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COMUNICADOS 

Oficialmente, encerramos o primei-
ro semestre de 2020. Temos que 
refletir muito sobre tudo o que 

aconteceu, e ainda está acontecendo, ter 
consciência de que a luta foi árdua e conse-
guimos juntos chegar até aqui e ainda temos 
muito chão pela frente.

Para impedir a disseminação do Covid-19, 
os governos municipal, estadual e federal aca-
baram emitindo decretos que restringiram o 
funcionamento de muitas empresas, não só 
em Batatais, mas em todo o Brasil, e mesmo 
com as medidas de proteção à economia e 
aos empregos, com financiamentos com me-
nores juros, redução de jornada e suspenção 
do contrato de trabalho, muitas empresas co-
meçaram a ter sérios problemas financeiros 
pela queda acentuada do faturamento e até a 
ausência total de faturamento.

Para demonstrar o quanto isso afeta a 
nossa cidade, a ACE Batatais, com a coorde-
nação do gerente Luiz Carlos Figueiredo, lan-
çou uma pesquisa que apontou o panorama 
econômico do município, com a participação 
de mais de 100 empresas que responderam 
ao questionário. A pesquisa apontou núme-
ros importantes sobre o cenário econômico 
atual das empresas de Batatais, servindo 
como importante ferramenta para que se 
inicie os debates de proteção às empresas e 
ao emprego pelos órgãos de gestão do mu-
nicípio.

A ACE Batatais encaminhou cópia para os 
poderes municipais, executivo e legislativo, 
bem como para todos os órgãos de impren-

sa, dando total divulgação dos dados coleta-
dos durante a pesquisa. O objetivo principal 
é que os órgãos representativos se unam 
para desenvolver planos que auxiliem as em-
presas neste período tão crucial.

Mesmo com todas as dificuldades, te-
mos que buscar soluções, nos reinventar e 
reaprender a trabalhar, seja em qual setor 
a empresa pertencer. A experiência de ven-
der sem poder abrir as portas, utilizar os 
canais de comunicação, como redes sociais 
e whatsapp, fazer a entrega de produtos 
no domicílio, o Delivery, permitir a retirada 
de produtos na porta da empresa, o drive 
thru, seguindo todas as regras sanitárias e 
de combate à disseminação do Covid-19 pre-
vistas nos decretos municipais, estaduais e 
federais e conscientizar os colaboradores de 
que a sobrevivência da empresa depende de 
um trabalho de qualidade e em conjunto.

Conforme a pesquisa da ACE Batatais 
apontou, mesmo diante de tantas incerte-
zas, com tantos problemas, com tantos indi-
cadores negativos, a esperança de dias me-
lhores prevalece no meio empresarial, que 
vislumbra um segundo semestre de recupe-
ração, positivo, de retorno ao crescimento. A 
ACE Batatais está firme com o compromisso 
de trabalho em prol dos seus associados, do 
setor empresarial, econômico e de defesa ao 
emprego.

Tenha a certeza de que tudo vai passar e 
juntos comemoraremos nossas vitórias!

Associado, VOCÊ é o sucesso desta ACE, 
participe!

RENEGOCIAÇÃO DE VALORES 
COM A ACE BATATAIS

A ACE Batatais comunica aos associados 
que estão com o pagamento de mensalida-
des e serviços em atraso, que poderão re-
negociar o parcelamento dos valores sem 
juros e multas. As empresas associadas se-
rão comunicadas sobre os valores em aber-
to e deverão manifestar interesse na nego-
ciação dos débitos.

Maiores informações: (16) 3761-3700 ou 
pelo Email: financeiro@acebatatais.com.br

EMPRESAS COM DRIVE THRU 
E DELIVERY TÊM DIVULGAÇÃO 
GRATUITA NA ACE BATATAIS
As empresas que pertencem ao quadro 

de associadas da ACE Batatais e oferecem os 
serviços de entrega de produtos em domicí-
lio ou que permitem a retirada de produtos 
pelos clientes em suas empresas (Delivery 
e Drive Thru) terão divulgação gratuita nos 
canais de comunicação da entidade, como 
site, redes sociais (instagram e Facebook) e 
também na edição de agosto do Jornal Em-
preenda.

As empresas que tiverem interesse po-
dem encaminhar suas informações para a 
divulgação gratuita de seus serviços de dri-
ve thru e delivery pelo e-mail acebatatais@
acebatatais.com.br ou pelo telefone 3761-
3700.

PASSO A PASSO PARA O CRÉDITO
Sua empresa está precisando de crédito?
A ACE Batatais f irmou parceria 

com o Sebrae Franca para orientar 
sobre as l inhas de crédito disponí -

veis às empresas neste período de 
pandemia.

Entre em contato com o Sebrae Aqui 
na ACE Batatais e agende uma consultoria 
para sua empresa.

Agendamento: de segunda a sexta-feira 
das 09 h às 17h

Telefone: (16) 3761-3700 – Ramal 208 – 
Sebrae Aqui

Email: sebraeaquibatatais@acebatatais.
com.br

e garanta bons negócios

Anuncie sua 
empresa no
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Na manhã de 15 de 
junho, segunda-
-feira, o presiden-

te da ACE Batatais, Ennio 
Cesar Fantacini, junto com o 
secretário municipal de ad-
ministração, André Luis Mo-
roti e com o chefe de divisão 
de licitações e compras, Fá-
bio Renato Bergamini, parti-
cipou de mais um importan-
te evento no Salão Nobre da 
Prefeitura, a assinatura dos 
contratos com as empresas 
vencedoras da licitação de 
lotes do Novo Distrito In-
dustrial Rudolf Kamensek, 

localizado às margens da 
Rodovia Cândido Portinari. 
Segundo informou a Prefei-
tura, dos 72 lotes colocados 
à venda, 55 foram comercia-
lizados, sendo 26 empresas 
vencedoras.

“Essa nova etapa foi 
muito positiva. Os empre-
sários que adquiriram os 
lotes poderão construir suas 
novas sedes, ampliar suas 
empresas, alguns sairão dos 
aluguéis e assim Batatais 
cresce economicamente, 
com geração de novas vagas 
de emprego e renda para a 

população. Assim como o 
Distrito Industrial Ermelin-
do Dias de Moraes, o Novo 
Distrito Industrial Rudolf 
Kamensek também será re-
ferência”, comentou Ennio 
Fantacini.

As empresas que adqui-
riram os lotes do novo D.I. 
foram: Senun Metalúrgica 
de Batatais Ltda, ABC Infra-
estrutura Eireli, Nova Inox 
Indústria e Comércio Ltda 
ME, Fernando Alcebíades 
do Carmo, Samegui Comér-

cio de Tintas Ltda, Renato 
de Souza Araujo ME, Dena-
cio de Assis Machini Neto 
Eireli, Construagi Empre-
endimentos Imobiliários e 
Construção Ltda, Nascente 
Gráfica e Editora Eireli, Nass 
Assistência Técnica Ltda ME, 
Equipe Instalações e Comér-
cio de Materiais Elétricos 
Ltda, FBA Refrigeração e Ar 
Condicionado Ltda ME, GHR 
Indústria e Comércio de Ma-
teriais Elétricos Ltda, Borges 
& Policeno Ltda ME, AGX In-

dústria e Comércio de Equi-
pamentos Industriais Eireli, 
GM Usinagem de Peças em 
Geral Eireli, Looks Objetos de 
Arte Ltda, Castelo Gráfica e 
Editora Eireli, AL Bartolomeu 
Concreto e Argamassa, Bar-
tolomeu Transportes Eireli, 
MP Indústria e Comércio de 
Equipamentos de Inox e Alu-
mínio Eireli, Edson Luis Sufia-
ti, J2M Indústria e Comércio 
de Portões Ltda, J Pegorin 
Automação e Elétrica Eire-
li, José Carlos Nori e Mário 
Aparecido Guilhermiti Eireli.

Segundo o presidente da 
ACE, por meio do corpo de 
diretores, a entidade vem 
acompanhando as evolu-
ções do Distrito Industrial 
Rudolf Kamensek e nessa 
nova etapa da venda dos 
lotes remanescentes não foi 
diferente. Desde que foi pu-
blicado o edital de concor-
rência pública, a ACE bus-
cou todas as informações 

para auxiliar na orientação 
das empresas interessadas 
na aquisição dos terrenos. 
Acompanhou todos os trâ-
mites, desde a elaboração 
dos documentos à abertura 
dos envelopes e agora, no 
dia 15 de junho, a assina-
tura dos contratos com as 
empresas vencedoras da li-
citação.

“Solicitei à Prefeitura 
que informe o que os em-
presários já podem fazer 
em seus respectivos lotes e 
segundo o prefeito Zé Luis, 
ele iria marcar uma reunião 
com engenheiro da prefei-
tura, Tadeu Soares Ramos 
Cabete para passar essas 
informações. Sobre os lotes 
do Novo Distrito que resta-
ram ainda para a venda, o 
secretário municipal de ad-
ministração, André Moroti 
já está dando andamento 
para a abertura de nova lici-
tação”, informou Ennio.

