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Entrevistas Empresas
• Canadá Materiais para Construção
• Vanguifá Marmitaria & A La Carte
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Caged tem salto positivo de 104 
trabalhadores em comparação 

aos três primeiros meses de 2020

ACE Batatais sorteará R$ 1.500 em vales compras 
para os consumidores pelas redes sociais e vários 

vauchers de R$100 das lojas participantes

PROMOÇÃO DIA DAS MÃES

Com o slogan “Amo minha Mãe e compro no comércio de Batatais”, a ACE Batatais lançou uma promoção inovadora para homenagear o Dia das Mães e presentear os consu-
midores batataenses. Do dia 26 de abril ao dia 10 de maio, os usuários das redes sociais Instagram e Facebook poderão incluir seus nomes na postagem institucional da promoção 
da entidade para concorrer à R$ 1.500 em vales compras. Pág 3

Campanha A Favor da Vida 
entrega dois respiradores e oito 
bombas de infusão à Santa Casa Movimenta Batatais sorteará 

um Fusca novinho na campanha 
Movimento Contra a Fome 

Os bilhetes para concorrer a esse prêmio especial já 
estão à venda a R$ 20 cada. Pág 3

Parceria entre ACE e Sebrae contemplará 
a valorização do setor metalmecânico
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ACE Batatais 
firma parceria 

com Escola 
English Station
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A Campanha A Favor da Vida conseguiu o valor necessário para pagar integralmente 

os dois respiradores e até ultrapassou a meta de R$ 150 mil. Pág 8
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propostas para evitar 

abre e fecha do comércio 
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Empresas já podem reduzir 
salários e suspender 
contratos de trabalho
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EXPEDIENTE – EMPREENDA Jornal da ACE Batatais

Com tudo o que vem acontecen-
do, para evitar um “colapso eco-
nômico geral”, desejamos que 

nosso governador seja sensível também 
às necessidades econômicas do setor em-
presarial e deixe as empresas trabalharem 
mesmo que houver um período de maior 
restrição, pois de portas totalmente fecha-
das não conseguimos honrar nossos com-
promissos com nossos colaboradores, for-
necedores, pagar os tributos e tudo mais. 
Assim, temos que ter a máxima atenção e 
respeito aos protocolos sanitários de dis-
tanciamento entre pessoas, número de 
clientes reduzidos no interior das empre-
sas, obrigatoriedade do uso de máscara e 
o uso de álcool volume 70% para higienizar 
as mãos.

A ACE Batatais vem trabalhando inten-
samente junto aos governos municipal e es-
tadual, com o apoio da Federação das Asso-
ciações Comerciais do Estado de São Paulo 
para que os setores do comércio e prestação 
de serviços possam trabalhar. Tenha certeza 
de que essas conquistas e flexibilizações são 
frutos também do empenho da nossa enti-
dade, do gerente Luiz Carlos Figueiredo, do 
corpo de diretores e dos colaboradores, que 
estão sempre atentos e à disposição de to-
dos os associados.

Vemos uma certa dificuldade na redução 
dos números de pessoas contaminadas pelo 
Covid-19 em nossa cidade. Diariamente são 
dezenas de novos casos, mas tenho certeza 
de que isso não vem acontecendo dentro 
das empresas que respeitam as diretrizes 
de combate ao coronavírus. Não só os em-
presários devem ter a preocupação de ter 
atitudes para que o vírus não se dissemine, 
mas trata-se de uma preocupação coletiva, 
onde os clientes também devem se cuidar ao 
extremo.

Mas abril foi um mês de vitórias e de 
agradecimentos. “A Campanha a Favor da 
Vida” da ACE Batatais conseguiu atingir seu 
objetivo e entregou dois respiradores de 
alto fluxo e mais oito bombas de infusão à 
Santa Casa de Batatais, um investimento de 
R$ 192 mil que, certamente, contribuirão 
para salvar muitas vidas nesse período de 

pandemia. Com isso conseguimos aumentar 
o número de leitos de UTI e potencializar o 
atendimento às pessoas que apresentam os 
sintomas mais graves da doença.

Os nossos sinceros agradecimentos 
aos empresários e pessoas da comunida-
de que contribuíram com a nossa causa, 
nos ajudando a arrecadar o recurso sufi-
ciente para a compra dos equipamentos, 
tão necessários para a nossa cidade. Deus 
os abençoe pelo ato generoso e solidá-
rio em favor do nosso sistema de saúde. 
Obrigado.

Também destaco a iniciativa dos in-
tegrantes da comissão organizadora do 
Movimenta Batatais, a qual temos três 
representantes da ACE Batatais, um re-
presentante das entidades e um repre-
sentante da sociedade civil. Em abril, após 
receberem a doação de um automóvel 
Volkswagen 1995, modelo Fusca, de uma 
pessoa que preferiu não se identificar, 
lançaram uma ação importante, denomi-
nada Movimento Contra a Fome, em prol 
das entidades assistenciais e das famílias 
carentes de Batatais. Os bilhetes já estão 
sendo vendidos pelas entidades e na re-
cepção da ACE Batatais, 50% do valor da 
venda de cada bilhete será revertido para 
as entidades e 50% será utilizado para a 
compra de cestas básicas para as famílias 
que estão em vulnerabilidade social.

Como está chegando o Dia das Mães, em 
reunião, a diretoria da ACE Batatais decidiu 
que a data não poderia passar sem nenhu-
ma ação em favor das empresas associadas 
e dos consumidores e lançou uma campa-
nha simples com recursos próprios. Serão 
sorteados R$ 1.500 reais em vales compras 
para os usuários das redes sociais Facebook 
e Instagran que atenderem às regras de 
participação. As empresas também pode-
rão sortear no encerramento da campanha 
vales compras próprios no valor de R$ 100 
cada. Uma campanha inteligente, simples e 
muito acolhedora, sem custo nenhum para 
as empresas participarem dos sorteios prin-
cipais.

Associado, VOCÊ é o sucesso desta ACE, 
participe!

SORTEIO DA PROMOÇÃO “AMO MINHA MÃE 
E COMPRO NO COMÉRCIO DE BATATAIS”

Dia: 10/05/2021 – Horário: 16h – transmitido pelo Instagram da ACE Batatais

5ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva e Conselhos da ACE
Dia: 18/05/2021 – Horário: 19h30 – Reunião on-line pela plataforma Zoom

REUNIÃO COM EMPRESÁRIOS DO SEGMENTO METALMECÂNICO
Criação do núcleo de empresas do segmento metalmecânico
Dia: 25/05/2021 – Horário: 19h – Reunião on-line
Inscrições: 3761-3700 / Email: gerencia@acebatatais.com.br

CICLO DE PALESTRAS SEBRAE SP:

APRIMORA VAREJO DA MODA:
Data: 10 a 13/05 e 17 a 19/05 – Horário: das 19h às 21h
Como remodelar o varejo da moda
Inscrições: 3761-3700 / Email: gerencia@acebatatais.com.br

SURPREENDA VAREJO DIGITAL:
Data: 31/05 a 04/06 – Horário: das 19h às 21h
• Palestra “Tendências de Propósito no Varejo – Pós NRF 2021”
• Palestra “Como anunciar no Facebook e Instagram” e “Como tirar fotos dos seus 
produtos”
• Palestra “ENTENDA O QUE É LGPD e o que isso impacta no seu negócio”
• Palestra “Como configurar o Google Meu Negócio” e “Como configurar um Market-
place no Facebook”
• Palestra “CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR e o que sua equipe precisa saber”
• Consultorias individuais de “Plano de Vendas” – 2 horas (p/quem tiver 75% de fre-
quência)
•  Entrega do Kit LGPD para os lojistas / Consultoria para empresas participantes
Inscrições: 3761-3700 / Email: gerencia@acebatatais.com.br

DATAS COMEMORATIVAS - MAIO:
01 – Dia do Trabalho
09 – Dia das Mães
25 – Dia da Indústria

AVISOS:
Horário de atendimento do SEBRAE AQUI:
Segunda a sexta-Feira: das 13h às 17h
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Com o slogan “Amo 
minha Mãe e com-
pro no comércio 

de Batatais”, a ACE Batatais 
lançou uma promoção ino-
vadora para homenagear o 
Dia das Mães e presentear 
os consumidores batataen-
ses. Do dia 26 de abril ao 
dia 10 de maio, os usuários 
das redes sociais Instagram 
e Facebook poderão incluir 
seus nomes na postagem 
institucional da promoção 
da entidade para concorrer 
à R$ 1.500 em vales com-
pras.

Segundo o gerente da 
ACE Batatais, Luiz Carlos 
Figueiredo, a iniciativa da 
promoção foi adotada du-
rante reunião on-line do 
corpo de diretores no dia 
20 de abril, quando foi co-

locado em pauta a neces-
sidade de promover uma 
ação de incentivo ao co-
mércio do município. “Os 
vales compras de R$ 1.500 
serão custeados pela ACE 
Batatais”, afirmou ele. 

Para participar, os usuá-
rios das redes sociais Insta-
gram e Facebook deverão 
entrar nas páginas oficiais 
da ACE Batatais, marcar 
pelo menos um amigo e 
postar o comentário “Eu 
amo minha Mãe e compro 
no comércio de Batatais” 
quantas vezes quiser. Quan-
to mais comentários postar, 
mais chances de ganhar.

As empresas associadas 
serão convidadas a for-
necer um vale compra no 
valor de R$ 100 cada para 
também ser sorteado aos 

consumidores que se ins-
creverem pelas redes so-
ciais. Essa participação das 
empresas com vale com-
pras próprio é facultativa.

No dia 10 de maio, às 
16h, na sede da ACE Bata-
tais, serão sorteados dois 
vales compras de R$ 500, 
um para os participantes 
do Instagram e outro para 
o Facebook, e mais dois 
vales compras de R$ 250, 
da mesma forma, um para 
cada rede social. No dia 
também serão sorteados 
os vales compras de R$ 100 
das empresas que manifes-
tarem a participação, com 
a quantidade de prêmios 
em conformidade com a 
adesão.

Os vales compras da 
ACE Batatais e os vauchers 

No dia 22 de abril, 
o grupo de ami-
gos que compõe 

a comissão organizadora do 
Movimenta Batatais lançou 
mais uma importante ação 
no município, denominada 
"Movimento Contra a Fome", 
em prol das entidades assis-
tenciais e para a compra de 
cestas básicas para famílias 
carentes de Batatais. Um 
Fusca novinho será sorteado 
por meio da Loteria Federal 
no dia 17 de julho. Os bilhe-
tes para concorrer a esse 
prêmio especial já estão à 
venda a R$ 20 cada.

A comissão organizadora 
da ação Movimenta Bata-
tais, formada por Guilherme 
Ferraz de Menezes Borges, 
Roberto Carlos Nardi e João 

Luis Ribeiro Silva (ACE Ba-
tatais), Cesar Henrique de 
Sousa (iniciativa privada) 
e Emerson Baldochi (enti-
dades), recebeu por meio 
de doação um automóvel 
Volkswagen, modelo Fusca, 
de cor azul escuro metálico, 
ano 1995.

“O carro, pelo seu esta-
do de conservação impecá-
vel, é digno de colecionador 
e possui um bom valor de 
mercado. A pessoa que fez 
a doação preferiu não ser 
identificada. Nós, da comis-
são organizadora, nos reuni-
mos e decidimos fazer essa 
ação para contribuir com 
as entidades assistenciais e 
com o Fundo Social de Soli-
dariedade nesse momento 
tão difícil da pandemia”, co-

mentou Guilherme Borges.
As entidades assisten-

ciais e a ACE Batatais esta-
rão comercializando os bi-

ACE Batatais lança Promoção do Dia das 
Mães pelas redes sociais

das empresas 
aderentes deve-
rão ser retirados 
na sede da en-
tidade até o dia 
11 de junho e os 
prêmios poderão 
ser retirados nas 
empresas até o 
dia 10 de julho.

As empresas 
associadas que 
quiserem aderir 
à promoção de-
verão manifestar 
interesse, utilizan-
do os contatos: 
(16) 3761.3700, 
whatsapp (16) 
99969.4430 e (16) 
99969.8186 ou 
pelo e-mail aceba-
tatais@acebata-
tais.com.br .

Serão sorteados R$ 1.500 em vales compras aos consumidores pelo 
Instagram e Facebook. Empresas ainda poderão sortear mais vales 

compras próprios de R$ 100 cada

Movimenta Batatais sorteará um Fusca novinho 
na campanha Movimento Contra a Fome

Bilhetes já estão sendo vendidos pelas entidades e na ACE Batatais. O sorteio será pela Loteria Federal no dia 17 de julho
lhetes a R$ 20 cada. Estão 
participando da ação o Lar 
São Vicente de Paulo, Ong 
Meu Primeiro Passo, Santa 
Casa de Batatais, Cantinho do 
Futuro, APAE Batatais, Sama-
ritanos, Associação Oficina-
-escola Professor Eurípedes 
Barsanulto, Abadef, Ajudar 
Sempre Sem Fronteiras, Cre-
che Menino Jesus e Associa-
ção Batataense de Judô.

