta vez 
que a entidade é finalista, 
para nós isso sinaliza que o 
nosso trabalho está tendo 

Estimativa para o 
IPCA também teve 
piora em 2021, pela 

sexta semana consecutiva, 
de 3,40% para 3,47%

bom resultado e sendo reco-
nhecido pela nossa Federa-
ção. Estar entre as finalistas 
já é um grande presente”, 
comentou o presidente da 
ACE, Ennio Cesar Fantacini.

Dentre as ações do Prê-
mio ACmais, destaca-se o 
mérito do reconhecimento 
às associações comerciais 
que atuaram na busca do 
alcance da missão e visão, 
e que consequentemente 
obtiveram resultados que 
atendam às necessidades 
dos associados, colabora-
dores, fornecedores, so-
ciedade e outras entida-
des.

O Prêmio ACmais é diri-
gido às associações comer-
ciais filiadas a Facesp, que se 

encontram em dia com suas 
obrigações junto a federa-
ção e que responderam à 
pesquisa de desenvolvimen-
to organizacional (PDO). São 
reconhecidas e consideradas 
destaques as ACs que atin-
giram a maior pontuação e 
atendam, de forma harmôni-
ca e balanceada, aos funda-
mentos avaliados pelos cri-
térios do Prêmio ACmais. O 
reconhecimento é feito em 
quatro categorias para asso-
ciações comerciais de gran-
de, médio e pequeno porte: 
Gestão, Desenvolvimento 
Local, Melhores Práticas Boa 
Vista SCPC, Produtos e Ser-
viços.

A Associação Comercial 
e Empresarial de Batatais 

disputa a categoria “De-
senvolvimento Local” en-
tre as entidades de médio 
porte. Batatais está na final 
juntamente com associa-
ções comerciais das cidades 
de Leme e Santa Barbara 
D’Oeste. As três associações 
comerciais preencheram os 
documentos exigidos pela 
Facesp, e de acordo com a 
avaliação dos técnicos, che-
garam a final.

A Federação das Associa-
ções Comerciais do Estado 
de São Paulo (Facesp) divul-
gou as finalistas do Prêmio 
AC Mais 2020 em novem-
bro. O evento on-line para 
revelar os destaques ocor-
rerá em 11 de dezembro, às 
10h30.

Em meio à pressão in-
flacionária, o mercado fi-
nanceiro voltou a revisar a 
projeção de alta para a infla-
ção este ano, desta vez, de 

3,45% para 3,54%. Os dados 
constam no relatório Focus, 
divulgado pelo Banco Cen-
tral na manhã desta segun-
da-feira (30).

Esta é a 16ª semana con-
secutiva de piora das ex-
pectativas para o indicador. 
Em 10 de agosto, antes da 
primeira elevação na esti-
mativa, era esperada alta de 
1,63% do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) em 2020. Deste então, 
as estimativas vêm sendo 
continuamente elevadas.

Houve piora ainda na 
projeção para o IPCA em 
2021, pela sexta semana 
consecutiva, de 3,40% para 
3,47%.

Na semana passada, o 

Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – Base 
15 (IPCA-15) registrou alta 
de 0,81% em novembro na 
comparação mensal, acima 
da expectativa de alta de 
0,72% projetada pelos eco-
nomistas consultados pela 
Bloomberg. O resultado foi 
o maior para o mês desde 
2015 (0,85%).

Com relação ao desem-
penho da economia brasi-
leira, os economistas con-
sultados pela autoridade 
monetária veem uma queda 
de 4,50% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) este ano, le-
vemente melhor que a con-
tração de 4,55% esperada na 
última semana.

Passados os impactos da 

ACE Batatais é finalista do Prêmio ACmais 2020 na 
Categoria Desenvolvimento Local

Mercado revisa projeção para inflação pela 
16ª semana seguida e vê alta de 3,54% em 2020

pandemia de coronavírus, 
a atividade deverá crescer 
3,45% em 2021, segundo 
aponta o Focus, ante estima-
tiva anterior de expansão de 
3,40% do PIB.

Já no câmbio, as proje-
ções apontam para a cota-
ção do dólar em R$ 5,36 ao 
fim deste ano (ante R$ 5,38 
no levantamento anterior), 
e para R$ 5,20 no próximo, 
sem alterações com relação 
aos dados apresentados na 
semana passada.

Por fim, no que tange às 
estimativas para a taxa Selic, 
esta deve encerrar dezem-
bro a 2% ao ano e subir para 
3% a.a. ao fim de 2021, sem 
alterações em relação ao úl-
timo levantamento.

TOP 5
Entre os economistas ou-

vidos pelo BC que mais acer-
tam as previsões, reunidos 
no grupo “Top 5 médio pra-
zo”, as projeções apontam 
para inflação de 3,51% este 
ano, frente à estimativa an-
terior de 3,39%. Para 2021, a 
alta estimada para o IPCA é 
de 3,40%, acima do aumen-
to de 3,31% previsto na se-
mana passada.

No câmbio, as projeções 
se mantiveram em R$ 5,45, 
em 2020, e em R$ 5,22, ao 
fim de 2021.