Empresários assinam os contratos da compra 
de lotes do Novo Distrito Industrial

Com o crescimento 
da quantidade de 
pessoas infectadas 

com o Covid-19, no início 
do mês de junho, e seguin-
do orientações do COE, o 
Prefeito Municipal, José 
Luís Romagnoli, publicou no 
dia 10 de junho o Decreto 

Municipal No 3830/2020, 
determinando o fechamen-
to dos estabelecimentos 
comerciais aos domingos 
e feriados, com vigência a 
partir do dia 11 de junho, 
excetuando-se os postos de 
combustíveis e farmácias, e 
permitindo a abertura das 

padarias até às 10 horas 
nestes dias. O comércio es-
teve fechado no dia 11, fe-
riado de Corpus Christi e no 
domingo, dia 14. 

No início da semana do 
dia 15 de junho, diante de 
manifestação dos pequenos 
empresários, principalmen-

te os que possuem esta-
belecimentos nos bairros, 
a ACE, por intermédio do 
Diretor de Assuntos Institu-
cionais, Paulo Sérgio Borges 
de Carvalho, esteve reuni-
da com o Prefeito, visando 
a reabertura aos domingos 
e feriados, dos estabeleci-

Prefeito José Luís atende pedido da ACE e de empresários e volta a liberar o 
comércio aos domingos e feriados para as empresas com serviços essenciais

mentos classificados como 
essenciais.

Ciente dos problemas 
econômicos provocados 
pela medida e diante de 
análise técnica sobre o avan-
ço dos casos, e consulta ao 
COE – Centro de Operações 
Especiais de Combate ao 

Covid, o prefeito José Luis, 
atendeu a reivindicação 
dos comerciantes e baixou 
o Decreto No 3842/2020 
revogando a proibição de 
abertura dos estabeleci-
mentos considerados como 
essenciais aos domingos e 
feriados.

Segundo informa-
ção postada na pá-
gina do Facebook 

da Prefeitura de Batatais, o 
prefeito José Luis Romagnoli 
autorizou as empresas que 
adquiriram lotes no Distrito 
Industrial Rudolf Kamensek 
a iniciarem os serviços de 
limpeza de seus terrenos, 
bem como o nivelamento 
da área com vistas à futura 
construção.

Segundo o Prefeito José 
Luis, todos os esforços estão 

sendo empregados para que 
as obras de infraestrutura 
sigam no complexo, que já 
teve metade das ruas asfal-
tadas durante a atual admi-
nistração e já foi viabilizado 
o recurso e licitado o asfal-
tamento das demais.

A Secretaria de Obras 
informou que as ruas foram 
regularizadas para recebi-
mento de solo brita e capa 
asfáltica. Já foram realiza-
dos ainda os serviços de 
execução de guia/sarjeta e 

calçamento do passeio pú-
blico com rampas de acessi-
bilidade.

Serão 17.582,84 metros 
quadrados de asfaltamento 
nas avenidas: Luiz Alberto 
Fantacini, Cássio Magno Ri-
beiro Chagas, Marcelo Nori, 
Olico Tristão e DIRK 02. O 
valor total da licitação é de 
R$ 1.099.157,76, sendo re-
cursos do Governo Federal e 
contrapartida do município. 
O poço artesiano exclusivo 
para o complexo também já 

foi perfurado.
Também já foi iniciada 

em junho a construção da 
estação elevatória de esgo-
to no Novo Distrito Indus-
trial, mais um investimento 
importante na infraestrutu-
ra do complexo. A empresa 
batataense MGI Construto-
ra e Engenharia Eirelli foi a 
vencedora da licitação pú-
blica e está executando as 
obras. Serão R$ 235.380,00 
aplicados pela própria Pre-
feitura Municipal.

Empresas são autorizadas a limpar e nivelar os terrenos 
adquiridos no Distrito Industrial
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Durante o mês de 
junho, a ACE Ba-
tatais, utilizando o 

e-mail marketing e as pági-
nas das redes sociais, Face-
book e Instagram, convidou 
todas as empresas associa-
das à entidade que ofere-
cem os serviços de entrega 
de produtos em domicílio 
ou a retirada no local, “de-

Empresa Endereço Bairro Telefone da Empresa Telefone ou Whatpp Delivery Estamos Atendendo
Adriana Lingerie Av. Dr. Oswaldo Scatena, 234 Centro 16-99106-9149 16-99149-4657 Delivery, Drive Thru
Alquimia Moda e Acessórios R. Dr. Leandro Cavalcante, 55 - Centro 16-3761-0242 16-99996-0548  Delivery, Drive Thru
Andreia Ribeiro R. Santos Dumont, 508 Centro 1637613256 16-99959-4644 Delivery, Drive Thru
Antenas e Cia R. Dr. Alberto Gaspar Gomes, 874 Santo Antônio 16-99204-9731  Delivery, Drive Thru
Armarinho Ponto a Ponto e Utilidades Av. Pref. Jose Pimenta Neves, 580 São Francisco 16-99385-7250 16-99385-7250 Delivery, Drive Thru
Butekus Food R. Dr. Leandro Cavalcante, 127 Centro 16-99973-2504 16-99973-2504 Delivery, Drive Thru
Capel Materiais Elétricos R. José Augusto Fernandes, 398 Vila Maria 16-3761-1312 16-99234-7028 Delivery
Capim Limão R. Cel Joaquim Alves, 30 sala E Centro 16-9210-3584 16-9210-3584 Delivery, Drive Thru
Castelo Pet Shop Av. Duque de Caxias, 1024 Castelo 16-3662-2403 16-99207-1832 Delivery
Chaveiro Ágape R. Senador Feijó, 103 Vila Maria 16-3761-6759 16-98819-6751 Delivery, Drive Thru
Cidinha Modas R. Buriti, 25 Riachuelo 16-37614716 16 - 98852-2567 / 99189-7547 Delivery, Drive Thru
Clean House Av. Moacir Dias de Moraes, 145 Auxiliadora 16-3662-5494 16-99347-8260 Delivery, Drive Thru
Comercial Mansur R. Dr. Alberto Gaspar Gomes, 653 Centro 16-3761-2445 16-98262-2271 Delivery, Drive Thru
Cuca Baby & Kids R. Dr Chiquinho Arantes, 463 Centro 16-3761-4123 16-99110-4245 Delivery, Drive Thru
Delícias da Gerais Batatais Av. Nove de Julho, 02 Castelo 16-98230-1733 / 16-98230-1733  Delivery, Drive Thru
Doce Vicio Modas R. Dr. Vila Nova, 71 Riachuelo 16-3761-1332 16-99336-8068 Delivery, Drive Thru
Donna Rose Marmitaria e Salgadeira R. Ver. Lemiro de Abreu, 90 N.S. Auxiliadora 16-3662-2663 16-99213-7918 Delivery, Drive Thru
Ellibru Modas R. Dr. Alberto Gaspar Gomes, 526 Centro 16-99262-0085 16 - 99262-0085 / 99269-4687 Delivery, Drive Thru
Fabrika de Viagens - Comvinho  Av. Dos Andradas, 221 Centro 16-99243-3434 16-99243-3434 Delivery
Ideal Casa R. Coronel Joaquim Rosa, 106 Centro 16-3662-2532 16-99229-4823 Delivery, Drive Thru
JP Modas Av. Das Aandorinhas, 240 Jardim Virginía 16-3662-6791 16-99375-3177 Delivery, Drive Thru
Karambolamodas R. sete de Setembro,623 Centro 16-99435-8484 16-99435-8484 Delivery, Drive Thru
Kilão Modas R. Dr. Leandro Cavalcante, 136 Centro 16-3761-1337 16-98104-1098 Delivery, Drive Thru
Lilia Lingerie R. Dr. Mamoel Furtado, 09 Centro   16-999283-4214 Delivery, Drive Thru
Luanger magazine R. Santos Dumont, 816 Riachuelo 16-3761-3007 16-98817-3330 Delivery, Drive Thru
Mercadão dos Óculos R. Marechal Deodoro, 59 Centro 16-3761-4909 16-99149-4657 Delivery, Drive Thru
MG Kids R. Santos Dumont, 792 Riachuelo 16-99158-8694 16-99158-8694 Delivery, Drive Thru
Nanah Bordados e Acessórios R. Felipe Caran, 318 Adolfo Penholato 16-3662-2084 16-98814-8418 Drive Thru
New Look Praça Cônego Joaquim Alves, 195 Centro 16-99327-5029 16-99117-9299 Delivery, Drive Thru
NovaGriff R. Dr. Rebouças, 103 Vila Maria 16-3761-1102 16-99998-2997 Delivery, Drive Thru
Otica Melani Botto Praça Cônego Joaquim Alves, 3 Centro 16-3761-2855 16-99326-5398 Delivery, Drive Thru
Paizão Móveis R. Santos Dumont, 541 Centro 16-99987-4045 16-99987-4045 Delivery
Paula Tur Av. Nove de Julho, 130 Castelo 16-3761-3536 16-98174-0044 Delivery, Drive Thru
Pimenta Rosa R. Quintino Bocaiúva 597 Vila Maria 16-3662-4688 16-99133-3111 Delivery, Drive Thru
Planeta Pé Calçados R. Coronel Joaquim Alves, 1164 Riachuelo 16-3761-4489 16-99174-9788 Delivery, Drive Thru
Puro Som R. Thomaz Alberto Wately, 1100 Vila Maria 16-3661-0292 16-98206-1110 Drive Thru
Rosa Perfumaria R. Cel. Joaquim Rosa, 140 Centro 16-3761-6411 16-99363-5363 Delivery, Drive Thru
Rouge Cosméticos e Acessórios R. Arthur Lopes de Oliveira, 1991  Vila Lídia 16-3761-5889 16-99186-4619 Delivery, Drive Thru
Samuel Mello.com
Gráfica Digital e Informática R. Cel Joaquim Alves, 260 - Box 11 Centro 16-3761-7458 16-99996-9111 Drive Thru
Sandrin Papelaria e Informática R. Marechal Deodoro, 134  Castelo 16-3761-7799 16 - 99996-2121 / 99985-8856 Delivery, Drive Thru
Sítio Nossa Senhora Aparecida Praça Washington Luis, 02 Centro 16-99192-6185 16-99192-6185 Delivery
Souza Arantes Comercial LTDA R. Rui Barbosa, 312 Castelo 16-3662-4200 16-99232-8561 Delivery, Drive Thru
Supermercados Real R. Parana, 201 Riachuelo 16-3761-9000 16-98103-9003 Delivery
Última Hora Padaria e Conveniência loja 01 Complexo São Paulo Centro 16-3761-6216 16-99186-5029 Delivery
Vivenda Home Store R. Santos Dumont, 829  Santo Antônio 16-99294-8390 16-99218-8284 Delivery