Segundo informações 
da comissão organizadora, 
50% do valor da venda dos 
bilhetes será destinado à 
entidade participante e 50% 
será destinado para o Mo-
vimenta Batatais utilizar na 
aquisição de cestas básicas 
que serão doadas para as 
próprias entidades atende-
rem as famílias que fazem 

parte de seus cadastros, 
proporcional à vendas de 
cada uma, e também para 
o Fundo Social de Solidarie-
dade.

“Somos muito gratos à 
pessoa que doou esse veí-
culo e tornou possível essa 
ação em prol das entida-
des e das famílias carentes 
de Batatais. Convidamos a 
população a nos ajudar em 
mais essa missão. Os bilhe-
tes já estão com as entida-
des e na recepção da ACE 
Batatais, basta entrar em 
contato e adquirir ao menos 
um bilhete ou mais. Quan-
to mais bilhetes as pessoas 
comprarem, maiores serão 
as chances de levar esse 
lindo automóvel”, finalizou 
Guilherme Borges.
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Desde o início de 
abril deste ano 
Batatais conta 

com uma unidade de Agên-
cia de Envios do Mercado 
Livre, localizada junto à em-
presa 3D Infoshop, na Ave-
nida 14 de Março. Segundo 
Matheus Claro, responsável 
pelo recebimento e organi-
zação dos itens entregues 
na agência, cerca de 400 
produtos passam pelo local 
diariamente.

Os atendimentos como 
agência de envios na 3D In-
foshop tiveram início no dia 
5 de abril e pode ser utiliza-
do por vendedores pessoa 
jurídica que foram previa-
mente credenciados pelo 
Mercado Livre, que exige 
alguns requisitos para utili-
zar essa modalidade como 
perfil, localização e volume 
de vendas.

De acordo com Ma-
theus, a agência de envios 

pode receber qualquer 
tipo de produto das 
empresas, desde que 
atenda as exigências 
da modalidade como: 
Nota Fiscal, Etiqueta 
emitida pelo Mercado 
Livre, embalagem ade-
quada e dimensões da 
embalagem dentro do 
padrão.

Além de ser ponto 
de recebimento, fu-
turamente as pessoas 

 Para as empresas que 
utilizam o serviço da Agên-
cia de Envios, não há ne-
nhum custo adicional, os 
custos de fretes já são nego-
ciados no próprio anúncio 
na venda. O limite de tama-
nho permitido na agência é 
de que o produto já emba-
lado não ultrapasse os 2,05 
metros de altura e a soma 
dos lados não pode ultra-
passar 3 metros.

O volume inicial da uni-
dade era de cerca de 200 
produtos dia, atualmente 
são 400 produtos, porém 
por conta de credenciamen-
tos de novos vendedores 
da cidade a estimativa é de 
chegar a 2.000 produtos diá-
rios. Entre os produtos mais 
entregues na agência estão 
as cascatas de aço inox para 
piscinas, fabricadas por em-
presas de Batatais e vendi-
das para todo o país, líder 
em ofertas nas páginas do 

Batatais agora também possui Agência de Envios 
do Mercado Livre

Mercado Livre 
em todo o Brasil.

“É uma solu-
ção do Mercado 
Livre para que 
você envie seus 
pacotes com 
maior agilida-
de e segurança, 
pois possui uma 
logística própria, 
eficaz, com um 
horário estendi-
do, contribuindo 
assim para que 
você ofereça 
uma melhor ex-
periência com o 
seu consumidor, 
melhorando a 
reputação de 
suas vendas”, 
comentou Ma-
theus Claro.

A Agência de Envios do 
Mercado Livre de Batatais 
está localizada à Avenida 14 
de março, n.º 481 – Centro, 

atende de segunda à sexta-
-feira, das 8h30 às 18h e aos 
sábados das 9h às 13h. O 
contato por telefone Fixo ou 
Whatsapp: (16) 3761-1941.

A ACE Batatais fir-
mou parceria 
com a escola de 

idiomas “English Station” 
com a finalidade de conce-
der descontos nas mensali-
dades do curso de inglês aos 
proprietários das empresas 
associadas e seus depen-
dentes com até 18 anos. 

O desconto será de 
10% sobre o valor da men-

ACE Batatais firma parceria com Escola “English Station”

salidade e não sobrepõe 
sobre outros descontos já 
concedidos. As turmas te-
rão no mínimo três alunos, 
podendo ainda ter a op-
ção de aulas individuais. 
O desconto será enquan-
to durar a parceria com 
a ACE Batatais, perdendo 
este direito o aluno que 
efetuar o pagamento após 
o vencimento, deixar de 

pagar duas mensalidades 
ou deixar de ser sócio da 
ACE Batatais.

“As empresas associadas 
interessadas em efetuar a 
matrícula e ter os benefícios 
da parceria devem procurar 
a sede social da ACE Bata-
tais, no horário comercial 
para retirar o “vaucher” 
para apresentar na escola. O 
horário de atendimento da 
ACE é das 8h às 18h de se-
gunda a sexta-feira”, infor-
mou o gerente executivo da 
ACE, Luiz Carlos Figueiredo.

“Inicialmente o benefício 
será concedido somente aos 
proprietários e dependen-
tes das empresas associadas 
da ACE, e em uma segunda 
etapa estaremos proporcio-
nando o benefício aos cola-
boradores e dependentes 
das empresas. Queremos 
estruturar a escola para pro-
porcionar uma ótima quali-
dade de ensino aos nossos 
alunos”, explicou a proprie-
tária da escola, Thais Blanco 
Daniel.

Thais Blanco Daniel co-
meçou a aprender inglês 

aos 3 anos de idade no 
método britânico. Desde 
então nunca deixou de es-
tudar, o inglês se tornou 

parte da sua vida. Aos 16 
anos, foi convidada a tra-
balhar como professora de 
inglês na escola de idiomas 

em que estudava. Cursou 
Letras para seguir carreira 
como professora, parti-
cipou de intercâmbio em 
Londres, Inglaterra, para 
estudar e vivenciar o idio-
ma e a cultura. Quando 
retornou ao Brasil, seguiu 
se preparando para as últi-
mas provas de proficiência 
da Cambridge-ESOL. Em 
2017 conquistou o certi-
ficado do CPE (Cambridge 
C2 Proficiency), nível mais 
alto de inglês de acordo 
com a Common European 
Framework of Reference 
(CEFR). Em 2020, já com 12 
anos de carreira como pro-
fessora de inglês, abriu a 
própria escola de idiomas, 
que conta com cursos de 
inglês britânico e francês, 
com profissionais altamen-
te qualificados e experien-
tes para oferecer o melhor 
aos alunos.

Mais informações:
English Station

R. Plínio Coelho 290
Central Park

(16) 99941-6200

Thais Blanco Daniel

poderão retirar produtos 
adquiridos no Mercado Li-
vre também na 3D Infoshop, 
como por exemplo, que não 
possui ninguém no endere-
ço residencial para receber 
o produto adquirido na in-
ternet. “Nesse momento 
ainda não está ativado esse 
serviço de retirada para a 
cidade de Batatais, porém 
em breve, por conta da de-
manda, já será possível”, 
ressaltou.
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Em um ambiente de 
dificuldades para a 
economia, os brasilei-

ros retiraram da poupança R$ 
3,524 bilhões líquidos no mês 
de março, segundo o Banco 
Central (BC). Este foi o terceiro 

Após solicitação 
das Associações 
Comerciais repre-

sentada pela Facesp, o go-
verno de São Paulo anunciou 
nesta quarta-feira (28/04) 
a ampliação do horário de 

funcionamento do comércio 
e prestadores de serviço. A 
partir do sábado (01/05), as 
lojas, galerias, restaurantes, 
salões de beleza, barbearias 
e academias poderão funcio-
nar das 6h às 20h.  A capaci-

Após pedido das Associações Comerciais 
e Facesp, Governo de SP amplia o horário 

de funcionamento do comércio
dade máxima de ocupação 
nos estabelecimentos defi-
nida pelo Plano São Paulo foi 
mantida em 25% e continua 
o toque de recolher das 20h 
às 5h. A fase de transição foi 
prorrogada até 9 de maio.

A Boa Vista SCPC 
passa a receber 
os históricos de 

pagamentos das Telco, em-
presas de telecomunica-
ções, para os dados do Ca-
dastro Positivo. Atualmente, 
o banco de dados é compos-
to predominantemente por 
informações de pagamento 
de consumidores que man-
têm contas em bancos e fi-
nanceiras.

Em vigor desde abril de 
2019, a nova lei do Cadastro 
Positivo tornou automática 
a inclusão de consumidores 

(pessoas físicas e pessoas 
jurídicas) no banco de dados 
com informações de paga-
mento.Desde julho do mes-
mo ano, as empresas fontes 
de informações de crédi-
to, como são chamadas as 
instituições financeiras, as 
empresas do varejo, de te-
lefonia e as que fornecem 
serviços continuados, como 
água, gás e energia elétri-
ca, têm de compartilhar às 
Gestoras de Banco de Da-
dos (GBD), esse histórico de 
pagamento de seus clientes, 
feito que vem ocorrendo 

gradualmente, e que agora 
ganha ainda mais força com 
as informações das Telco.

Com as informações do 
Cadastro Positivo, o recém-
-lançado Centro de Excelên-
cia em Analytics (CEA) da 
Boa Vista oferece soluções 
destinadas a ajudar as em-
presas a resolverem proble-
mas de negócios, tomando 
decisões mais assertivas, e 
apoiar os consumidores a 
resgatarem potencial para 
realizar seus sonhos de con-
sumo, via acesso a crédito. 
Fonte: Boa Vista SCPC

Empresas de telecomunicações passam 
a abastecer o Cadastro Positivo

A Receita Federal 
publicou a Instru-
ção Normativa RFB 

2022, determinando que a 
entrega de documentos será 
realizada, obrigatoriamente, 
no formato digital e exclusi-
vamente por meio do Portal 
e-CAC. A regra é opcional 
apenas para Pessoas Físicas, 
Microempreendedores Indi-
viduais (MEI) e Pessoas Jurí-
dicas isentas, imunes ou não 
tributadas. Estes ainda po-
derão entregar documentos 
nas unidades de atendimento 
presencial da Receita Federal.

As empresas optantes 

pelo Simples Nacional so-
mente poderão entregar do-
cumentos presencialmente 
quando o serviço de protoco-
lo disponível no e-CAC exigir 
assinatura digital por meio 
de certificado digital emitido 
pela ICP-Brasil.

Outra inovação é a extin-
ção do termo “Dossiê Digital 
de Atendimento” (DDA) que 
passa a ser tratado unicamen-
te como “Processo Digital”.O 
Fisco informa que também 
deixa de ser necessário o for-
mulário Sodea (Solicitação 
de Dossiê Digital de Atendi-
mento) para protocolar do-

cumentos em unidades de 
atendimento. O contribuinte 
precisa apenas apresentar os 
documentos específicos do 
serviço para que o servidor 
da Receita Federal realize a 
abertura do processo.

Além disso, não será mais 
necessário utilizar o aplicati-
vo SVA para validar os docu-
mentos digitais que se pre-
tenda juntar a um processo 
digital. Basta que os docu-
mentos sejam assinados di-
gitalmente para que possam 
ser recepcionados por um 
servidor da Receita Federal. 
Fonte: Diário do Comércio.

Receita publica novas regras 
para entrega de documentos

Desde o dia 22 de 
abril, mais de 16 
milhões de micro 

e pequenas empresas e de 
microempreendedores in-
dividuais (MEI) podem usar 
o Pix para recolher os tri-
butos do Simples Nacional.
Com a nova tecnologia, o 
Documento de Arrecadação 

do Simples Nacional (DAS) 
terá um código QR. Basta o 
contribuinte abrir o aplicati-
vo da instituição financeira, 
escolher a função Pix e fo-
tografar o código com a câ-
mera do celular para fazer o 
pagamento.

O Pix também está 
disponível para os contri-

buintes que renegociaram 
débitos com o Simples 
Nacional. Atualmente, 
segundo a Receita Fede-
ral, existem 5 milhões de 
micro e pequenas empre-
sas e 11 milhões de MEI 
inscritos no Simples Na-
cional. Fonte: Diário do 
Comércio

Tributos do Simples Nacional 
podem ser pagos por meio de Pix

A ACE Batatais pro-
tocolou pedido ao 
prefeito Juninho 

Gaspar e ao COE solicitando 
que as escolas de cursos de 
idiomas, informática, forma-
ção complementar, aulas de 
auto escola, de artes em ge-

ral e similares, ministrados 
por empresas classificadas 
com o CNAE de prestação 
de serviço, possam voltar às 
suas atividades juntamente 
com as aulas nas escolas da 
rede municipal, estadual e 
particulares.