Já a taxa Selic deve per-
manecer no atual patamar 
de 2,00% este ano, e subir 
para 2,50% até dezembro de 
2021.
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Caça Palavras

Anuncie sua empresa no 

 e garanta bons negócios

O Natal está chegando. Faltam poucos dias para a data que comemora o nascimen-
to de Jesus Cristo e que para as crianças significa a chegada do Papai Noel com 
o seu trenó e um monte de presentes. Para ajudar nossos leitores a lembrar de 

tudo nessa ocasião tão especial, preparamos esse Cala Palavras com algumas coisas que não 
podem faltar ou que lembram Natal. Procure também a palavra secreta Trenó. Então, mãos 
à obra e boa diversão.

De um lado, obras publicadas no Rio 
de Janeiro pelo editor batataense 
José Olympio, incluindo raridades 

como um “Sagarana” autografado 
por Guimarães Rosa, em 1956. De 
outro, obras que ele mesmo ad-
quiriu ao longo da vida — muitos 
tesouros garimpados que faziam 
parte de sua biblioteca particular.

Vários desses livros, deixados 
em sua cidade natal, estavam se-
parados até o início deste ano, 
quando foram reunidos novamen-
te. Uma parte, composta por mais 
de 699 exemplares, foi doada ain-
da na década de 1970 ao Claretia-

exemplares, estava sob a guarda da Prefei-
tura Municipal de Batatais. Em 2019, come-
çaram as tratativas entre o órgão público e 
a instituição de ensino com o objetivo de 
unificar as coleções. 

José  Olympio nasceu em Batatais em de-
zembro de 1902 e se tornou um dos maiores 
editores de livros do país. Fundada nos anos 
1930, sua editora chegou ao auge nos anos 
1950, no Rio de Janeiro, tendo publicado mi-
lhares de romances e livros acadêmicos de 
renomados autores. A empresa foi adquiri-
da em 2001 pelo Grupo Editorial Record.

UNIFICAÇÃO DOS ACERVOS 
O secretário de Cultura e Turismo do mu-

nicípio, Luciano Dami, aponta que a centra-
lização deverá facilitar o acesso às obras e 
sua melhor conservação. 

“O acervo apresenta um período extrema-
mente marcante de nossa literatura, que foi 
potencializado por iniciativa desse batataense 
que lançou certamente os maiores escrito-
res de nosso país. Além disso, foi uma figura 
fundamental na criação do centro universi-
tário em nossa cidade. Por isso, o destaque 
para o acervo ser unificado sob a guarda do 
Claretiano, com apoio e parceria da adminis-
tração municipal, mantendo viva essa história 
que une a instituição e o município. Também 
destacamos o fato da guarda em ambiente 
universitário fortalece o interesse da pesquisa 
acadêmica referente ao conteúdo”, disse. 

As obras que estavam com a prefeitura, 
assim como armários e mesas que perten-
ceram ao editor, foram entregues ao Cla-
retiano no começo de 2020. A oficialização 
aconteceu no último dia 9 de novembro, 
após assinatura do termo que concede defi-
nitivamente à instituição o direito de cuidar 
da segunda parte do acervo. De acordo com 
a bibliotecária Ana Carolina Guimarães, os 
livros estão sendo higienizados, catalogados 
e tombados. 

“Ainda não temos uma previsão de quan-
do essas obras estarão disponíveis para o 
público, mas a intenção é criar um memo-
rial específico para esse conjunto. Assim 
como já acontecia, os exemplares do acervo 
podem ser consultados por pesquisadores 
e profissionais com prévia autorização e 
acompanhamento, utilizando luvas e más-

cara. Além disso, faremos a digitalização e 
indexação do material, em especial das dedi-
catórias, ampliando o acesso a esses livros”, 
afirmou. 

OBRAS RARAS 
A bibliotecária Ana Carolina acrescenta 

ainda que o acervo que pertencia ao Clare-
tiano integra o Catálogo do Patrimônio Bi-
bliográfico Nacional (CPBN), que reúne regis-
tros bibliográficos que tenham sua raridade 
justificada, com 11 obras raras. Segundo ela, 
os exemplares que chegaram à instituição 
neste ano também serão enviados à Biblio-
teca Nacional para análise dos critérios de 
raridade.

Entre as obras raras que podem ser en-
contradas no acervo em Batatais destacam-
-se “Insônia” (1947), de Graciliano Ramos, “O 
Tempo e o Vento” (1961), de Érico Veríssimo, 
“Raízes do Brasil” (1956), de Sérgio Buarque 
de Holanda, além do “Sagarana” (1956), au-
tografado por Guimarães Rosa.

As páginas autografadas que já estavam 
sob a guarda do Claretiano foram digitaliza-
das e podem ser consultadas on-line pelo 
link: www.biblioteca.claretiano.edu.br/per-
gamum/biblioteca.

 Para encontrá-las, basta escolher José 
Olympio no campo “Coleção” da busca.

Após  50 anos, livros de José Olympio são reunidos 
no mesmo local em Batatais

no – Centro Universitário de Batatais pelo 
próprio José Olympio. 

Já a outra metade, composta por 1.124 
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