ACE Batatais divulga empresas que realizam os 
serviços de Drive Thru e Delivery

livery e drive thru”, para di-
vulgar gratuitamente pelo 
Jornal Empreenda e pelo 
site da entidade, seus no-
mes fantasia, telefones de 
contato e whatsapp, no 
intuito de contribuir com 
suas vendas de produtos e 
serviços.

“Divulgamos amplamen-
te esse serviço gratuito para 

esta edição do Jornal Empre-
enda e no site da entidade, 
vamos mantê-lo também na 
próxima edição. Portanto, 
a empresa associada à ACE 
Batatais que ainda não en-
caminhou suas informações 
poderá ser incluída na edi-
ção de agosto”, comentou 
o gerente da ACE Batatais, 
Luiz Carlos Figueiredo.

A empresa que ainda 
não encaminhou suas infor-
mações para a divulgação 
gratuita de seus serviços de 
drive thru e delivery, pode 
enviar pelo e-mail acebata-
tais@acebatatais.com.br ou 
pelo telefone 3761-3700.

Relação das empresas 
que oferecem os serviços 
Delivery e Drive Thru

Relação das empresas que oferecem
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Entre os 
meses de 
janeiro a 

maio de 2019, o 
município teve uma 
arrecadação de R$ 
88.345.802 e no 
mesmo período de 
2020 foi arrecada-
do R$ 86.457.857 
uma queda de ar-
recadação de R$ 
1.887.949 sobre o 
mesmo período de 

A pandemia do novo 
coronavirus Co-
vid-19 além de 

sérios danos à saúde da po-
pulação, trás um cenário nu-
blado que ainda não mostra 
as perspectivas de quando 
vai voltar à normalidade, ou a 
um “novo normal”. 

As medidas tomadas para 
a disseminação da doença 
são importantes para a pro-
teção a saúde e vida da popu-

lação, mas acabam freando 
a economia, frustrando a ex-
pectativa que os empresários 
tinham no início do ano, afe-
tando as previsões orçamen-
tárias dos governos, e culmi-
nando.

Diante a esta pandemia e 
seus efeitos e reflexos, limito 
a analisar os dados econômi-
cos, referentes às receitas, 
despesas e resultados finan-
ceiros da Prefeitura de Bata-

tais. Usei como fonte de da-
dos o Portal da Transparência 
da Prefeitura de Batatais, 
tendo como análise os dados 
da arrecadação e repasses 
dos principais impostos ao 
município, permitindo aos 
leitores e população em geral 
a análise dos reflexos do Co-
vid-19 nas receitas e despe-
sas da Prefeitura de Batatais.

Foi analisado os meses de 
abril e maio, referente aos 

tributos pagos pelos contri-
buintes diretamente ao mu-
nicípio, como o IPTU, taxas 
de água e esgoto, e ISS, os 
repasses do governo estadu-
al como o ICMS, IPVA e Cota 
Parte do IPI sobre a Expor-
tação, e do governo Federal 
o Fundo de Participação do 
Município. Confira a seguir 
os efeitos do Covid-19 na ar-
recadação da Prefeitura de 
Batatais.

Os efeitos do Covid-19 na arrecadação da Prefeitura de Batatais

Segundo dados di-
vulgados no Portal 
da Transparência da 

Prefeitura de Batatais, nos 
meses de abril e maio a arre-
cadação de Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) teve 
queda de 28,4%. No ano de 
2019, entre os meses de abril 
e maio, o município arreca-
dou de IPTU o valor total de 
R$ 1.663.457,84 e no mesmo 
período de 2020 a arrecada-
ção foi de R$ 1.190.533,26.

No mês de maio de 2019 
foi arrecadado de IPTU o total 
de R$ 870.503,35 e no mês de 
maio deste ano o total arre-
cadado foi de R$ 569.322,87 
uma queda de 34,6%. No 
mês de maio de 2019, foi ar-
recadado R$ 792.954,49 e no 
mesmo período de 2020, foi 
arrecadado R$ 621.210,39 
uma queda de 21,7%.

Apesar da queda da arre-
cadação do IPTU nestes dois 
meses, o resultado da arreca-

dação de 2020 entre o período 
de janeiro a maio, é superior 
ao mesmo período de 2019. 
Em 2020 foi arrecadado R$ 
8.283.949,61 e no ano de 2019 
a arrecadação do IPTU foi de 
R$ 7.981.285,16 um aumento 
de 3,8% sobre o ano passado.

Compõe o montante da 
arrecadação de IPTU, se-
gundo os dados do Portal da 
Transparência de Batatais, 
as contas de receitas: Impos-
to Predial Urbano, Imposto 

Batatais tem queda de 28,4% na arrecadação 
do IPTU entre os meses de abril e maio

Os dados do Portal 
da Transparência 
da Prefeitura de 

Batatais, apontam uma que-
da de 9,4% na arrecadação 
das taxas de água e esgoto, 
entre os meses de abril e 
maio deste ano comparado 
com o mesmo período de 
2019. No ano de 2019 no mês 
de abril foi arrecadado R$ 
1.143.044,55 e em maio R$ 
1.219.250,77, totalizando R$ 
2.362.295,32 e neste ano foi 
arrecadado no mês de abril 
R$ 992.165,24 e no mês de 
maio R$ 1.147.697,41 tota-
lizando R$ 2.135.862,65. A 
queda de arrecadação no mês 
de abril foi de 13% e no mês 
de maio de 6%, e a média dos 
dois meses foi de R$ 9,4%. 

De janeiro a maio do ano 
de 2019 a arrecadação das 
taxas de água e esgoto foi 
de R$ 5.573.917,14 e no mes-
mo período deste ano foi de 
R$ 5.463.851,77, uma queda 
de 2% em relação ao ano de 
2019.

Compõe a arrecadação 
de água e esgoto, Serviços 
de captação, adução, trata-
mento e reservatório de dis-
tribuição de água; Serviços de 
coleta, transporte, tratamen-
to e destino final de esgoto; 
Serviços de religamento de 
água; Serviços de religamen-
to de esgoto; Multas e juros 
de água e esgoto; Dívida ativa 
de água e esgoto; Multas e ju-
ros da dívida ativa de água e 
esgoto.

Arrecadação de água e 
esgoto tem queda 9,4% no 
acumulado de abril e maio

primeiros meses deste ano a 
arrecadação do ISS foi de R$ 
3.154.810,71 e no mesmo pe-
ríodo de 2019 foi arrecado R$ 
3.568.797,56 uma redução de 
arrecadação no valor de R$ 
431.986,85 que representa 
uma queda 11,6% em relação 
ao ano passado.

Os dados foram compila-
dos do Portal da Transparên-
cia da Prefeitura de Batatais e 
extraídos no dia 22/06/2020.