ACE Batatais solicita que cursos complementares 
sejam retomados, juntamente com as aulas nas 
escolas da rede municipal, estadual e particular

O pedido é justificado 
pela similaridade destes cur-
sos com as aulas das escolas 
regulares do ensino funda-
mental, médio e superior, e 
pelo fato que os cursos deste 
gênero não são todos os dias 
e, normalmente, com capaci-

dade reduzida de alunos.
O presidente da ACE Ba-

tatais, Ennio Cesar Fantacini, 
considera de suma impor-
tância a autorização, tendo 
em vista que este segmento 
é um dos mais impactados 
pela pandemia da Covid-19.

As vendas em su-
p e r m e r c a d o s 
registraram alta 

de 5,18% em fevereiro em 
comparação com igual mês 
de 2020, segundo o balanço 
divulgado pela Associação 
Brasileira de Supermerca-
dos (Abras). Em janeiro, o 
crescimento havia sido de 
12% em relação ao mesmo 
período do ano passado.

Segundo a Abras a desace-
leração em relação a janeiro 
foi influenciada pelo menor 
número de dias úteis, em fun-
ção do fim do auxílio emer-
gencial, pela queda na renda 
das famílias e cancelamento 
do carnaval. Para este ano, a 
Abras estima um crescimento 
de 4,5% em comparação com 
as vendas de 2020. Fonte: Diá-
rio do Comércio / Abras.

As micro e peque-
nas empresas 
afetadas pelo 

agravamento da pandemia 
de covid-19 podem parcelar 
os débitos com o Simples 
Nacional até o fim de junho, 
com desconto na multa e 
nos juros. A renegociação 
vale para dívidas vencidas 
de março a dezembro de 
2020 e não pagas até hoje 
em decorrência da crise 
provocada pela doença.

As condições para a re-
negociação foram defini-
das pela Portaria 1.696, da 
Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional (PGFN), que 

recriou as transações excep-
cionais que vigoraram no 
ano passado.

O parcelamento especial 
impede que as empresas 
sejam excluídas do Simples 
Nacional. O prazo para ne-
gociar os débitos inscritos 
em dívida ativa da União 
começou em 1º de março 
e se encerrará às 19h de 
30 de junho.A adesão pode 
ser feita pelo portal Regu-
larize. Basta o contribuinte 
escolher a opção Negociar 
Dívida e clicar em Acesso ao 
Sistema de Negociações.

Consulte seu contador. 
Fonte: Diário do Comércio

MPE podem parcelar os débitos 
com o Simples Nacional

Vendas dos supermercados 
crescem 5,18% em fevereiro

A Receita Federal 
prorrogou o prazo 
de entrega da de-

claração de Imposto de Ren-
da Pessoa Física 2021 para 
o próximo dia 31 de maio. 
De acordo com o órgão, a 
mudança foi estabelecida 
para suavizar as dificuldades 
impostas pela pandemia, as-

sim como no ano passado, 
quando o prazo foi estendi-
do em dois meses. 

Em razão do adiamen-
to, o contribuinte que de-
seja pagar o imposto via 
débito automático desde 
a primeira cota deverá fa-
zer a solicitação até o dia 
10 de maio. Quem enviar a 

declaração após esta data, 
deverá pagar a primeira 
cota por meio de Docu-
mento de Arrecadação de 
Receitas Federais (DARF), 
gerado pelo próprio pro-
grama de declaração. Nes-
se caso, as demais cotas 
poderão ser em débito au-
tomático.

Para aqueles que não 
optarem pelo débito auto-
mático, os DARFs de todas 
as cotas poderão ser emiti-
dos pelo programa ou Extra-
to da Declaração, disponível 
no Centro Virtual de Aten-
dimento (e-CAC) no site da 
Receita. Fonte: Diário do 
Comércio

Receita adia prazo de entrega da declaração 
do IR para 31 de maio

mês consecutivo de saques e 
coincide com o fim do paga-
mento do auxílio emergencial 
a boa parte da população.

Em março, os depósitos 
da poupança somaram R$ 
317,651 bilhões, enquanto os 

saques brutos foram de R$ 
321,175 bilhões. Este movi-
mento gerou o saque líquido 
total de R$ 3,524 bilhões no 
mês. Considerando o rendi-
mento de R$ 1,743 bilhão da 
caderneta em março, o saldo 

total das contas chegou a R$ 
1,013 trilhão.

Considerando os pri-
meiros três meses de 2021, 
a população já retirou R$ 
27,542 bilhões líquidos da 
caderneta. Fonte: BC

Brasileiros sacam R$ 3,524 bilhões da poupança em março
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Depois de ficar fe-
chado por tempo 
indeterminado 

em função das regras das 
fases do Plano São Paulo, 
a unidade do Sebrae Aqui 
de Batatais retornou com 
os atendimentos presen-
ciais, seguindo rigorosa-
mente as regras de com-
bate à disseminação do 
Covid-19. A colaboradora 
Andrea Oliveira já está à 
postos para atender às ne-

cessidades dos microem-
preendedores individuais 
(MEIs), Os atendimentos 
são realizados de segunda 
à sexta-feira, das 13h às 
17h.

Na unidade do Sebrae 
Aqui, localizada no anexo 
à área administrativa da 
ACE Batatais, os micro-
empreendedores indivi-
duais têm uma série de 
serviços e consultas que 
podem realizar, como a 

Capacitar o jovem 
hoje é formar o 
profissional de 

amanhã, mesmo durante a 
pandemia, o CIEE continua 
trabalhando para que a in-
serção dos jovens no mun-
do do trabalho seja uma 
realidade. No último dia 12 
de abril iniciamos a capaci-
tação de mais uma turma de 

jovens aprendizes.
O CIEE agradece a con-

fiança em nosso trabalho e 
o apoio dos parceiros que 
abriram suas portas para re-
ceber estes jovens, e a eles 
desejamos que o aprendiza-
do seja constante em suas 
vidas e que essa caminhada 
seja de sucesso.

Venha também escrever 

No mês de abril, por 
meio de parceria 
entre a ACE Bata-

tais e o Escritório Regional 
do Sebrae em Franca, foram 
abertas inscrições no perío-
do de 26 de abril ao dia 3 de 
maio, para dois novos cursos 
de interesse dos empresá-
rios do setor comercial e de 
alimentação. Os cursos abor-
daram técnicas para fotogra-
fia comercial com celular e 
técnicas para reduzir perdas 
e desperdícios de alimentos.

No curso de técnicas de 
fotografia comercial com 
celular, o agente do Sebrae 
questiona os participantes 
se as fotos nas redes sociais 
das empresas não estão mui-
to boas e se a empresa não 

pode contratar alguém para 
produzi-las ou nem sabe 
muito bem como fazer isso?

O curso promete mudar 
a cara do Instagram e Face-
book da empresa para me-
lhor, atraindo mais a aten-
ção dos usuários, que são 
potenciais consumidores de 
seus produtos, aprendendo 
sobre formatos e propor-
ções ideais, como melhorar 
a resolução e a qualidade da 
foto, conhecer melhor como 
trabalhar a iluminação e os 
enquadramentos. Enfim, 
um curso que vai ajudar a 
colocar a mão na massa e 
produzir fotos melhores 
para a suas redes sociais. 

Já no curso voltado para 
o setor de alimentação,  o 

consultor questiona se os 
participantes sabem que o 
desperdício de alimentos 
é um dos principais pro-
blemas das empresas do 
segmento. Nas aulas, os 
participantes aprendem 
como diminuir essas per-

das, otimizar seus recursos 
e aumentar a rentabilidade 
de seu negócio. Com esse 
curso os participantes vão 
aprender a utilizar as sobras 
que são aproveitáveis para 
transformá-las em receitas 
novas e criativas.

Sebrae Franca e ACE Batatais promovem 
dois cursos on-line em maio

Participantes receberão informações sobre técnicas de fotografia comercial com celular e redução de perdas e desperdícios de alimentos

Muitos cursos, oficinas 
e palestras on-line estão 
acontecendo todos os me-
ses por meio da parceria 
entre a ACE Batatais e o Se-
brae Franca. Fique atento às 
divulgações nas páginas da 
entidade nas redes sociais 

Facebook e Instagram para 
acompanhar tudo o que 
está acontecendo de bom 
dentro da ACE para o setor 
empresarial. Mais informa-
ções pelo (16) 3761.3700, de 
segunda à sexta-feira, das 
8h às 17h30.

a sua história de sucesso!
Jovens cadastrem-se 

através do site www.ciee.
org.br.

Empresários contratem 
um aprendiz ou estagiário, 
para mais informações (16) 
3600-8579.

CIEE - DESENVOLVENDO 
OS JOVENS, TRANSFOR-
MANDO O FUTURO!"

CIEE inicia nova turma de aprendizes na cidade de Batatais

abertura e fechamento 
de CNPJ de MEI, Decla-
ração Anual do Simples 
Nacional (DASN SIMEI), 
alteração do ramo de ati-
vidade e endereço, par-
celamento de débitos de 
MEI, impressão de guia 
de pagamento de con-
tribuição mensal (DAS), 
divulgação de cursos e 
treinamentos do Sebrae 
e atendimento ao público 
para todas as dúvidas so-

bre o microempreende-
dor individual.

O Sebrae Aqui Bata-
tais está localizado à Pra-
ça Doutor José Arantes 
Junqueira, n.º 90, Centro, 
aberto para atendimento 
de segunda à sexta-feira, 
das 13h às 17h. Mais in-
formações pelo telefo-
ne fixo (16) 3761.3700 
ou pelo whatsapp (16) 
3761.4182, falar com An-
drea Oliveira.

Unidade do Sebrae Aqui Batatais retorna com 
atendimento presencial para MEIs
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Migração de produtos da Boa Vista SCPC
A partir de 01/05/2021, o jeito de consultar o consu-

midor na Boa Vista SCPC ficará muito melhor, pois a 
Família Acerta e Define ganhou o poder do Cadastro 

Positivo a favor dos seus negócios. 
O Acerta e o Define Positivo amplia sua análise para além 

dos dados restritivos, e sua empresa ganha mais segurança ao 
analisar o comprometimento e pontualidade de pagamento de 
seus clientes, auxiliando nas políticas de limites de crédito, par-
celas e prazos de pagamentos. 

Conhecendo todo o comportamento de crédito do consu-
midor, você aumenta a chance de fechar os melhores negócios 
e poderá evitar gastos futuros com cobrança e negativação.

• Mais de 80% das consultadas já apresentam informação 
de Cadastro Positivo

• Recomendações de Negócio crescem 64% quando utiliza-
do o Relatório Positivo

• Com o Score Positivo, a empresa vende até 40% mais do 

A sua empresa também é fonte po-
sitiva, comece hoje mesmo a compar-
tilhar os dados de pagamento de seus 
clientes e ajude a melhorar cada vez 
mais os relatórios da Boa Vista SCPC.

Entre em contato na ACE Batatais e 
solicite o termo de adesão de fonte do 
cadastro positivo.

O que é Cadastro Positivo? 
O Cadastro Positivo é o histórico 

de pagamentos, dos últimos 13 meses, 
com informações de compromissos fi-
nanceiros, operações de crédito e ser-
viços continuados, liquidadas ou em an-
damento, dos consumidores PF (pessoa 
física) e PJ (pessoa jurídica). 

Diferente do histórico formado ex-
clusivamente de dívidas vencidas e não 
pagas, o Cadastro Positivo permite uma 
avaliação de crédito mais justa para 
todos os consumidores, inclusive para 
aqueles que possuem débitos ou não 
possuem histórico de crédito em insti-
tuições financeiras ou varejos, permitin-
do que sejam avaliados por capacidade 
de pagamento (contas de água, luz, em-
préstimos, cartão de crédito, etc.).

O que diz a nova Lei? 
 Inclusão automática (mas não obri-

gatória) dos consumidores no Cadastro 
Positivo; 

 Empresas podem consultar nota 
ou pontuação com informações positi-
vas sem necessidade de autorização do 
cadastrado, porém há necessidade de 
autorização prévia e expressa do cadas-
trado para a consulta de dados abertos 
e relatórios com suas informações; 

 Além de bancos e varejos, em-
presas com características creditícias, 
tornam-se obrigadas a reportar dados 
positivos aos birôs de crédito (“GBDs” 
ou “Gestores de Banco de Dados”); 

 Aplicação da Lei de Sigilo Bancário 
para os birôs de crédito; 

 Todos os birôs de crédito (Gestores 
de Banco de Dados), terão as mesmas 
informações dos consumidores positi-
vos, sendo assim, caso alguma Pessoa 
Física ou Jurídica decidir cancelar sua 
permanência e depois autorizar nova-
mente, não precisará compartilhar com 
cada um dos GBDs, pois todos compar-
tilharão dos mesmos dados.

Quais informações fazem parte do 
Cadastro Positivo?

São as informações de todas as 
operações que configuram crédito ou 
serviços continuados, como cartão de 
crédito, empréstimos, financiamentos, 
contas de energia, água, telefone, etc.

Por exemplo, para uma fatura do 
cartão de crédito, as informações que 
fazem parte do Cadastro Positivo são: 

• Data de vencimento; 
• Valor total a pagar; 
• Valor mínimo a pagar; 
• Data do último pagamento; 
• Valor do pagamento.
Quais informações não fazem par-

te do Cadastro Positivo? 
Operações que não sejam de crédi-

to ou serviços continuados, como paga-

que usando o Score tradicional (negativo)

VEJA ABAIXO QUAL O RELATÓRIO 
MAIS INDICADO PARA SUA EMPRESA:

PESSOA FÍSICA:
ATUAL NEGATIVA NOVA POSITIVA
Acerta ACERTA ESENCIAL POSITIVO
Acerta Essencial ACERTA ESENCIAL POSITIVO
Acerta Mais ACERTA MAIS POSITIVO
Acerta Completo ACERTA COMPLETO POSITIVO

PESSOA JURÍDICA:
ATUAL NEGATIVA NOVA POSITIVA
Define Risco DEFINE RISCO POSITIVO
Define Negócio DEFINE NEGÓCIO POSITIVO
Define Limite DEFINE LIMITE POSITIVO

Informações sobre renda presumida. 
Informações Positivas de hábitos de pagamento 
em formato de pontuações, facilitando as 
decisões de prazos, quantidade de parcelas e 
limite a liberar.

PRODUTOS ACERTA ACERTA ACERTA ACERTA ACERTA ACERTA
 ESSENCIAL MAIS COMPLETO ESSENCIAL  MAIS COMPLETO
    POSITIVO POSITIVO POSITIVO
CADASTRAL X X X X X X
telefones vinculados  X X  X X
participação empresas   X X X X
RESTRITIVOS X X X X X X
ações  X X X X X
falências   X X X X
CHEQUES X X X X X X
COMPORTAMENTO X X X X X X
outras grafias  X X  X X
consultas por segmento   X   X
alerta fraude PJ   X   X
score X X X X X X
renda presumida X X X X X X
decisão  X X  X X
limite   X   X
CP - Painel de controle      X

COM INFORMAÇÃO POSITIVA    |    SEM INFORMAÇÃO POSITIVA

PRODUTOS DEFINE DEFINE DEFINE DEFINE DEFINE DEFINE
 RISCO NEGÓCIO LIMITE RISCO NEGÓCIO LIMITE
    POSITIVO POSITIVO POSITIVO
Informações cadastrais X © © X © ©
Localização X © © X © ©
Quadro social e administradores $ © © © © ©
Quadro social e administradores com 
resumo das restrições $ $ © $ $ ©
Participação em outras empresas $ © © $ © ©
Participação em outras empresas com 
resumo das restrições $ $ © $ $ ©
Consultas © © © © © ©
Restrições X © © X © ©

BLOCO DE INDICADORES CADASTRO POSITIVO
Pagamento pontual - - - © © ©
Pagamento atrasado - - - © © ©
Atraso médio - - - © © ©
Compromissos - - - © © ©
Crédito obtido - - - © © ©
Comprometimento futuro - - - © © ©
Compromissos - - - © © ©
Crédito - - - © © ©
Tempo de relacionamento com fornecedores - - - © © ©
Acontecimentos importantes - - - © © ©
Data - - - © © ©
Pontuação de crédito - - - © © ©

INTELIGÊNCIA
Score aprovação PJ © © © © © ©
Sugestão de negócio $ © © $ © ©
Faturamento presumido $ $ © $ $ ©
Limite de crédito $ $ © $ $ ©

OPCIONAIS
ANVISA $ $ $ $ $ $
Empresas no mesmo endereço $ $ $ $ $ $
Folha de cheque $ $ $ $ $ $
Alerta 30 dias GRÁTIS GRÁTIS GRÁTIS GRÁTIS GRÁTIS GRÁTIS

X INFORMAÇÃO BASICA   |   © INFORMAÇÃO COMPLETA
$ INFORMAÇÃO ADICIONAL  |  - NÃO DISPONÍVEL

CONHEÇA AS VANTAGENS

Score positivo muito mais detalhado. Mais 
assertivo nas análises com probabilidade de 
inadimplência futura, considerando informações 
cadastrais e restritivas somadas às positivas.

Apresenta indicadores de comprometimento, 
crédito obtido e pontualidade de pagamento.

Recomendação para quem não possui uma 
política de crédito.

mentos à vista (seja em dinheiro ou no 
cartão de débito), saldo de conta, limi-
tes de cheque especial, limites de car-
tões de crédito, investimentos, poupan-
ças, aposentadorias, etc. Também não 
faz parte, o detalhe de quais despesas 
ou tipos de bens adquiridos ou pagos 
com o cartão de crédito. 

Todas as pessoas já estão de fato 
no Cadastro Positivo? 

Desde o dia 09/07/2019, todos 
os Consumidores PF e PJ, através da 
LCP166/2019, já passaram a fazer parte 
do Cadastro Positivo. 

Qual o benefício do Cadastro Posi-
tivo? Realmente funciona? 

O Cadastro Positivo já existe no Bra-
sil desde 2011, porém, até então funcio-
nava com a necessidade de autorização 
do consumidor para que suas informa-
ções fossem compartilhadas. Após 8 
anos, o número de autorizados no Brasil 
é de aproximadamente 10 milhões (10% 
da população economicamente ativa). 
Isso inviabilizou o mercado de utilizar as 
informações positivas, já que na prática 
esses dados sobre a maioria da popula-
ção (não-cadastrados) não estão dispo-
níveis para o mercado consultar. Porém, 
com a aprovação da nova lei, o Cadastro 
Positivo vai funcionar plenamente no 
mercado de crédito, pois as informa-
ções de comportamento de pagamento 
de crédito e serviços da população esta-
rão disponíveis para consulta nos birôs 
de crédito. 

A experiência internacional pro-
va que o Cadastro Positivo realmente 
funciona e faz diferença no mercado e 
proporcionou aumento significativo no 
crédito e redução na inadimplência nos 
países onde já foi implantado. Estudos 
de casos mostram que com o uso da in-
formação positiva nos Estados Unidos o 
crédito cresceu 89% e a inadimplência 
caiu 43% e no Egito o crédito cresceu 
136% e a inadimplência caiu 62%. Na 
Itália só o uso de informações de com-
portamento de pagamento de contas 
de água fez crescer 83% o número de 
empresas elegíveis a receber crédito 
nos bancos. No Brasil não vai ser dife-
rente. Os estudos indicam que o Novo 
Cadastro Positivo deve injetar 1 trilhão 
de reais no mercado de crédito brasi-
leiro nos próximos anos e permitir que 
mais de 20 milhões de pessoas possam 
obter crédito. 

O Cadastro Positivo, na Boa Vista 
SCPC, é apenas para acompanhar o 
Score e as Negativações?

 O cliente do Cadastro Positivo, po-
derá ter acesso aos relatórios do Acerta 
Positivo ou Define Positivo para poder 
consultar o Score com informações Po-
sitivas. As informações de negativação, 
continuarão sendo acessadas pelos 
Produtos Negativos, juntamente com o 
Score Negativo.

Dúvidas e mais informações entre 
em contato com a ACE Batatais pelo 
Telefone / WhatsApp 16.3761-3700 

ou pelo email 
scpc@acebatatais.com.br

FONTE CADASTRO POSITIVO

PORTFÓLIO DEFINE PJ COMPARATIVO, RESULTADO DE INFORMAÇÃO DAS CONSULTAS

PORTFÓLIO ACERTA PF COMPARATIVO, RESULTADO DE INFORMAÇÃO DAS CONSULTAS
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A ACE Batatais, 
por intermédio 
da Campanha A 

Favor da Vida, fez a entre-
ga de dez equipamentos 
hospitalares importantes 
para a Santa Casa de Bata-
tais utilizar no tratamento 
de pacientes com sintomas 
graves da Covid-19, possibi-
litando a abertura de mais 
dois leitos de UTI (Unidade 
de Tratamento Intensivo), 
sendo dois respiradores de 
alto fluxo no valor de R$ 66 
mil cada e mais oito bombas 
de infusão no valor de R$ 
7,5 mil cada, totalizando um 
investimento de R$ 192 mil, 
recurso que foi doado por 
empresas e pessoas da co-
munidade batataense.

No dia 14 de abril, às 
16h30, na Santa Casa de 
Batatais, o presidente da 
ACE, Ennio Cesar Fantacini, 
acompanhado pelo diretor 
Guilherme Ferraz de Me-
nezes Borges, pela coorde-
nadora do CMEC Batatais, 
Paula Garcia e pelo gerente 
executivo Luiz Carlos Figuei-
redo, fez a entrega dos dois 
respiradores de alto fluxo. 
Os equipamentos foram 
recebidos pelo gerente ad-
ministrativo da Santa Casa, 
Paulo Câmara, que também 
é diretor da ACE, pela prove-

dora Maria Aparecida Ma-
cedo - Nilla e pela secretária 
municipal da Saúde, Bruna 
Toneti.

a nossa cidade, pois mais vi-
das poderão ser salvas com 
o aumento da capacidade 
de atendimento da UTI da 

ACE entrega dois respiradores e oito bombas 
de infusão à Santa Casa de Batatais
Equipamentos foram comprados pela entidade com os recursos da “Campanha A Favor da Vida”, 

doados por empresas e pessoas da comunidade

fazer transferências de va-
lores. “Tivemos um retorno 
muito positivo. Os empre-
sários entenderam o obje-

com a iniciativa da entidade. 
“Fico muito emocionada de 
receber o apoio, esse gran-
de gesto dos empresários 
que colaboraram. Temos 
muitos pacientes que esta-
vam aguardando por essa 
oportunidade, por esses 
equipamentos que vão sal-
var muitas vidas. Deixo re-
gistrado aqui os meus mais 
sinceros agradecimentos 
a todos que colaboraram 
para que esse sonho fosse 
possível, para que conse-
guíssemos otimizar o nosso 
atendimento nesse momen-
to tão crítico da pandemia”.

Nilla, provedora da San-
ta Casa, ressaltou a impor-
tância de receber os novos 
equipamentos para o tra-
tamento de pessoas conta-
minadas pelo Covid-19 que 
precisam de maiores cuida-
dos. “De sete leitos de UTI 
passamos para nove leitos 
com a chegada dos novos 
respiradores, um aumento 
significativo no atendimen-
to para a cidade. A pande-
mia desperta a solidarieda-
de no coração das pessoas, 
esse é o lado bom”.

Ainda segundo Ennio 
Fantacini, é importante res-
saltar que nas fases do Plano 
São Paulo são computados 
percentuais de leitos de UTI 
e os novos leitos contribuem 
para que a região avance 
para fases mais flexíveis.

A Campanha A Favor 
da Vida conseguiu o valor 

“O objetivo inicial da 
campanha foi alcançado. 
Com a doação das empresas 
e de pessoas da nossa comu-
nidade, chegamos ao valor 
necessário para a compra 
dos dois respiradores, que 
juntos totalizaram R$ 132 
mil. Essa foi uma conquista 
muito importante para toda 

Santa Casa”, comentou o 
presidente da ACE.

Segundo Guilherme Bor-
ges, todos os contatos que 
fez com empresários so-
bre doações para a campa-
nha foram muito positivos, 
muitos já faziam a doação 
na mesma hora, utilizando 
aplicativos de celular para 

tivo da campanha. Estamos 
passando por um momento 
em que a união em prol da 
coletividade é muito impor-
tante”, disse.

A secretária de Saúde, 
Bruna Toneti, que diaria-
mente acompanha a pande-
mia em Batatais de perto, 
disse se sentir sensibilizada 

necessário para pagar inte-
gralmente os dois respira-
dores e até ultrapassou a 
meta de R$ 150 mil. Como 
o presidente Ennio Fantaci-
ni afirmou durante a entre-
ga dos respiradores à Santa 
Casa, a sobra do recurso da 
ação seria utilizado para a 
compra de outros produtos 
que ajudem no tratamento 
de pessoas com os sintomas 
mais graves do coronavírus. 
No dia 20 de abril, às 10h30, 
foram entregues à Santa 
Casa mais oito bombas de 
infusão, que podem traba-
lhar de maneira autônoma 
ou conectadas ao sistema 
dos respiradores de alto flu-
xo e servem para dosar de 
forma automática, por meio 
da biometria, os medica-
mentos que os pacientes in-
ternados na UTI necessitam.

“Agradeço muito a todas 
as pessoas envolvidas, prin-
cipalmente aos empresários 
e à população de Batatais, 
com esses dois novos respi-
radores estamos aumentan-
do em quase 30% a capaci-
dade de atendimento em 
nossa cidade. Tenho certeza 
que isso vai ajudar a salvar 
muitas vidas. Obrigado em-
presários e população. Obri-
gado Santa Casa por acre-
ditar e podem contar com 
a ACE Batatais para outras 
campanhas, estamos juntos 
para o que precisar para 
ajudar a nossa população”, 
finalizou Ennio.
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A Federação das 
Associações Co-
merciais do Es-

tado de São Paulo (Facesp), 
órgão que a ACE Batatais 
está vinculada, propôs ao 
governo estadual a criação 
de comitês regionais de 
retomada econômica. Os 
grupos seriam coordenados 
pelas Associações Comer-
ciais (ACs) e teriam como 
objetivo facilitar o acesso 
dos pequenos negócios ao 
crédito e desenvolver ações 
para mitigar os impactos da 
pandemia na economia.