O município de Ba-
tatais teve um 
queda 26,8% de 

repasse pelo Governo do 
Estado, referente ao ICMS, 
IPVA e IPI sobre Exportação 
nos meses de abril e maio 
deste ano comparado com o 
mesmo período de 2019. Em 
2019, a somatória dos meses, 
abril e maio, o total arrecada-

do do repasse dos três impos-
tos, chegou a R$ 8.281.753,40 
e no mesmo período de 2020 
o repasse total foi de R$ 
6.064.633,71, uma queda de 
R$ 2.217.120,70.

O ICMS que representa 
o maior montante de repas-
se do Estado para o Muni-
cípio, nos meses de abril e 
maio de 2019, totalizou R$ 
6.212.798,04 e no mesmo 
período deste ano, totalizou 
R$ 5.583.316,91, uma queda 
de R$ 629.481,13 que corres-
ponde a 10,1% inferior entre 
os períodos analisados.

No mês de abril a queda 
de repasse dos três impos-
tos foi de 56,19% em com-

paração ao ano passado, 
tendo uma queda de arreca-
dação de R$ 1.684.644,08 e 
no mês de maio houve uma 
queda de arrecadação de 
R$ 532.476,09 comparada a 
mesmo período de 2019.

No acumulado dos cinco 
primeiros meses (janeiro a 
maio) de 2019, o valor arreca-
dado de repasse dos três im-

Batatais teve queda de 26,8% de repasse de ICMS, 
IPVA e IPI sobre exportação nos meses de abril e maio

O Governo Federal 
reduziu o valor de 
repasse do Fundo 

de Participação do Municí-
pio (FPM) para o município 
de Batatais em 16,1% no 
acumulado de abril e maio 
deste ano. Foi repassado R$ 
4.929.136,77 nos dois meses 
e no mesmo período de 2019 
o valor total de repasse do 
FPM foi de R$ 5.874.403,06 

do de janeiro a maio houve 
uma queda de R$ 734.940,48 
ou seja de 5% em relação ao 
mesmo período de 2019. De 
janeiro a maio de 2019 foi re-
passado R$ 15.239.785,49 e 
neste ano o valor repassado 
foi de R$ 14.504.845,01.

Os dados foram compila-
dos do Portal da Transparên-
cia da Prefeitura de Batatais e 
extraídos no dia 22/06/2020.

Batatais tem queda de 
16,1% no repasse do FPM 

em abril e maio
ISS teve queda de 

arrecadação de 30% nos 
meses de abril e maio

32.133.881 e no mesmo perí-
odo de 2019, o valor arreca-
dado foi de R$ 32.978.883, o 
que representou uma queda 
de 3% em comparação entre 
os dois anos. Luiz Carlos Figueiredo

Arrecadação da Prefeitura 
tem queda de 3% nos 

primeiros 5 meses de 2020

postos pelo Estado ao Muni-
cípio, foi de R$  26.914.673,72 
no ano de 2019 e de R$ 
25.540.031,98 em 2020, re-
presentando uma queda de 
R$ 1.374.641,74 entre os perí-
odos, cerca de 5,38% menor.

Os dados estão divulga-
dos no Portal da Transparên-
cia da Prefeitura de Batatais, 
extraídos no dia 22/06/2020.

ARRECADAÇÃO ICMS, IPVA E COTA IPI EXP.
MÊS ANO 2019 ANO 2020
JAN      8.533.087,24        8.346.191,47 
FEV      5.295.192,84        5.490.367,96 
MAR      4.804.640,15        5.638.839,23 
ABR      4.682.622,32        2.997.978,24 
MAI      3.599.131,17        3.066.655,08 
TOTAL     26.914.673,72      25.540.031,98

Territorial Urbano, Multas e 
Juros de Mora de IPTU, Re-
ceitas da Divida Ativa do IPTU 
e Multas e Juros de Mora da 
Divida Ativa do IPTU.

Entre os tributos que 
são pagos pelo con-
tribuinte diretamen-

te ao Tesouro Municipal, o 
Imposto Sobre Serviços (ISS) 
é outro que teve queda nos 
meses de abril e maio deste 
ano comparado com o mesmo 
período de 2019. No acumula-
do de abril e maio deste ano, 
a arrecadação do ISS foi de 
R$ 1.027.366,63 e no mesmo 
período de 2019 o valor arre-
cadado foi de R$ 1.476.338,22 
resultando em uma queda de 
R$ 448.971,39 nos dois me-
ses, representando uma que-
da de 30% em relação ao mes-
mo período de 2019. 

No acumulado dos cinco 

2019, o que corresponde a 
3% de redução entre os perí-
odos de 2019 e 2020.

Nos meses de abril e maio 
deste ano, a arrecadação to-
tal do município foi de R$ 

o que resultou 
em uma queda de 
repasse no valor 
de R$ 945.266,29 
que corresponde a 
16,1% em relação 
ao mesmo período 
do ano passado.

No acumula-
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Durante o mês de 
maio, a Plurinox 
Groupe Serap rea-

lizou uma ação solidária com 
seus colaboradores para ar-
recadar alimentos, fazendo 
também parceria com o Ro-
taract Batatais, que colocou 
alguns pontos de coleta na 
cidade. Já no mês de junho, 
a empresa lançou mais uma 
campanha para arrecadar 
agasalhos. Nas duas campa-
nhas foram doados mais de 
quatro toneladas de alimen-
tos e 300 cobertores foram 
destinados para famílias ca-
rentes do município.

Segundo José Altino 
Dami, responsável pelo se-
tor de Recursos Humanos 
da Plurinox, a campanha de 
arrecadação de alimentos 
começou no início de maio. 
A empresa propôs aos seus 
colaboradores que a cada 1 
quilo por eles doado a Plu-
rinox colocaria mais três 
quilos. Dentre os produtos, 

estavam arroz, feijão, óleo 
de soja, açúcar, leite e ma-
carrão. Junto às doações 
dos colaboradores tam-
bém se somou o trabalho 
da parceria com o Rotaract 
Batatais em alguns pontos 
de arrecadação na cidade, 
coordenado por Maria Clara 
Zera Siqueira.

“A ação entre colabo-
radores da Plurinox e o Ro-
taract Batatais conseguiu 
arrecadar mais de uma to-
nelada de alimentos. A Plu-
rinox, então doou mais três 
toneladas, ultrapassando as 
quatro toneladas de alimen-
tos”, comentou José Altino.

A empresa decidiu divi-
dir os alimentos entre duas 
importantes instituições 
assistenciais da cidade, que 
atendem gratuitamente um 
grande número de pessoas, 
a APAE Batatais e a Funda-
ção José Lazarini. Na manhã 
de 5 de junho, sexta-feira, 
um caminhão transportou 

os alimentos até as duas 
entidades, que receberam 
mais de duas toneladas de 
alimentos cada uma. A en-
trega foi feita pelo diretor 
geral da Plurinox, Pierre 
François Murcia.

“Agradecemos também 
o apoio do Supermercado 
Real, no nome do empre-
sário Guilherme Ferraz de 

Menezes Borges, que con-
seguiu nos fazer um preço 
melhor de alguns produtos, 
o que auxiliou no aumento 
da quantidade de alimen-
tos”, comentou Dami.

José Altino ainda infor-
mou que a empresa recebeu 
a doação de mais 20 cestas 
básicas já montadas e que 
foram doadas ao Sindicato 

Plurinox destina quatro toneladas de alimentos e 
300 cobertores para doação

Duas entidades de Batatais receberam mais de duas toneladas de alimentos cada. Os cobertores foram doados para a 
Campanha do Agasalho do Fundo Social de Solidariedade

No dia 13 de junho, 
sábado, ás 17h30, 
as empresas Ju-

mil e Marispan realizaram 
uma Live Solidária, com a 
apresentação da dupla de 
músicos de Batatais, Caio 
Bendasoli e Felipe Pacheco. 
A transmissão foi feita ao 
vivo pelo canal da Jumil no 
YouTube, com quase qua-
tro horas de show e mais 
de três mil visualizações. O 
resultado do evento foi a ar-
recadação de 6,5 toneladas 
de alimentos, que renderam 
400 cestas básicas.

Segundo Luis Fernando 

Gomiero, do setor de ma-
rketing da Jumil, ele expôs 
a ideia aos seus companhei-
ros de trabalho na empresa, 
obtendo apoios para a exe-
cução, entrando em con-
tato com o empresário da 
dupla Caio Bendasoli e Fe-
lipe Pacheco para viabilizar 
o projeto, surgindo a ideia 
de convidar a empresa Ma-
rispan para participar junto 
com a Jumil.

“Convidamos a Maris-
pan para participar conos-
co, que é uma empresa que 
vem sendo parceira da Jumil 
em alguns eventos. Tivemos 

Live Solidária das empresas Jumil e Marispan arrecada 
6,5 toneladas de alimentos

também a ajuda de reven-
das de produtos da Jumil do 
país inteiro, como do Mato-
grosso, do Rio Grande do Sul 
e de Santa Catarina que aju-
daram com doações e che-
gamos à quantidade de 400 
cestas”, comentou Gomiero.