A ideia é que os comi-
tês sejam liderados pelas 
Associações Comerciais e 
tenham a participação de 
outras entidades como Se-
brae, Sesc, Sesi, Sest/Senat, 
Ciesp/Fiesp, Fatec, Socieda-

de de Medicina, Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
Sindicatos Rurais, entre ou-
tras. 

A utilização das ACs no 
processo de acesso ao cré-
dito é um pedido que as ACs 
e Facesp têm feito desde o 
início da pandemia e, que 
agora, para o bem da classe 
empreendedora, pode co-
meçar a se concretizar. Ou-
tra tarefa dos comitês será 
dar sugestões de adaptação 
do Plano SP usando análises 
mais minuciosas, por meio 
de microrregiões. 

As entidades solicitaram 
que nenhuma categoria do 
comércio volte a fechar e 
que alternativas sejam en-
contradas caso haja uma 
regressão no Plano SP. Tam-
bém foi solicitado ao gover-

nador que o horário de fun-
cionamento do comércio, 
nesta fase de Transição e 
nos demais períodos do Pla-
no SP, possa compreender 
as realidades locais. Na ava-
liação das entidades, cada 
região tem uma dinâmica 
e, por isso, não é possível 
definir uma regra padrão. 
A proposta é para a criação 
de microrregiões dentro do 
plano de retomada. A ma-
nutenção do delivery e da 
retirada no estabelecimen-
to, em qualquer circunstân-
cia, foi mais uma proposta 
defendida.

Abram Szajman, presi-
dente da Fecomercio-SP, 
voltou a solicitar a poster-
gação do pagamento de 
impostos, principalmente 
das MPEs. “O alongamento 

do prazo para o pagamento 
dará uma chance para que 
os pequenos comércios se 
recuperem”, afirmou.

Nabil Sahyoun, presiden-
te da Alshop, pediu que o 
governo avalie a realização 
de um programa de recupe-
ração fiscal, um Refis, prin-
cipalmente para os débitos 
acumulados durante o perí-
odo de pandemia.

Glauco Humai, presiden-
te da Abrasce, destacou a 
necessidade de manuten-
ção do diálogo entre gover-
no e entidades e sugeriu a 
ampliação na capacidade 
de atendimento a clientes, 
saindo dos atuais 25% para, 
no mínimo, 40%.

O presidente da ACE Ba-
tatais, Ennio Cesar Fanta-
cini, disse que o comércio 

Na tarde do dia 28 
de abril, durante 
reunião on-line, 

com a participação dos repre-
sentantes da ACE Batatais, o 
gerente executivo Luiz Carlos 
Figueiredo e o diretor de Re-
lações Institucionais, Paulo 
Borges, com os consultores 
do Sebrae Franca, Maurício 
Buffa e Izabela Bérgamo San-
ta Rita, foi debatido um cro-
nograma com o objetivo de 
desenvolver um trabalho vol-
tado para o setor metalmecâ-

nico do município. Uma reu-
nião para apresentação de 
um projeto aos empresários 
já está pré-agendada para o 
dia 25 de maio.

A proposta para a for-
mação do grupo do setor 
metalmecânico foi apresen-
tada pelo diretor de rela-
ções institucionais da ACE, 
Paulo Borges, após a cria-
ção do programa Batatais 
Mais Empreendedora, ten-
do como objetivo criar um 
grupo de compras coletivas 

oferecendo cursos de quali-
ficação e outras ações para 
a compra e venda de produ-
tos”, comentou Figueiredo.

Está agendada uma reu-
nião para as 19h do dia 25 
de maio, data em que, coin-
cidentemente, é comemo-
rado o Dia da Indústria, com 
a participação de empresá-
rios convidados previamen-
te para a apresentação do 
projeto, para que possam 
também avaliar as propos-
tas de trabalho e se irão se 
comprometer em participar.

“Nessa reunião vamos 
apresentar a estrutura que a 
ACE Batatais, Sebrae e Senai 
irão proporcionar, demos-
trando qual a forma de par-
ticipação e o levantamento 
das dificuldades encontra-
das, a busca de soluções em 
comum, troca de experiência 
com empresários do setor 
metalmecânico de Batatais e 
outras cidades, com o objeti-
vo de estruturar o apoio de 
gestão e qualificação, com-
pras e vendas nas empre-
sas”, comentou Figueiredo.

O projeto será desenvol-
vido por meio de parceria e 
todo o trabalho será coorde-
nado pelo Sebrae Franca com 

o apoio da ACE Batatais, fa-
zendo parte integral do “Ba-
tatais mais Empreendedora”.

Ainda segundo o gerente, 
o projeto irá focar os traba-
lhos em todo o setor metal-
mecânico, principalmente no 
setor de aço inox, em função 
da quantidade de empresas 
que o município possui e nas 
ofertas de produtos para áre-
as de lazer para todo o Brasil.

“Observamos que em 
um site de venda, cerca de 
30% das ofertas de casca-
tas para piscinas são de Ba-
tatais e isso coloca o nosso 
município em destaque não 
só no Estado de São Pau-
lo, mas em todo o Brasil. 
Temos que valorizar esses 
pontos fortes de Batatais, 
tornando-os mais eviden-
tes e reconhecidos. Com 
esse trabalho, talvez nossa 
cidade possa pleitear o títu-
lo de “Capital dos Produtos 
em Aço Inox”, comentou o 
gerente da ACE.

O fato de que uma agên-
cia de envios do Mercado 
Livre está recebendo diaria-
mente várias unidades de 
cascatas para piscinas ven-
didas por meio de e-com-
merce para consumidores 

de outras localidades cha-
mou a atenção. Em consulta 
rápida no site mencionado, 
que apresenta ofertas de 
todas as regiões do Brasil, a 
maior oferta de produtos do 
gênero é de Batatais, cerca 
de 30%, de acordo com Fi-
gueiredo.

“Batatais é campeã em 
oferta de cascatas para pis-
cinas no Mercado Livre, mas 
sabemos que temos um leque 
extenso de produtos em aço 
inox para áreas de lazer, lacti-
cínios, laboratórios, odontolo-
gia e muito mais. O aço inox no 
nosso município é trabalhado 
há mais de 40 anos e já se tor-
nou uma tradição e isso deve 
ser reconhecido”, comentou 
o presidente da ACE Batatais, 
Ennio Cesar Fantacini.

Facesp apresenta propostas para evitar abre e fecha do comércio

ACE Batatais e Sebrae agendam reunião para apresentar 
projeto ao setor metalmecânico

Segundo o gerente da entidade, os trabalhos serão direcionados a todo o setor, mas principalmente para a área de aço inox 
pelo município ser referência em produtos no Brasil

precisa neste momento é de 
planejamento, essa instabi-
lidade com este abre e fecha 
prejudica a todos. Vou colo-
car o meu nome e da ACE 
Batatais à disposição para 
participar do Comitê Regio-
nal, defendemos a criação 

de microrregiões, pois a re-
alidade entre os municípios 
são diferentes e precisos ter 
regras que permitam a so-
brevivência das empresas e 
dos empregos.

Fonte: 
ACE Batatais / Facesp

para as pequenas empresas 
do setor. Nas reuniões pos-
teriores entre o Sebrae e 
ACE surgiu a proposta para 
uma melhor estruturação 
do projeto, visando atender 
todo processo desde o pla-
nejamento até o pós vendas 
nas empresas do setor.

Segundo Figueiredo, o 
objetivo inicial dos traba-
lhos será reunir todos os 
empresários do setor metal-
mecânico para levantar as 
dificuldades em comum das 
empresas, tanto na parte de 
gestão quanto na parte de 
qualificação de gestores e 
profissionais, planejar ações 
para a compra de produ-
tos de maneira individual 
ou coletiva de produtos e 
matérias-primas, análise e 
desenvolvimento de técnicas 
de marketing para empresas, 
fixação de marcas no merca-
do, até a comercialização da 
linha de produtos e serviços.

“Ficou definido que a 
ACE Batatais dará o start nas 
ações para levantar a de-
manda de empresários do 
setor, o Sebrae irá coorde-
nar os trabalhos em parceria 
com o Senai, que irá apoiar 
a estruturação do projeto, 

Batatais 
é líder em 

ofertas 
de Cascata 

para piscinas 
em inox no 

Mercado Livre

O gerente da ACE Batatais em reunião on-line com o 
diretor Paulo Borges e com os consultores do Sebrae Franca
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O Diário Oficial 
da União publi-
cou no dia 28 de 

abril, a MP 1.045/2021 que 
recria o Programa Emer-
gencial de Manutenção do 
Emprego e Renda. A medida 
permite o corte de jornada 
e salários de trabalhadores 
da iniciativa privada, além 
da suspensão temporária de 
contratos.

REDUÇÃO DE SALÁRIOS
Na redução de jornadas 

e salários é possível:
Reduzir 25% proporcio-

nal de jornada de trabalho e 
de salário;

Reduzir 50% proporcio-
nal de jornada de trabalho e 
de salário; e

Reduzir 70% proporcio-
nal de jornada de trabalho e 
de salário.  

Percentuais diferentes, 
só serão possíveis mediante 
convenção ou acordo coleti-
vo de trabalho juntamente 
com o sindicato.

SUSPENSÃO DE 
CONTRATOS DE TRABALHO

Na suspensão de contra-
tos de trabalho é possível 
que o trabalhador receba:

100% do valor do segu-
ro-desemprego a que o em-
pregado teria direito;

70% o valor do seguro-
-desemprego a que o em-
pregado teria direito caso 
a empresa tiver auferido, 
no ano-calendário de 2019, 
receita bruta superior a R$ 
4.8 milhões mediante o pa-
gamento de ajuda compen-
satória mensal no valor de 
trinta por cento do valor do 
salário do empregado, du-
rante o período de suspen-
são.

Esses valores do seguro-
-desemprego são relativos 
ao pagamento de um bene-
fício temporário durante o 
período de perda de renda 
do trabalhador, o que pode 
durar 120 dias, ou seja, qua-
tro meses.

ESTABILIDADE
A MP estabelece uma 

"garantia provisória" do 
emprego pelos meses em 
que a jornada e os salários 
forem reduzidos ou o con-
trato suspenso e por igual 
período quando as ativida-
des e pagamentos forem 
normalizados. Por exemplo: 
se houve uma redução de 
jornada durante 3 meses, o 
trabalhador tem direito de 
continuar na empresa por 
mais 3 meses.

Ainda assim, o empre-
gador continua podendo 

demitir o funcionário du-
rante esse período. Porém, 
se dispensá-lo sem justa 
causa, a medida prevê o pa-
gamento pela empresa das 
verbas rescisórias e de uma 
indenização. Essa regra não 
vale para casos de dispensa 
a pedido ou por justa causa 
do empregado.

BEm
O benefício emergencial 

(BEm) será calculado com 
base no valor do seguro-
-desemprego e no percen-
tual do corte de jornada 
do trabalhador. O teto do 
auxílio, portanto, seria pago 
em caso de suspensão de 
contrato e seria no valor do 
seguro-desemprego, que 
atualmente pode chegar a 
R$1.911,84.

Conforme estabeleci-
do em ato do Ministério da 
Economia, o trabalhador 
que receber indevidamente 
parcela do BEm poderá ter 
sua parcela compensada au-
tomaticamente:

Caso tenha eventuais 
parcelas devidas referentes 
ao mesmo acordo ou a acor-
dos diversos;

Com futuras parcelas de 
abono salarial de que trata a 
Lei nº 7.998, de 1990 (É isso 
mesmo que você leu! Pode-

rá ser descontado do abono 
do PIS) ou;

Do seguro-desemprego 
a que tiver direito, na forma 
prevista no art. 25-A da Lei 
nº 7.998, de 1990.

Além disso, caso o tra-
balhador não movimente 
as parcelas pagas de BEm 
no prazo de 180 dias, con-
tado da data do depósito, 
os valores retornarão para 
a União.

COMO ADERIR
As empresas devem ade-

rir ao programa por meio 
do Empregador Web. Após 
a formalização do acordo e 
comunicação ao governo, o 
valor do benefício emergen-
cial será depositado pelo 
governo diretamente na 
conta do trabalhador, como 
se fosse um seguro-desem-
prego.

Não há necessidade do 
trabalhador se deslocar ou 
fazer nenhum tipo de solici-
tação para sacar o dinheiro.