Durante a noite de sá-
bado, muitos lares batata-
enses foram animados pela 
Live da dupla batataense, 

Caio Bendasoli e Felipe Pa-
checo, que canta vários es-
tilos musicais e vem sendo 
acompanhada por uma le-
gião de expectadores.

As cestas básicas foram 
distribuídas entre famílias 
carentes de Batatais duran-
te a semana do dia 22 a 26 
de junho. Dois caminhões 
da empresa Jumil fizeram as 
entregas.

dos Metalúrgicos de Bata-
tais.

DOAÇÃO DE COBERTORES 
AO FUNDO SOCIAL

No dia 26 de junho, sex-
ta-feira, com o resultado 
de mais uma ação social, a 
Plurinox entregou 300 co-

bertores ao Fundo Social de 
Solidariedade. A Campanha 
do Agasalho envolvendo os 
colaboradores da empresa, 
teve início no dia 15 de ju-
nho, e pedia a doação de um 
agasalho que a pessoa não 
usasse mais ou R$ 10 para a 
aquisição de cobertores.

Segundo a Prefei-
tura, os cobertores 
doados ao Fundo So-
cial de Solidariedade 
integraram a Campa-
nha do Agasalho 2020 
e serão distribuídos 
durante as ações da 
Secretaria Municipal 
de Assistência Social 
nos próximos dias, 
priorizando os mora-
dores de rua e famí-
lias em vulnerabilida-
de social.
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Direito, Educação, 
Gestão, Saúde, 
Inovação, Foto-

grafia, Teologia, Música e 
Segurança no Trabalho são 
algumas das áreas com cur-
sos de extensão disponíveis

Quem está interessado 
em ampliar seus conheci-
mentos e com isso melho-
rar o currículo, chegou a 
hora. Até o dia 30 de julho, 
o Claretiano – Centro Uni-
versitário está oferecendo 
50% de desconto em mais 
de 80 opções de cursos de 
extensão, ou seja, em ativi-
dades acadêmicas comple-
mentares que permitem ao 
interessado se aprofundar 
na área, enriquecendo seus 
conhecimentos e, conse-
quentemente, podendo ga-
nhar destaque no mercado 
de trabalho.

Os cursos oferecidos são 

nas áreas de Direito, Edu-
cação, Humanas, Gestão, 
Negócios, Saúde, Tecnolo-
gia, Inovação, Informática, 
Fotografia, Teologia, Mú-
sica, Segurança no Traba-
lho e muitas outras.  “Na 
sociedade em que vivemos 
é imprescindível manter-se 
atualizado e ampliar nossas 
habilidades e competências. 
Dessa forma temos maior 
probabilidade de acompa-
nharmos as mudanças con-
tínuas da sociedade e de al-
cançar sucesso no mercado 
de trabalho e os cursos de 
extensão são ótimas opor-
tunidades para isso”, explica 
o Prof. Me. Rafael Menari 
Archanjo, coordenador de 
Pesquisa, Iniciação Científi-
ca e Extensão do Claretiano.

É importante lembrar 
que todos os cursos ofereci-
dos são à distância e contam 

com certificado digital emi-
tido pelo Claretiano, que é 
uma Instituição reconhecida 
com nota máxima pelo Mi-
nistério da Educação. Além 
disso, o material didático é 
de excelência e desenvolvi-
do pelos próprios professo-
res e o curso pode ser aces-
sado na Sala de Aula Virtual 
do Claretiano 24 horas por 
dia, sete dias por semana.

GRÁTIS!
Além da promoção da 

Extensão o Claretiano tam-
bém está diversos conte-
údos em vídeo gratuitos, 
que podem ser assistidos 
durante o período de isola-
mento social.  Trata-se da 
série #ConhecimentoEmCa-
sa apresentando assuntos 
que têm feito parte do dia a 
dia de enfrentamento à epi-
demia do novo coronavírus. 
Estão disponíveis alguns te-
mas, entre eles, a Produtivi-
dade em tempos de Home-
-Office, Cuidado de pessoas 
idosas em tempos de qua-
rentena, Como identificar e 
se blindar contra fake news, 
O vídeo como meio de co-
municação em época de 
isolamento social, Atividade 
física em tempos de Isola-
mento social, Cozinhando 
em casa durante o isola-
mento social, Como evitar 
a obesidade em tempos de 
quarentena, Da compra do 

supérfluo ao necessário: 
Como distinguir e poupar, 
“O canto do nosso can-
to” - brinquedos cantados 
para as crianças em casa, 
Aula não depende de 
sala: ensinando em tem-
pos de pandemia, Como 
cuidar da pele em casa, 
Orçamento familiar em 
tempos de crise, Alimen-
tação saudável durante 
a quarentena, Alimenta-
ção saudável com pouco 
investimento, Meditar e 
refletir: Caminhos para 
educar a mente diante da 
incerteza, entre outros.

ACESSO
Para assistir aos con-

teúdos gratuitos da série 
#ConhecimentoEmCasa, 
basta acessar extensao.
claretiano.edu.br/conhe-
cimentoemcasa, informar 
nome, e-mail e telefone. 
O link do vídeo escolhido 
é enviado diretamente ao 
e-mail cadastrado. Os ví-
deos foram gravados por 
professores, a maioria 
mestres ou doutores, do 
próprio Claretiano. Agora, 
para conhecer todas as 
opções de cursos de ex-
tensão com 50% de des-
conto, acesse: https://ex-
tensao.claretiano.edu.br/

Fonte: 
Comunicação Claretiano

Amplie seus conhecimentos com os 
cursos de extensão do Claretiano

Durante o mês de 
junho, na Câmara 
Municipal, foram 

realizadas audiências públi-
cas e uma série de reuni-
ões para discutir o Projeto 
de Lei Complementar que 
Aprova o Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial do 
Município de Batatais. Com 
o objetivo de contribuir com 
as discussões, integraram a 
Comissão Especial de Estu-
dos os diretores da ACE Ba-

tatais, Alexandre dos Santos 
Toledo, Luis Fabiano da Cos-
ta e Rodrigo Azevedo Porto, 
e como sócio convidado, o 
empresário Oswaldo Luiz 
Antonelli.

Segundo uma postagem 
do vereador Marcelo Arruda 
na rede social Facebook, na 
reunião do dia 24 de junho, 
quarta-feira, foi realizado 
um ciclo de debates entre 
os membros da Comissão 
Especial da Câmara e os ser-

vidores responsáveis pela 
elaboração da proposta do 
Projeto de Lei.

“Após os inúmeros de-
bates com a sociedade, 
profissionais, empreende-
dores, ACE Batatais, o exe-
cutivo e os membros da 
comissão, o texto avançou 
para correções, as quais 
deverão ser apresentadas 
em sua proposta de reda-
ção final em nossa próxima 
reunião a ocorrer em 26 de 

junho, de forma que a 
Comissão Especial possa 
então construir as emen-
das ao texto original a 
serem apresentadas já 
na primeira votação, na 
sessão do dia 7 de julho”, 
postou Arruda.

Conforme nos relatou 
o diretor jurídico da ACE 
Batatais, Alexandre To-
ledo, a comissão da enti-
dade participou das audi-
ências públicas realizadas 

pela Câmara dos vereadores 
e também das reuniões da co-
missão especial formada pelo 
legislativo para analisar o Pro-
jeto do Plano Diretor. 

“O Plano Diretor e a Lei 
Geral de Urbanismo do Mu-
nicípio, a comissão percebeu 
que a grande ansiedade é a 
preocupação dos nossos as-
sociados com os investidores 
e, especialmente, quanto à 
legislação complementar, que 
cuida propriamente da aplica-
ção das regras de urbanismo, 
tais como a Lei de Urbaniza-
ção, Uso e Ocupação do Solo, 
o Código de Obras, o Plano de 
Mobilidade Urbana, e outras 
legislações, que são constituí-
das a partir do Plano Diretor”, 
comentou Toledo.

Segundo o diretor jurídico 
da ACE, o trabalho da Comis-
são se concentrou em sugerir 
modificações no Plano Diretor 
que pudessem ter impacto nas 
leis específicas. Ele afirma que 
é bastante importante notar 
o compromisso democráti-
co tanto do executivo quanto 

do legislativo que em todo 
momento fez questão da 
participação das outras enti-
dades da sociedade civil, as-
sim como de profissionais da 
área de urbanismo e investi-
dores na formatação do pla-
no diretor, já com compro-
misso de adotar o mesmo 
processo para as próximas 
legislações, que devem ser 
implementadas o mais rápi-
do possível.

Na postagem em rede 
social do vereador Mar-
celo Arruda, ele classifica 
os trabalhos da comissão 
como muito importantes, 
que contribuíram com a 
melhoria do Projeto de Lei. 
“Nossas expectativas são 
as melhores e, sob a ótica 
de nossa avaliação, cons-
titui significativo progres-
so em relação à legislação 
anterior, o que contribuirá 
sobremaneira para o de-
senvolvimento econômico 
e social sustentável e qua-
litativo de nossa Batatais”, 
disse.

Diretores da ACE participam da Comissão de Estudos 
do Plano Diretor Municipal de Batatais

O Projeto de Lei entrará em discussão na Sessão Ordinária da Câmara Municipal do dia 7 de julho
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A pandemia do Covid-19 obrigou os governos a 
tomarem medidas de isolamento, distanciamento 
social e outras ações de proteção à saúde e à vida 

da população.
Estas ações trazem um grande impacto nas atividades 

econômicas, afetando as empresas e os empregos. Diante 
deste cenário, a ACE Batatais realizou, no período de 1º a 9 
de junho, uma pesquisa junto às empresas de Batatais, com 
o objetivo de aferir a real situação das empresas, diante dos 
impactos e reflexos das medidas adotadas para o enfrentam-
ento ao Covid-19. Foi enviada a pesquisa para mais de 1.000 
empresas com o retorno de 101 empresas.

DADOS DA PESQUISA:
Os infográficos apresentados nesta edição do Jornal Em-

preenda, possue, as principais informações, sendo que o 
relatório completo está disponível no site da ACE Batatais, 
www.acebatatais.com.br.

CENÁRIOS E PERSPECTIVAS DOS EMPRESÁRIOS:
Mesmo diante de todo este cenário negativo, os em-

presários demonstram expectativas de crescimento e para a 
manutenção e avanço gradual da economia. Consideram im-
portante ações dos governos como a prorrogação das medi-
das de apoio, principalmente às pequenas empresas.

Os indicadores da pesquisa apontam, com maior poten-
cial de consequências futuras, a manutenção e geração de 
empregos, as expectativas dos empresários sobre sua capaci-
dade financeira para a manutenção das empresas e para re-
tomar os negócios, caso a crise perdure por um período longo. 
Alguns dos indicadores já apontam que a previsão de alguns 
setores por uma retomada demorada e lenta pode levar ao 
fechamento de muitas empresas e a uma onda de demissões. 

Outro indicador preocupante é a pequena reserva que 
um percentual muito grande dos empresários pesquisados 
enfrentam, que é a manutenção de suas empresas e de suas 
famílias caso a crise perdure. Lembramos que os empresários 
não têm FGTS e Seguro Desemprego, entre outros benefícios, 
ao contrário dos funcionários, que mesmo que sendo julga-
dos insuficientes, dão um fôlego aos trabalhadores diante do 
desemprego. 

Verifica-se que as respostas indicam que esse cenário 
econômico deriva de várias dificuldades que as empresas têm 
passado nos últimos anos, culminando com os efeitos da crise 
provocada pelo Covid-19, e ao final da qual a maioria das em-
presas está fragilizada. 

Os dados econômicos divulgados pelos órgãos oficiais 
apontam um enorme prejuízo para a sociedade, e esta pesqui-
sa efetuada pela ACE Batatais, traz a realidade da cidade, que 
vive os mesmos problemas e podem levar a um potencial fe-
chamento de um número enorme de pequenos negócios, que 
são os maiores empregadores.

Torna-se necessária a reflexão urgente sobre os caminhos e 
as condições para garantir que esses pequenos negócios pos-
sam ser retomados. A pandemia do Covid-19 nos traz diversos 
ensinamentos, e como em uma guerra onde todos saem fra-
gilizados, é necessário que os governos, líderes, cientistas, em-
presários e população se unam e empenhem para o combate a 
esta pandemia e reconstrução da economia mundial. 

A pandemia do Covid-19 e 
os impactos na economia

Panorama Econômico Empresarial Período da Covid-19  - Batatais-SP

“Mesmo diante 
da pandemia, 

os empresários 
acreditam no 
crescimento 

econômico no 
segundo semestre"

CANAIS DE UTILIZADOS 
PARA VENDAS:
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Segundo informa-
ções da ACE Ba-
tatais, o Projeto 

Incubadora de Empresas 
está com um de seus espa-
ços destinados a acomodar 
empresas vago. Isso signi-
fica que pequenas empre-
sas que estejam precisando 
de local físico e adequado 
para o seu desenvolvimen-
to, crescimento e ainda ter 
consultoria especializada 
com profissional em gestão 
empresarial, está com uma 
ótima oportunidade, pois 
pode se candidatar à vaga, 
um barracão de 120 me-
tros quadrados, estruturado 
para acomodar perfeita-
mente pequenas empresas.

O Projeto Incubadora de 
Empresas de Batatais, reali-
zado pela ACE Batatais, com 
objetivo de apoiar micro e 
pequenas empresas do nos-
so município, por intermédio 
de ações de gestão empre-
sarial, tais como consultorias 
financeiras, humanas, admi-
nistrativas, produção, contá-
beis, jurídicas, bem como ou-
tras do universo empresarial.

“Está aberta a vaga para 
empreendedores nascentes 
ou mesmo, empreendedo-
res que já possuem uma em-

presa aberta e que queiram 
participar desses inúmeros 
benefícios”, comentou o ge-
rente da Incubadora, Juliano 
Azevedo Valentini.

O interessado deverá  
entrar em contato com a 
Incubadora de Empresas 
através do telefone (16) 
3761 1671, pelo e-mail jus-
saniaincubadora@gmail.
com ou dirigir-se a sede da 
Incubadora, localizada à 
Avenida General Osório, n.º 
1325, no Distrito Industrial, 
ao lado da empresa Jumil, 
no horário das 7h às 12h, de 
segunda à sexta-feira, para 
preenchimento da ficha do 
empreendedor onde serão 
passadas as informações 
detalhadas para participa-
ção do projeto, bem como 
a coleta dos dados pessoais 
e da empresa do futuro em-
presário participante.

SOBRE O PROJETO 
INCUBADORA

O programa Incubadora 
de Empresas de Batatais foi 
criado em 2003, em parceria 
com a Prefeitura Municipal 
de Batatais, Sebrae e ACE, 
decorrente das dificuldade 
encontradas para a instala-
ção das pequenas empresas 

no município. O programa 
consiste em assistência tem-
porária a empresas que es-
tão iniciando seus ramos de 
negócios e visa apoiar em-
preendedores propiciando-
-lhes ambiente e condições 
apropriadas para o funcio-
namento de suas empresas, 
com serviços de orientação 
de gestão, espaço físico e in-
fraestrutura técnica, admi-
nistrativa e operacional.

O Programa Incubadora 
de Empresas está localizado 
em uma área do Distrito In-
dustrial “Ermelindo Dias de 
Morais”, em dois galpões, 
divididos em módulos que 
servem temporariamente às 
novas empresas, e uma área 
comum que reúne recep-
ção, salas administrativas e 
gerência, sala de reuniões e 
treinamentos.

A parceria proporcionou 
a cessão do direito real de 
uso dos imóveis do patri-
mônio público para abrigar 
o Programa Incubadora de 
Empresas e autorizando a 

As empresas que buscam 
as incubadoras, além de re-
ceberem suporte gerencial, 
administrativo e mercadoló-
gico, recebem apoio técnico 
para o desenvolvimento do 
seu produto. Com isso, o 
empreendimento pode ser 
acompanhado desde a fase 
de planejamento até a con-
solidação de suas atividades 
com a consultoria de espe-
cialistas.

Desde sua implantação 
várias empresas passaram 
pelo programa Incubadora 
de Empresas, sendo que a 
maioria delas estruturaram 
seus negócios e estão atual-
mente em instalações mais 
amplas. O programa tem 
atendido seus objetivos, 
mostrando-se eficaz como 
solução para que os novos 
empreendimentos sejam 
criados com solidez, contri-
buindo para a redução da 
chamada “mortalidade” das 
empresas, que na maioria 
da vezes, acontece nos pri-
meiros três anos de vida.

Projeto Incubadora está com vaga 
aberta para novas empresas

Várias empresas já passaram pelo programa Incubadora de Empresas, sendo que a 
maioria delas estruturaram seus negócios e estão atualmente em instalações mais amplas

gestão à ACE Batatais, 
através de lei aprovada 
pela Câmara Municipal.

Para participar do 
programa o empreen-
dedor apresenta um 
Plano de Negócios e 
uma comissão avalia a 
viabilidade econômica e 
financeira para iniciar o 
empreendimento, o es-
pírito empreendedor, a 
dedicação exclusiva do 
empreendimento e pro-
cesso de fabricação não 
poluentes.

Em tempos de pandemia e de pós-verdade, tem gente 
querendo reescrever o ordenamento jurídico. Cuida-
do: o Direito continua em vigor. 

É claro que as circunstâncias extraordinárias trazem impli-
cações jurídicas, mas é justamente nesta hora que o Direito 
deve prevalecer e que devemos repudiar a “exceção”. Particu-
larmente, tenho pavor do Estado de exceção, especialmente 
este escrito com “e” maiúsculo. 