A empresa deve infor-
mar quantos trabalhadores 
terão o contrato alterado 
no prazo de 10 dias, con-
tados a partir da data da 
celebração do acordo. Caso 
ocorra algum atraso, o em-
pregador ficará respon-
sável pelo pagamento da 

Empresas já podem reduzir salários e suspender 
contratos de trabalho

A MP 1.045/2021 que recria o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda já começou a valer desde o dia 28 de abril

remuneração no valor an-
terior à redução da jorna-
da de trabalho e do salário 
ou à suspensão temporária 
do contrato de trabalho do 
empregado, inclusive dos 
respectivos encargos so-
ciais e trabalhistas, até que 
a informação seja prestada 
corretamente.

O pagamento do bene-
fício emergencial será feito 
30 dias após a celebração 
do acordo. Se, por exemplo, 
o acordo para redução sala-
rial for firmado no dia 10 de 
maio, o benefício será pago 
pelo governo no dia 10 de 
junho, mesmo que o salário 
seja depositado pela empre-
sa no dia 5.

O governo federal colo-
cou no ar o site https://ser-
vicos.mte.gov.br/bem/, que 
permite aos empregadores 
acessarem os sistemas nos 
quais podem formalizar os 

acordos e comunicar as con-
dições ao Ministério da Eco-
nomia.

ACORDOS MP 1.045/2021
Os acordos de redução 

de jornadas e salários ou 
suspensão dos contratos de 
trabalho já podem ser reali-
zados desde 28 de abril, data 
da publicação da medida 
provisória. Vale lembrar que 
todos os acordos devem ser 
comunicados ao sindicato 
da categoria dos emprega-
dos no prazo de 10 dias cor-
ridos, contados da data de 
sua celebração. Além disso, 
é importante ressaltar que a 
data a ser informada no Em-
pregador Web é a de início 
da suspensão ou da redução 
e não a data da assinatura 
do mesmo.

Fonte: Portal Contábil e 
G1.com

Por iniciativa do 
vereador Paulo 
Borges, no dia 6 

de abril foi deferido pela 
Câmara Municipal, em 
sessão ordinária, o reque-
rimento em homenagem 
aos moto-entregadores 
de Batatais, com votos de 

Câmara Municipal homenageia 
moto-entregadores de Batatais

gras de distanciamento 
social.

“Muitas empresas ne-
cessitam desse importante 
trabalho, e no período de 
pandemia não só o setor 
de alimentação, que utiliza 
o serviço há muito tempo, 
mas também outros setores 
incluíram a modalidade de 
entrega em domicílio como 
forma de atender seus clien-
tes e conseguir vender seus 
produtos e garantir algum 
faturamento mesmo no 
período mais restritivo do 
Plano São Paulo de combate 

à Covid-19. Portanto, uma 
merecida homenagem a es-
ses verdadeiros guerreiros”, 
afirmou Paulo Borges, que 
também é integrante da di-
retoria da ACE Batatais.

O requerimento, de 
autoria de Paulo Borges e 
subscrito pelos vereadores 
Eduardo Ricci e Anabella 
Pavão, foi colocado em 
apreciação na Câmara Mu-
nicipal de Batatais no dia 
6 de abril, durante sessão 
ordinária, e aprovado por 
unanimidade.

“Não poderíamos deixar 

louvor e congratulações 
a todos os “Motoboys e 
Motogirs” do município, 
parabenizando pelo belís-
simo trabalho realizado, 
principalmente no período 
de pandemia da Covid-19, 
sendo peça fundamental 
para cumprimento de re-

de fazer o reconhecimento 
público a esta categoria, de-
notando a importância des-

tes profissionais, em espe-
cial, nesse atual momento”, 
finalizou Borges.
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Espaço da Mulher Empresária

Espaço Mulher Empresária - Com quantos anos vocês 
começaram a trabalhar e em quais funções? 

Juliana Silva do Nascimento Melucci e Fabiana Silva 
do Nascimento Montes - Desde os 16 anos da Juliana e 
9 anos da Fabiana, já iniciamos nossos empreendimentos, 
pois fabricávamos e vendíamos pulseiras, logo mais aos 
19 anos da Ju e 12 anos da Fabiana, iniciamos a venda de 
tiaras e presilhas de cabelo em couro, malha, e outros ma-
teriais, fabricávamos e vendíamos para a região porque a 
Ju estudava em Franca e lá entregava para várias cidades 
que colocavam nossos produtos em suas lojas. Chegamos 
a vender na Loja Bicho Comeu, do Rio de Janeiro da irmã 
da Xuxa. Nessa época também começamos a vender ca-
misetas, moletons e roupas de ginasticas com logotipo 
“Direito Franca”, vendíamos para alunos das faculdades 
Municipal e Unesp, inúmeras camisetas fabricadas pelo 
Gugu Arantes aqui de Batatais, com a logotipagem feita 
pelo saudoso Beirigo, eram vendidas diariamente na facul-
dade, e logo depois iniciamos a venda de bolsas e calçados 
isto em 1992, e logo em 1995, nos empreendemos de vez 
e ai nasceu a Kaju. Em todas essas fases tínhamos a ajuda 
e participação incondicional de nossa mãe D. Renilde, que 
era professora e mesmo assim conseguia tempo para nos 
apoiar e trabalhar conosco.

EME - Como se tornaram sócias na Loja Kaju e descobri-
ram que poderiam ter um negócio próprio? 

Juliana e Fabiana - Sempre fazíamos e realizamos to-
dos os projetos juntas, por sermos irmãs e com a kaju 
não foi diferente. A Ju sempre à frente dos empreen-
dimentos do negócio e a Fa sempre à frente da criativi-
dade, inovação e sempre tentando fazer diferente. Tan-
to que nosso slogan desde sempre foi “Kaju incomum 
como você”, por acreditarmos na total individualidade 
de cada ser humano, respeitando sempre todas e sobre-
tudo valorizando cada estilo, cada gosto pessoal e pro-
piciando a todas as classes sociais poderem ter sapatos, 
bolsas e roupas, diferentes, modernas e atuais. Esse é o 
DNA da kaju.

EME - Porque optaram pelo setor de vestuário? 
Juliana e Fabiana – Eu, Fabiana, no 4º ano de direito quis 

migrar para faculdade de moda, mas minha mãe não con-
sentiu, então terminei o curso de direito, e como já vendí-
amos alguns produtos, pensei que poderíamos nos empre-
ender de vez com uma loja própria diferente, linda podendo 
oferecer não só o produtos mas o conceito de moda, a feli-
cidade de se sentir plena, bonita, pois muitas vezes nossos 
produtos tem o poder de fazer a pessoa feliz e isso é fan-
tástico. Ultrapassa os limites de uma simples venda. É levar 
felicidade, é compartilhar experiências, de mulher, esposa, 
profissional, mãe e por aí vai.

EME - Inicialmente, a Loja Kaju era em outro endereço? 
Como foi a evolução da empresa e a mudança para o cen-
tro da cidade? 

Juliana e Fabiana – Sim, nossa primeira loja emprestada 
foi na avenida dos Andradas, até ficar pronto nosso prédio 
próprio na Vila Lídia em 1998, onde ficamos por 9 anos e 
ai em 2007 mudamos para o centro com uma loja 10 vezes 
maior que a nossa primeira loja, pois, o projeto era crescer.

EME - Com 26 anos de atividades, ao que se deve o su-
cesso da Loja Kaju? 

Juliana e Fabiana - Acreditamos que o sucesso é conquis-
tado a cada dia, a cada conquista, sempre com muito carinho, 
respeito e destaque de nossos clientes que para nós são únicos 
e merecem sempre nosso respeito. Em cada produto tenta-
mos levar um pouquinho do que somos e acreditamos, jamais 
venderíamos algo que não usaríamos, por isso, cada coisa tem 
identidade, tem explicação e tudo é pensado para conceder as 
melhores e mais completas experiências a nossas clientes, de 
conforto, qualidade e utilidade de cada item que é vendido.

Nesta edição especial do Espaço Mulher Empre-
sária a homenagem é em dose dupla. Irmãs e 
sócias na Loja Kaju, as nossas convidadas são Ju-

liana Silva do Nascimento Melucci e Fabiana Silva do Nas-
cimento Montes, que se destacam não apenas pelo em-
preendedorismo, pelo sucesso de sua empresa que está 
no mercado há 26 anos, mas também pela solidariedade, 
pelo comportamento exemplar e parceiro de outras em-
presas até do mesmo segmento. Juliana é nascida no dia 
7 de agosto, advogada atuante e empresária, casada com 
Paulo Cesar Melucci, mãe da Giovanna do Nascimento 
Melucci, de 19 anos, estudante de medicina e do Lucas do 
Nascimento Melucci, de 17 anos, estudante do 3º colegial. 
Fabiana é bacharel em direito e empresária, nascida no dia 
23 de setembro, casada com Eduardo Freiria Montes, mãe 
do Lioanel do Nascimento Montes, de 8 anos, estudante do 
4º ano primário, Benicio do Nascimento Montes, de 7 anos, 
estudante do 2º ano primário e Gael do Nascimento Montes 
de 2 anos de idade. Sempre unidas, seja no trabalho ou nas 
horas de lazer, Juliana e Fabiana contam aqui para os nossos 
leitores um pouco de suas trajetórias profissionais, que tive-
ram início ainda no período de infância. Confira:

EME - Nesses tempos de pandemia, pelo pioneirismo 
em Lives nas redes sociais, vocês sempre participam de 
eventos de cunho social e solidário. Para vocês como é 
esse ato de responsabilidade social? 

Juliana e Fabiana - Sempre aprendemos com nossa mãe, 
durante toda nossa criação, que não podemos ter e ganhar as 
coisas só para nós, e que quando Deus nos ajuda precisamos 
compartilhar e ajudar ainda mais o próximo, pois essa é nossa 
obrigação. Dentro dessa ideia, surgiu a primeira Entidade que 
pensamos em ajudar por conhecer as dificuldades que passa 
diariamente, a Santa Casa de Batatais, porque a Ju é advogada 
lá e conhece bem de perto a dura realidade da saúde, e foi uma 
live de muito sucesso e muitas pessoas boas da cidade e região 
que nos acompanha ajudou, comprou e compartilhou, sendo 
total sucesso. A sensação é maravilhosa, quando verificamos 
que conseguimos ajudar nosso próximo. Já estávamos no pro-
jeto da Live do Ari que foi maravilhosa e muito emocionante, 
e ai outras e outras vieram e sempre ajudamos por sentirmos 
que é nosso dever. E é ímpar a sensação de poder ajudar e essa 
capacidade nos dignifica. Teremos boas histórias para contar-
mos para os nossos filhos e um legado de boas coisas com nos-
so próximo. Com certeza o bem gera coisas boas.

EME - Como foi descobrir essa facilidade de conversa-
rem com as pessoas por meio de câmeras? 

Juliana e Fabiana - Então eu, Fá, sempre fui muito tímida. 
Mas com a pandemia descobri um lado que assustou até a 
mim própria, uma facilidade, acho até que posso dizer um 
dom maravilhoso de me conectar com nossos seguidores e 
aí foi mágico. Conseguimos através disso ajudar muitos em-

presários, muitas pessoas de diversos setores, agências de 
viagem, profissionais liberais, enfim, achamos um caminho 
de muita luz e não negamos o ensinamento disso tudo a nin-
guém. Muitos comerciantes de Batatais foram assistir nos-
sas lives para ver o escopo e depois iniciaram as suas, isso 
nos fez sentir uteis, e verificamos que sempre estivemos no 
caminho certo. A Ju sempre foi falante até pela profissão de 
advogada que ela exerce, então a ajuda dela de estar comi-
go muitas vezes me dando vários feed backs e toques foram 
o que fizeram o sucesso desta comunicação, e com certeza 
a atuação dela nos bastidores, pré e o pós Live, é fantástica, 
e sempre coroa de sucesso o trabalho desenvolvido.

EME - Como administram o tempo entre a família e a 
empresa? 

Juliana e Fabiana - Sobra pouco tempo, mas tentamos 
fazer dessa escassez de tempo sempre os melhores encon-
tros, por isso tentamos ser presentes e prevalente quando 
estamos juntos, é maximizar o tempo e tentar fazer do pouco 
muito, para isso, claro, há também outros sacrifícios e abne-
gações, mas faz parte e no computo geral tudo está indo bem.

EME - Na parte de culinária, vocês têm preferências pa-
recidas? 

Juliana e Fabiana – Eu, Fá, sempre gostei mais de doces, 
mas em meu novo projeto de vida, e vida magra, abdiquei 
deste gosto e evito ao máximo, já a Ju nunca foi muito fã de 
doce, é mais de comidas salgadas, e ela adora em especial o 
risoto que o Du, meu marido, faz. 

EME - Como gostam de passar os momentos de descan-
so e lazer? 

Juliana e Fabiana - Com certeza juntas e, especialmente, 
com nossos pais e filhos. Sempre que podemos adoramos 
viajar juntas também, sempre curtindo conhecer novos lu-
gares, fazendo compras juntas e curtindo bons hotéis e res-
taurantes legais, com bom papo e descontração.