O Direito e o Estado existem para, dentre outras importan-
tes atribuições, garantir ordenação e segurança jurídica. Então 
é momento de fortalecer o Direito e não de abandoná-lo. As 
soluções para enfrentar a situação extraordinária (não excep-
cional) estão no próprio ordenamento. É fundamental ter em 
mente que as normas jurídicas não são meramente o produto 
de nosso desejo ou imaginação. 

Destaco três aspectos mais próximos do contexto das em-
presas: a locação, os contratos em geral (com fornecedores e 
consumidores, por exemplo) e os contratos de trabalho. 

Há várias decisões judiciais concedendo revisão de contra-
tos de locação. Nesta frase as principais palavras são “decisões 
judiciais”, ou seja, as revisões não ocorrem pela vontade uni-
lateral de uma das partes, mas em decorrência de uma ordem 
judicial. Sem isso, o contrato continua valendo da mesma for-
ma que foi contratado. 

Os contratos civis, como os contratos com fornecedores e 
consumidores, também continuam em vigor e vale para eles 
a mesma regra dos contratos de locação. É possível tentar a 
revisão judicial do que foi contratado, com base em institutos 
jurídicos como a teoria da imprevisão ou a força maior. Po-
rém, sem ordem judicial modificando o contrato, ele continua 
a valer normalmente, ou seja, não cumprir o contrato pode 
significar inadimplência e as consequências decorrentes dela, 
como a incidência de multas e penalidades. Importante dizer 
que se você ou sua empresa não cumpriu o contrato e o credor 
ajuizou a cobrança ou execução, é possível fazer a defesa. 

A pandemia também fez crescer a contratação por meio 
de recursos digitais. Para várias empresas é novidade, mas os 
contratos digitais ou eletrônicos têm disciplina na legislação 
brasileira, especialmente para contratos de consumo. Então, 
neste aspecto, a COVID-19 não trouxe muita novidade. 

Sobre contratos com consumidor, há uma alteração impor-
tante para as compras fora do estabelecimento (é o caso do 
delivery e das compras pela internet): de acordo com o art. 
49 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor pode 
desfazer o negócio em até 7 dias. Recentemente foi publica-
da a Lei nº 14010/2020, que exclui desta regra os produtos 
perecíveis, de consumo imediato e medicamentos, ou seja, o 
consumidor não poderá desfazer o negócio. 

A respeito dos contratos mencionados (locação, bancários, 
fornecedores, consumo, etc) é importante tentar se antecipar 
ao problema. Se há risco ou previsão de não ser possível o 
cumprimento do contrato, tente renegociar. Há um sentimen-
to geral da necessidade de se ajustar negócios às dificuldades 
determinadas pela pandemia. Se não conseguir negociar, ten-
te manter o contrato ou busque obter uma ordem judicial para 
revisão ou suspensão do contrato. Evite o inadimplemento, 
que pode prejudicar você e sua empresa em outros negócios e 
até mesmo implicar em constrição patrimonial. 

Sobre contratos de trabalho, destaco duas normas que 
trouxeram importantes instrumentos para evitar as demissões 
e permitir que a empresa continue a cumprir os contratos: as 
Medidas Provisórias 927 e 936. 

O conhecimento destas medidas está bem disseminado. 
Na página da ACE Batatais estão disponíveis informações a 
respeito delas. Aliás, elas podem ser utilizadas combinada-
mente como, por exemplo, uma redução de jornada de tra-
balho combinada com banco de horas para empresas que já 
utilizaram a suspensão do contrato de trabalho e ainda não 
podem manter atividades normais. Outro ponto: elas devem 
ser convertidas em lei nos próximos dias e é preciso atenção 
com eventuais modificações.

Se não há medidas específicas para a pandemia (como as 
MP 927 e 936), as outras obrigações do contrato de trabalho 
continuam exatamente iguais. Neste caso, é preciso atenção 
para evitar a inadimplência e, especialmente, não deixar o 
empregado desamparado sem recebimento de salários e, em 
caso de rescisão, sem o pagamento de verbas rescisórias e a 
entrega de documentos necessários ao requerimento do se-
guro desemprego e ao saque do FGTS, o que pode implicar na 
imposição de multas e de indenizações. 

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

O direito continua em vigor

A legislação trabalhista dispõe de 
mecanismos que viabilizam evitar o 
inadimplemento, como a negociação co-
letiva e a homologação judicial de acor-
dos com empregados. 

Enfim, o direito continua em vigor e 
pode ter uma solução para você e sua 
empresa enfrentarem a crise. . O Banco Central 

(BC) vai permitir 
que os consumi-

dores brasileiros saquem 
dinheiro das suas contas 
bancárias em lojas do vare-

jo, sem ter que ir ao banco 
ou a um terminal de aten-
dimento. A possibilidade 
deve estar disponível a 
partir de novembro, junto 
com o sistema de paga-

mentos instantâne-
os do BC, o PIX.

O anúncio foi fei-
to pelo presidente 
do BC, Roberto Cam-
pos Neto, no Fórum 
de Pagamentos Ins-
tantâneos. Ele ainda 
confirmou que o PIX 
não vai cobrar nada 
das transferências 
que serão realizadas 
entre pessoas físicas.

Segundo Campos 
Neto, as regras se-
rão apresentadas em 
agosto. A idéia, adian-

“Haverá gratuidade 
para pessoas físicas, de for-
ma a possibilitar igualdade 
de condições com outros 
meios de pagamentos”, 
afirmou Campos Neto, pe-
dindo às instituições fi-
nanceiras que aderirem ao 
PIX “modelos de negócio e 
estratégias interessantes 
e economicamente atrati-
vas”.

Diretor de política mo-
netária do BC, Bruno Serra 
buscou tranquilizar as em-
presas em relação ao custo 
do serviço. Segundo Serra, 
“a expectativa é que a tarifa 
fique em torno de 1 centa-
vo a cada 10 mensagens de 
pagamentos instantâneos 
liquidadas”. Fonte: Banco 
Central

Brasileiros poderão sacar dinheiro em 
lojas de varejo a partir de novembro

tou, é oferecer comodidade 
aos consumidores, dar mais 
uma opção de negócio para 
os varejistas que aderiram 
ao PIX e reduzir o custo do 
dinheiro em espécie.
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Espaço da Mulher Empresária

Espaço Mulher Empresária - Com quantos anos a se-
nhora começou a trabalhar e quais funções desempenhou 
ao longo de sua carreira?

Rita de Cássia Valadão de Freitas - Meu primeiro tra-
balho e com registro na carteira foi com 13 anos de idade 
no Credi Calçados Bianco. Sempre falo, nunca esqueço de 
agradecer ao Pedrinho Bianco que me ensinou muito sobre 
o comércio e sempre foi um excelente “patrão”, acredito 
que foi sorte.

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

Rita de Cássia - Meu marido tinha uma vídeo locadora 
e eu trabalhava com ele, depois esse ramo de atividade foi 
ficando difícil e resolvi em 2004 abrir meu próprio negó-
cio no ramo de roupas infantis. Com o passar dos anos as 
crianças, minhas clientes, foram crescendo e daí eu tinha 
duas opções: aumentar os itens da loja colocando enxo-
val, moveis, produtos para bebês ou colocar roupas para 
adultos. Em 2010 optei por colocar aos poucos roupas para 
mulheres e fui tirando aos poucos os produtos para o pú-
blico infantil.

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

Rita de Cássia - Aqui na loja eu faço as compras, cuido 
do financeiro, busco e levo condicional para clientes e conto 
com uma só funcionária que me ajuda em tudo que preciso, 
em uma ótima sincronia.

EME - Há quanto tempo a empresa Tangerina está em 
atividade?

Rita de Cássia - Tenho a loja há 16 anos, mas como 

comecei a trabalhar no comércio com 13 anos e hoje 
tenho 48 anos, então faz 35 anos que estou no co-
mércio. 

EME - Como foi escolhido o nome da sua empresa?
Rita de Cássia - Escolhi um nome mais abstrato, não que-

ria um nome infantil porque já pensava se lá na frente qui-
sesse colocar outras coisas, então não podia ser um nome 
infantil.

Nesta edição de julho, o Espaço Mulher Em-
presária tem uma convidada especial, Rita de 
Cássia Valadão de Freitas, proprietária da loja 

Tangerina, filha do conceituado profissional das letras, o 
conhecido e amigo “Valadão”. Nesse mês a nossa home-
nageada comemora aniversário. Rita é do dia 27 de julho, 
do signo de Leão. Ela é casada com o professor de Geo-
grafia, João Bosco Pupin, mãe do dentista Gregório Frei-
tas Pupin, de 25 anos, e da jovem estudante Cora Freitas 
Pupin, de 19 anos. Com a experiência de 35 anos na área 
comercial, nesta entrevista, Rita conta um pouco de sua 
trajetória e como a marca Tangerina passou a atender do 
público infantil ao adulto. Confira:

EME - Em sua traje-
tória como empresá-
ria, quais dificuldades 
a senhora encontrou?