EME - Qual dica para as mulheres que estão começando 
uma empresa? 

Juliana e Fabiana -  A principal dica é: acredite sempre 
em seu trabalho e sonhe grande, porque dá o mesmo tra-
balho sonhar e planejar coisas grandes e pequenas, então 
porque não acreditar e ir no maior.
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Entrevista –  Canadá Materiais para Construção 

Entrevista – Vanguifá Marmitaria Delivery & Ala Carte

Por Cassia Helena Cipriano Vicente e 
Fernando Henrique Vicente - empresários

EM - Quais produtos e serviços a empresa 
oferece aos seus clientes?  

Canadá Materiais para Construção – Ofe-
recemos um mix de produtos básicos como: 
cimento, cal, argamassas, ferragens, hidráuli-
ca em geral, tintas e complementos em geral, 
ferramentas em geral, abrasivos, fitas, produ-
tos de limpeza pós obra, produtos de piscinas, 
tudo para sua construção ou reforma.

EM - Qual produto ou serviço é mais pro-
curado pelos clientes?  

Canadá Materiais para Construção – A 
parte de hidráulica, e também produtos para 
pintura e materiais básicos são muito procura-
dos pelos clientes.

EM - Como é a concorrência no setor de 
materiais de construção?

Canadá Materiais para Construção – É 
um mercado muito competitivo, para se sair 
bem nesse ramo temos que conhecer nossos 
clientes, ter um ótimo atendimento e preço 
justo.

EM - A localização da empresa Canadá 
Materiais para Construção é estratégica?  

Canadá Materiais para Construção – Sim, 
a nossa localização está em um local estratégi-
co da cidade, pois é cercado de bairros novos 
com uma grande demanda de materiais de 
construção.

EM - A empresa Canadá Materiais para 
Construção faz entrega em domicílio?  

Canadá Materiais para Construção – Sim, 
fazemos entregas em domicílio e levamos ma-
quininha de cartão até o cliente, com agilidade 
e praticidade.

EM - O mercado de materiais para cons-
trução está aquecido?

Canadá Materiais para Construção – Sim, 
muito aquecido, o déficit habitacional no país 
é gigantesco, e na nossa cidade não é dife-
rente, e a população sempre tem a necessi-
dade de melhorar, aumentar suas moradias, 
principalmente nessa época de pandemia, 
quando a população fica mais em casa e sen-

Por Vanuza, Guilherme e Fabiano
empresários

a lá carte, tem diversos produtos, todos 
de muita qualidade.

EM - As imagens das marmitex da Vangui-
fá na página do Facebook chamam a atenção 
pela variedade e beleza. De onde vem o co-
nhecimento culinário da empresa? 

Vanguifá Marmitaria - O conhecimento 
vem através do Fabiano que tem experiência 
no ramo de cozinha há mais de 30 anos, e tam-
bém dos colaboradores que ajudam bastante 
na função.

EM - Todos os dias o cardápio das marmi-
tex muda, mas tem sempre a opção do almo-
ço com churrasco. Essa é a maior preferência 
dos clientes da Vanguifá? 

Vanguifá Marmitaria – Sim, mudamos to-
dos os dias o cardápio, sempre procuramos 
variar, porém o churrasco e quase todo dia, 
pois nossos clientes gostam bastante e sem-
pre pedem. Temos a costela com molho bar-
becue que é bastante pedido também, e o 
molho madeira.

EM - E aos domingos, o almoço é especial? 
Tem o tradicional frango assado e maionese? 

Vanguifá Marmitaria - Sim, aos domingo 
tem frango assado e maioneses, além dos três 
cardápios diário, e mantemos também as op-
ções dos pratos a lá carte.

EM - A Vanguifá serviu “acarajés” em um 
domingo especial. Como foi a procura? A em-
presa pretende voltar a oferecer essa iguaria 
novamente?  

Vanguifá Marmitaria – Servimos um aca-
rajé muito apreciado por nossos clientes, a 
procura foi grande e vamos continuar fazendo 
sempre, intercalando um domingo sim e um 
não, para nós da Vanguifá foi muito satisfató-
rio, um diferencial da nossa empresa.

EM - Os clientes podem encomendar 
pratos especiais que não estão no cardápio, 
como carnes assadas, massas e outros? 

Vanguifá Marmitaria - Sim, oferecemos 
pratos a lá carte todos os dias no cardápio e 
também aceitamos encomendas de pratos 
que não fazem parte do nosso cardápio tra-
dicional devido o conhecimento culinário do 
cheff Fabiano.

EM - O planejamento da cozinha e o modo 
de preparo dos alimentos são diferenciais na 
Vanguifá? 

Vanguifá Marmitaria – Com certeza. Co-
meçamos todos os dias logo cedo, preparando 
tudo com muito carinho e profissionalismo, 
fazendo alimento bem saborosos para supe-
rar as expectativas dos nossos clientes, traba-
lhamos com temperos naturais, não utilizando 
produtos industrializados.

Jornal Empreenda - Quando e como co-
meçou a história da empresa Canadá Mate-
riais para Construção?  

Canadá Materiais para Construção - O 
sonho de começar o negócio já vinha de uns 
cinco anos atrás, porém o a realização veio em 
janeiro desse ano, contra todas a expectativas 
e em meio a essa pandemia que assola nosso 
planeta. Minha esposa e eu, juntamente com 
nosso contador “Rubens Sandrin Filho” decidi-
mos começar o negócio.

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

Canadá Materiais para Construção – Os 
proprietários são Cassia Helena Cipriano Vi-
cente e Fernando Henrique Vicente. Conta-
mos com dois colaboradores.

te que tem que deixar o ambiente mais acon-
chegante.    

EM - Quais as formas de pagamento a em-
presa disponibiliza aos clientes? 

Canadá Materiais para Construção – 
Aceitamos todos os cartões de débito e 
credito, parcelamos as compras em até 6 
vezes sem juros (dependendo da compra), 
PIX, parcelamos no cheque (sujeito a con-
sulta).

EM - Quais os dias e horários de atendi-
mento da empresa, endereço, tele-
fones de contato, whatsapp, e-mail 
e página na internet?  

Canadá Materiais para Cons-
trução – Atendemos de segunda à 
sábado das 7h às 19h. Estamos lo-
calizados à Avenida Professor Dou-
tor José Rinaldo Lazarini, n°. 159, 
Bairro Jardim Canadá. Telefones 16 
99377.1715, 16 99279.3036 ambos 
tem watsapp, e-mail fer10saa@
gmail.com e página no Facebook 
“Canadá Materiais para Constru-
ção”.

Jornal Empreenda - Como começou a his-
tória da empresa Vanguifá Marmitaria Deli-
very & Ala Carte e há quanto tempo ele está 
em atividade?  

Vanguifá Marmitaria Delivery & Ala Carte - 
Vanguifá compõe as iniciais dos nossos nomes, 
Vanuza, Guilherme e Fabiano. A empresa co-
meçou com a venda de acarajés, como o Fabia-
no é cozinheiro profissional e estava de férias 
do antigo trabalho, resolvemos fazer marmitas 
e marmitex para driblamos a pandemia. A em-
presa começou no pico da pandemia, hoje esta-
mos em atividade faz 10 meses graças a Deus, 
aos amigos e clientes que ajudaram no início.

EM - Quem são os proprietários? Com 
quantos colaboradores diretos e indiretos? 

Vanguifá Marmitaria – Os proprietários 
são Vanuza de Almeida Santos, Guilherme de 
Almeida Vicente, Fabiano Vicente e contamos 
com sete colaboradores.

EM - Quais produtos os clientes encon-
tram no cardápio da Vanguifá Marmitaria 
Delivery & Ala Carte? 

Vanguifá Marmitaria - Oferecemos 
três tipos de cardápios todos os dias na 
parte de marmitex, também vários pratos 

EM - Além da ótima culinária, os preços 
também são convidativos? Quais as formas 
de pagamento o cliente pode optar? 

Vanguifá Marmitaria – Sim, são bem aces-
síveis e cabem no bolso dos clientes. Aceita-
mos cartões de crédito, débito e alguns vales 
refeições.

EM - Qual o endereço, telefone, página na 
internet e outros contatos Vanguifá Marmi-
taria Delivery & Ala Carte?

Vanguifá Marmitaria – A Vanguifá Mar-
mitaria Delivery & Ala Carte está localizada à 
Rua Maria Carmem Vieira, n.º 80, no Jardim 
São Carlos. O nosso telefone e whatsapp é o 
(16) 98859.5343. Nas redes sociais o Facebook 
e Instagram: Vanguifá Vicente.
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A inserção de clientes 
inadimplentes de Ba-
tatais no banco de 

dados do serviço de proteção ao 
crédito da Boa Vista SCPC teve 
queda de 35,3% comparados os 
dados do primeiro quadrimestre 
deste ano com o mesmo período 
de 2020. Nos quatro primeiros 
meses desta ano foram regis-

Conforme dados divul-
gados pelo Ministério 
da Indústria e do Co-

mércio Exterior, apurados pela 
ACE Batatais, o saldo da balança 
comercial de Batatais foi de US$ 
26,27 milhões no primeiro tri-
mestre deste ano. As empresas 
da cidade exportaram US$ 27,25 
milhões e importaram US$ 980 
mil.

As exportações do município 
correspondem a 0,2% do total 
exportado pelo Estado de São 
Paulo, e Batatais se encontra na 
84ª posição do ranking estadual 
e 305ª do Brasil, lembrando que 
o estado possui 645 municípios e 
o Brasil 5.568.

Os principais países impor-
tadores de produtos exporta-
dos pelas empresas de Batatais 
são: Arábia Saudita com US$ 
4,72 milhões (17,3%), Bangla-
desh com US$ 4,47 milhões 
(16,4%), Marrocos com US$ 
4,24 milhões (15,6%), Indonésia 
com US$ 3,88 milhões (14,2%) e 
Nigéria com US$ 3,58 milhões 
(13,1%). Outros 15 países com-
pram produtos das empresas de 
Batatais, sendo eles China, Ma-
lásia, Argélia, Angola, África do 
Sul, Portugal, Paraguai, Bolívia, 
Equador, Colômbia, Peru, Chile, 
Cuba, México e EUA.

O principal produto expor-
tado é o açúcar que represen-

tou 93% do total exportado, 
totalizando o valor de US$ 25,2 
milhões, seguido por máquinas 

Saldo da Balança Comercial de Batatais é de 
US$ 26,27 milhões no primeiro trimestre de 2021

Conforme dados divul-
gados pelo Caged – 
Cadastro Geral de Em-

pregados e Desempregados, e 
apurados pela ACE de Batatais, 
o primeiro trimestre de 2021 
apresentou um saldo de 104 no-
vos empregos em comparação 
ao mesmo período de 2020. Nos 
três primeiros meses de 2021 
houve 1.577 admissões e 1.286 
desligamentos, resultando um 
saldo de 291 novos empregos 
enquanto que no mesmo perío-
do de 2020, houve 1.542 admis-
sões e 1.355 desligamentos, ten-
do um saldo de 187 empregos. 

No mês de março foram fe-
chados 115 postos de trabalho 

nas empresas de Batatais. Hou-
ve 357 admissões e 472 desli-
gamentos. Os dados do Caged 
apontam revisões no saldo de 
empregos do mês de janeiro e 

fevereiro. A indústria foi o único 
setor que apresentou resultado 
positivo no mês de março, com 
o saldo de 01 (um) emprego. 
Todos os demais setores tive-

ram saldos negativos no mês de 
março. O setor de serviços teve 
saldo negativo de 59 empregos, 
o comércio 24, a construção ci-
vil 17 e a agropecuária 16. 

A indústria é o setor que 
mais emprega com 5.888 pos-
tos de trabalho, seguido pelo 
setor de prestação de serviços 
com 5.430 empregos, o comér-
cio com 3.409, a agropecuá-
ria com 740 trabalhadores e a 
construção civil com 503 traba-
lhadores registrados, totalizan-
do 15.970 empregos formais na 
cidade. Houve ainda a contrata-
ção de 32 jovens aprendizes e o 
desligamento de outros 16.

Fonte: ACE Batatais

Empresas de Batatais geram 
104 empregos a mais do que no primeiro 

trimestre de 2020

tradas R$ 134,7 
mil de inadim-
plência, no 
mesmo período 
de 2020 havia 
uma dívida de 
R$ 163,3 mil.

No primei-

com até um ano de vencimento 
totalizando R$ 110,2 mil, exis-
te ainda 121 ocorrências com 
dívida de R$ 100 a R$ 500. A 
faixa etária que apresenta as 
maiores quantidades de ocor-
rências é de 50 a 60 anos, com 
72 ocorrências, de um total de 
56 clientes, sendo 35 homens e 
21 mulheres. No primeiro qua-
drimestre de 2020 foram regis-
tradas 535 ocorrências de 226 
clientes e um total da dívida de 
R$ 163,3 mil.

No acumulado de cinco 
anos, entre maio de 2016 a 
abril de 2021, há o registro 
de 2.772 clientes, 5.249 ocor-

rências e uma dívida de R$ 
3.173.394,47. Do total de clien-
tes negativados, 2.532 são sol-
teiros e 240 casados, sendo 
1.835 do sexo masculino e 937 
do sexo feminino. As ocorrên-
cias por vencimento estão con-
centradas nas dividas de 4 a 5 
anos, com 1.934 ocorrências e 
uma dívida de R$ 1.680.167,72. 
Há 2.506 ocorrências com va-
lor entre R$ 100 a R$ 500 que 
totalizam um débito de R$ 667 
mil. Entre maio de 2015 a abril 
de 2020, havia 2.359 clientes, 
o registro de 4.672 ocorrên-
cias e uma inadimplência de R$ 
2.807.426,00.

Índice de inadimplência tem queda de 
35,3% no primeiro quadrimestre

ro quadrimestre deste ano as 
empresas de Batatais registra-
ram 224 ocorrências, de 167 
clientes, entre os clientes ne-
gativados 143 são solteiros e 
24 casados, sendo 102 do sexo 
masculino e 65 do sexo femini-
no.

Do total de ocorrências 173 
possuem dívidas não quitadas 

agrícolas com US$ 2,28 milhões, 
e soja com US$ 528 mil. Fonte: 
ACE Batatais
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Recentemente, a 
ACE Batatais rece-
beu a informação 

de que um de seus ex-cola-
boradores, André Moroti, 
foi contratado pela Federa-
ção das Associações Comer-
ciais do Estado de São Paulo 
(Facesp) para atender a RA-
19 no PFor (Plano de Forta-
lecimento da Rede de ACs), 
que irá oferecer condições 
econômicas e estruturais 
para que as Associações Co-
merciais menores possam 
crescer e se desenvolver.

“Ficamos muito felizes 
de ver que um profissional 
competente de nossa cida-
de foi contratado para aten-
der a nossa região adminis-
trativa. O André, além de ter 
passado por várias funções 
na nossa entidade, chegan-
do ao cargo de gerente, 
também foi secretário mu-
nicipal de administração, o 
que lhe rendeu mais conhe-
cimento e isso contribuirá 

com sua missão nas Asso-
ciações Comerciais da nossa 
região”, comentou o presi-
dente Ennio Cesar Fantacini.

A nossa reportagem 
conversou com André Mo-
roti para saber como será 
esse trabalho. Segundo ele, 
o PFor parte de dois eixos 
de atuação: Melhorias no 
desempenho dos serviços 
oferecidos pela entidade, 
por meio da rede Facesp, e 
a defesa institucional dos 
interesses dos empreen-
dedores locais. Os Agentes 
de Desenvolvimento terão 
como missão auxiliar os 
executivos e os presidentes 
das Associações Comerciais 
a melhorarem a gestão e a 
performance das entidades. 
Cada Região Administrativa 
(RA) da Facesp contará com 
um agente de Desenvolvi-
mento, que atuará em par-
ceria com o vice-presidente 
da RA.

“Creio que minha con-

tratação foi em decorrên-
cia do trabalhado realizado 
por mim junto a ACE Bata-
tais. Recebi um contato do 
Executivo da ACI de Franca, 
Marcelo Carraro, dizendo 
que meu nome havia sido in-
dicado pela FACESP para as-
sumir o cargo de Agente de 
Desenvolvimento (PFor). Na 
oportunidade quero imensa-
mente agradecer o Sr. João 
Cheade Vice-Presidente da 
FACESP, do Marcelo Carraro, 
e ao Consultor Regional da 
FACESP, Márcio Pessolo pelo 
convite e pela confiança”, 
ressaltou Moroti.

Serão beneficiadas todas 
as Associações Comerciais 
da RA-19, compreendendo 
as AC ś de Altinópolis, Bata-
tais, Barretos, Colina, Cris-
tais Paulista, Guaíra, Guará, 
Igarapava, Ituverava, Migue-
lópolis, Morro Agudo, Orlân-
dia, Pedregulho, Sales de Oli-
veira, São José da Bela Vista 
e São Joaquim da Barra.

A princípio o agente irá 
focar os trabalhos nas AC ś 
de pequeno porte, tendo 
como referência dentro da 
RA 19 a ACIF, sob a coorde-
nação do Vice-Presidente 
da FACESP, João Cheade, 
Moroti ressaltou que a ACI 
de Franca é uma das mais 
importantes entidades do 
Estado e exemplo de gestão 
para as demais entidades. A 
ACE Batatais, é considerada 
entidade de médio porte, 
mas será também agraciada 
pelo projeto.

O trabalho do agente, 
além de ser direcionado 
para as ACs, também tem 
a missão de estar junto às 
empresas que são estraté-
gicas na implantação dos 
novos serviços e produtos, 
buscando assim, uma maior 
oferta de produtos e servi-
ços aos seus associados.

“Estarei atuando junto 
às ações necessárias para 
colaborar com crescimento 

André Moroti é o novo agente da Facesp no Plano 
de Fortalecimento das ACs da RA-19

da ACE Batatais e na implan-
tação de novos produtos e 
serviços da FACESP. Tenho 
um grande carinho, respeito 
e gratidão por tudo que a ACE 
Batatais fez em minha vida e 
voltar a essa casa que só me 
trouxe alegrias e conquistas 
profissionais e continuar a 
minha missão que sempre foi 

de trabalhar o associativismo 
e o cooperativismo, bandei-
ras estas relacionadas direta-
mente ao desenvolvimento 
de pessoas, de entidades, de 
cidades e consequentemente 
fazermos juntos um Estado e 
um País forte, representati-
vo e desenvolvido”, finalizou 
Moroti.

No dia 12 de abril, 
teve início mais 
uma campanha do 

Fundo Social de Solidarieda-
de de Batatais para a arreca-
dação de cobertores e cestas 
básicas para as famílias ca-
dastradas na Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social. 
A ação solidária vai até o dia 
31 de maio. As doações po-
dem ser feitas diretamente 
na ACE Batatais ou na sede 
do Fundo Social.

Segundo o gerente exe-
cutivo da ACE, Luiz Carlos Fi-
gueiredo, as empresas que 
quiserem fazer a doação 
de cobertores, cestas bási-
cas ou itens que compõem 
a cesta básica, podem en-
tregar diretamente na sede 
da entidade que, posterior-
mente, as doações serão 

direcionadas para o Fundo 
Social de Solidariedade.

“As doações de cobertores 
e cestas básicas serão para as 
famílias em situação de vulne-
rabilidade social do nosso mu-
nicípio, considerando o mo-
mento atual de pandemia em 
que nosso país enfrenta uma 
crise sanitária e econômica 

INVERNO SOLIDÁRIO:

Fundo Social de Solidariedade 
já está recebendo doações para 

a Campanha do Agasalho

sem precedentes”, comentou 
a presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Roselara 
Goreti de Castro.

Maiores informações, o 
contato do Fundo Social é 
(16) 3761-1644 ou pelo e-
-mail fundosocial@batatais.
sp.gov.br , ou na ACE Bata-
tais pelo (16) 3761.3700.

O Prefeito Juni-
nho Gaspar en-
viou para a Câ-

mara Municipal o Projeto 
de Lei, que foi discutido 
e aprovado em primeira 
discussão na sessão ordi-
nária do dia 20 de abril, 
criando o Sistema Muni-
cipal de Defesa do Consu-
midor. 

Atualmente o Procon de 
Batatais se encontra insti-
tuído e em funcionamento 
por meio de convênio firma-
do com a Fundação Procon 
de São Paulo. O objetivo da 
Administração Municipal 
é implementar o Sistema 
Municipal com uma séria 
de vantagens para o pleno 
funcionamento do órgão e, 

Prefeito propõe a criação 
do Sistema Municipal de 
Defesa do Consumidor

consequente-
mente, para os 
consumidores 
de Batatais.

O projeto 
de lei visa, prin-
c i p a l m e n t e , 
proporcionar 
o aumento da 
produtividade 
e eficiência dos 
serviços públi-
cos prestados 
pelo Procon no 

município, além de econo-
mia aos cofres públicos.

Ficarão instituídas: a Co-
ordenadoria Municipal de 
Proteção e Defesa do Con-
sumidor - PROCON, o Con-
selho Municipal de Proteção 
e Defesa do Consumidor – 
CONDECON e o Fundo Mu-
nicipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor – FMPDC
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Caça Palavras
Maio é um mês muito especial, pois foi escolhido o segundo domingo para home-

nagear a pessoa mais importante da vida dos filhos, o Dia das Mães. Portadora 
do dom da vida, ela é simplesmente abençoada, zela pelo conforto da família, 

alimento para o corpo e para a alma, a mais bela entre os seres, repleta de carinho e amor. 
A nossa sincera homenagem a todas as Mamães do mundo. Em clima comemorativo a quem 
tanto merece, preparamos esse divertido Caça Palavras com nomes femininos, entre eles 
pode estar o nome da sua Mãe. Também encontre a palavra secreta e nos envie um whatsa-
pp no 16.99983.7902. Deixamos registrado aqui também os nossos parabéns à Maria Ima-
culada Ribeiro, da CFC Modelo e ao Célio Alves de Assis, do Bar do Célio, que encontraram a 
palavra secreta “Terreiro”. Boa diversão!

Ariano Suassuna 
(1927-2014), um 
dos escritores e 

dramaturgos mais celebra-
dos do Brasil, era também 
fascinado pela mentira. Não 

as grandes e maldosas, mas 
as pequenas e cotidianas.

No dia 29 de abril, che-
gou aos cinemas "O auto da 
boa mentira", um filme em 
quatro atos que celebram 
as mentiras preferidas do 
escritor, baseado nos cau-
sos divertidíssimos que ele 
contava em suas entrevistas 
e palestras. Trechos do jeito 
gostoso que Suassuna conta 
essas histórias, seja para um 
auditório lotado ou para o 
Jô Soares, estão no filme.

Para Luís Miranda e Re-
nato Góes, que aparecem 
em diferentes histórias do 
longa, esse tema cai como 
uma luva para o Brasil.

"Essa ideia da mentira é 
uma coisa que o Brasil pre-
cisa tomar muito contato 
e saber identificar porque 
temos um movimento mui-
to negativo e terrível por 

conta dessas colocações de 
inverdades, e esse resultado 
tem sido catastrófico. Acho 
que o filme chega bem por-
que ele é uma comédia que 
propõe também esse des-
nudamento da mentira", diz 
Miranda.

Renato Góes, que volta 
ao humor depois de anos 
fazendo drama, celebra a 
atualidade do tema. "Não 
há momento melhor para a 
gente lidar com humor do 
que trazendo a realidade na 
cara das pessoas. Vê quem 
quer."

UM NOVO 'AUTO DA 
COMPADECIDA'?

O longa, gravado em 
2018 e pronto desde abril 
de 2020, estreia nos poucos 
cinemas abertos no país. A 
aposta da equipe está em 
dois elementos:

A ligação com "O Auto 
da Compadecida", grande 
sucesso do cinema nacional 
baseado na obra de Suassu-
na. O título do filme, inclu-
sive, se encarrega disso. O 
primeiro nome escolhido 
era "O riso de Ariano", tro-
cado em 2019;

E o elenco estrelado: Le-
andro Hassum, Cássia Kis, 
Renato Góes, Nanda Costa, 
Jesuíta Barbosa, Luís Miran-
da, Jackson Antunes, Rocco 
Pitanga, Sérgio Loroza, Jo-
hnny Massaro, Sílvio Guin-
dane, Letrux e até o galã 
gringo Chris Mason.

O longa é dirigido por 
José Eduardo Belmonte 
("Carcereiros: O Filme", "En-
tre Idas e Vindas") e tem 
roteiro de João Falcão ("O 
Auto da Compadecida"), Ta-
tiana Maciel ("Filhos da pá-
tria") e Célio Porto ("Louco 

'O Auto da Boa Mentira' quer repetir 'O Auto da compadecida'
Filme com Renato Góes, Leandro Hassum, Cássia Kis, Jesuíta Barbosa e Nanda Costa é dividido em quatro histórias baseadas 

nas entrevistas e frases do escritor Ariano Suassuna.
por elas").

"O Ariano tinha muita 
fascinação por esse olhar 
inocente que, diante da di-
versidade, criava. É nesse 
sentido que ele falava da 
mentira. O perverso, que 
prejudica o outro e difama, 
ele não compactuava e não 
gostava. Mas quem inventa-
va situações absurdas, que 
eram inocentes e sofriam 
as consequências por isso 
também, esses persona-
gens interessavam muito a 
ele. Está muito na obra, né? 
'O Auto da Compadecida' é 
exatamente isso. O Chicó é 
exatamente isso", explica o 
diretor.

A busca por uma apro-
ximação com a obra mais 
clássica de Suassuna é mais 
uma questão de marketing 
do que de conteúdo.

Fonte: G1.com
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