Rita de Cássia - As 
dificuldades são muitas 
para o pequeno em-
preendedor. Os encar-
gos, a crise econômica, 
mas pior ainda é a crise 
política, essa sem dúvi-
da é a pior.

EME - Se não fosse empresária do setor varejista em 
qual outra atividade gostaria de atuar?

Rita de Cássia - Trabalho com moda feminina sempre tra-
zendo novidades de tendências. Não me vejo fazendo outra 
coisa, mas gosto muito de decoração, acho que conseguiria 
trabalhar nesse ramo. 

EME - Como a senhora gosta de passar os seus momen-
tos de lazer?

Rita de Cássia - Adoro ficar na minha casa com minha 
família e esperar a mesa farta de delícias feitas pelo “chef  
Gregório”.

EME - Qual dica a senhora pode dar para as mulheres 
que estão começando um novo empreendimento?

Rita de Cássia - Para as mulheres que estão começando 
o importante é ter consciência do seu talento, coragem, seja 
autêntica e estude seu mercado. As coisas estão mudando 
muita rapidamente e novas ideias surgem a todo momento. 
E por último, “coragem” de novo!  
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Entrevista – MG & Kids Roupas e Calçados

Entrevista – Paraíso dos Pets Hotelzinho e Banho e Tosa

Por Micaele Rodrigues 
de Almeida Silva - empresária

Jornal Empreenda - Como surgiu 
a empresa MG & Kids e há quanto 
tempo ela está em atividade?

MG & Kids Roupas e Calçados – 
Bom, no ano passado eu trabalhava 
em uma farmácia, estava olhando 
umas fotos de sapatos infantis e 
logo me veio na cabeça de abrir uma 
loja de roupas sapatos e acessórios 
infantis. Foi uma novidade e tanta 
para a minha vida, pois trabalhava 
como balconista de farmácia. Mas 
hoje estou tão feliz pois investi em 
algo realmente certo.

EM - Quem são os proprietá-
rios? Com quantos colaboradores a 
empresa conta? 

MG & Kids – Os proprietários da 
Loja sou eu, Micaele Rodrigues de 

Almeida Silva, 
e meu esposo 
Gabriel Augus-
to da Silva e 
como colabo-
radora temos 
minha irmã, 
Pamela Rodri-
gues de Almei-
da.

EM - A em-
presa MG & 
Kids tem um 
apelo diferen-
te de uma loja 
comum. Como 

pas, enxovais, calçados, produtos 
personalizados, também estamos 
com confecção própria, acessórios 
etc.

EM - Além da moda infantoju-
venil a empresa também oferece 
produtos para recém nascidos?

MG & Kids – Sim, temos mui-
tos produtos para recém-nascidos, 
como por exemplo, os enxovais de 
berço, que são confecção própria. 
Também temos bolsas, conjuntos, 
macacões, e muito mais.

EM - A MG & Kids oferece o ser-
viço de entrega em domicílio de 
peças publicadas nas redes sociais?

Por Layla Paulino e Renata Toledo - 
empresárias

Jornal Empreenda - Quando o 
Hotelzinho Paraíso dos Pets iniciou 
suas atividades comerciais? Como 
surgiu a ideia de criar a empresa?

Paraíso dos Pets Hotelzinho e 
Banho e Tosa - Inicialmente, em ju-
lho de 2017, trabalhávamos apenas 
com banho e tosa e às vezes a gen-
te cuidava de alguns cachorros na 
nossa própria casa. Foi assim, que 
nos surgiu a oportunidade de assu-
mir o hotelzinho que já existia como 
AUAU Q MIA. Com isso, no dia 8 de 
fevereiro de 2018, até nos dias de 
hoje, somos a Empresa Paraíso dos 
Pets Hotelzinho e Banho e Tosa. A 
ideia de assumir o hotelzinho, veio 
quando começamos a ter um movi-
mento um pouco mais intenso em 
nossa própria casa e vimos que o 
espaço estava pequeno e a procura 
estava aumentando.

EM - Quem são os 
proprietários e quan-
tos colaboradores a 
empresa possui?

Paraíso dos Pets - 
Somos apenas em duas 
pessoas, eu, Layla Pau-
lino e a Renata Toledo.

EM - Quanto à lo-
calização da empresa 
é estratégica?

Paraíso dos Pets - 
Não, foi apenas uma 
mudança de endereço, 
pois era em uma chá-
cara um pouco longe 
da cidade.

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

Paraíso dos Pets - Ambos 
são muito procurados. O banho 
e tosa acaba sendo um pouco 
mais procurado devido a esté-
tica do animal. O hotelzinho é 
mais procurado em época de fe-
riados prolongados e festas de 
f im de ano.

EM - Como funciona a parte do 
Hotelzinho? Os clientes podem dei-
xar os seus bichinhos de estimação 
hospedados?

Paraíso dos Pets - O hotelzi-
nho funciona por diária, o dono do 
cachorro traz a cama, os potinhos 
(água e ração), a ração e coleira, 
pois cada cachorro come uma ração 
específica. Temos também a opção 
de creche, para que o cachorro não 
fique em casa sozinho e estressado. 

Podem, mesmo antes de entrarem 
para se hospedar, damos a opção ao 
dono para a visita do local.

EM - Durante a estadia, o que é 
oferecido aos hospedes?

Paraíso dos Pets - Oferecemos 
até dois passeios ao dia, quando 
está muito calor oferecemos água 
de coco para se refrescarem (mas 
isso perguntamos ao dono se po-
demos dar). Caso o cachorro coma 
algum petisco ou alguma outra coisa 
que dono oferece em casa, pedimos 
para o dono trazer para não sair de 
sua rotina.

EM - O Hotelzinho Paraíso dos 
Pets tem também o serviço de bus-
car e levar os pets?

Paraíso dos Pets - Nosso serviço 
de busca e leva é terceirizado e avi-
samos aos cliente sobre isso.

 MG & Kids – Claro que sim, leva-
mos aos nossos clientes os produtos 
que quiserem, na comodidade de 
seus lares.

EM - Qual o principal diferencial 
da MG & Kids em relação às lojas 
do mesmo segmento?

MG & Kids – Produtos de quali-
dade e preços acessíveis e, é claro, 
um atendimento maravilhoso.

EM - A localização da loja é es-
tratégica?

MG & Kids – A loja MG & Kids 
está muito bem localizada, em uma 
região privilegiada, com vários ou-
tros pontos comerciais e com facili-é o perfil dos clientes da empresa? 

MG & Kids – Quando decidi 
abrir a loja, pensei em todo o pú-
blico, tento trabalhar com todo o 
tipo de preço. Mas, atualmente, 
vendo mais para as pessoas que 
procuram preço bom e produtos 
de qualidade.

EM - A MG & Kids trabalha es-
pecificamente o estilo de se vestir 
para crianças e adolescentes?

MG & Kids – Sim, o nosso foco 
principal é a moda infantojuvenil 
e para isso estamos sempre ante-
nados às novidades para sempre 
oferecer a moda atual que agrada 
muito as crianças e adolescentes e 
também aos pais.

EM - Quais produtos a MG & 
Kids oferece aos seus clientes?

MG & Kids – Oferecemos rou-

dade de acesso e de es-
tacionamento em uma 
rua bem movimentada 
de Batatais.

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

MG & Kids – Car-
tões de débito e 
crédito e dinheiro, 
agora estamos acei-
tando o PicPay e 
parcelamos em 3 x 
sem juros.

EM - A MG & Kids 
possui sites ou pági-
nas em redes sociais? 
Quais os endereços 
eletrônicos?

MG & Kids – Temos um per-
fil no Facebook e no Instagram 
como “Rodrigues kids”, também 
uma página institucional da loja 
MG & Kids do Facebook no ende-
reço facebook.com/mgkidslojain-
fantil/ e uma página institucional 
da loja também no Instagram. 
Basta procurar Mg kids nas redes 
sociais.

EM - Quais os horários de fun-
cionamento, endereço, telefone, 
whatsapp e e-mail?

MG & Kids – Por enquanto, 
estamos atendendo pelo whatsa-
pp 16.99158-8694, mas o nosso 
horário de funcionamento é das 
9h às 18h, de segunda a sexta-
-feira e aos sábados das 9h às 
13h. A MG & Kids está localizada 
no endereço: Rua Santos Dumont 
n.º 780, bairro Riachuelo. O nos-
so e-mail é micaelemicaele625@
gmail.com .

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

Paraíso dos Pets - Oferecemos 
estadia e creche com um amplo es-
paço para brincadeiras e também 
passeios. Nosso banho e tosa ofe-
rece banhos individuais, tosas es-
pecíficas da raça, tosas na máquina, 
pacotes mensais, para todos os ta-
manhos de cachorros e banhos para 
gatos.

Paraíso dos Pets - Até onde sa-
bemos, hotelzinho que hospeda ca-
chorros de todos os tamanhos é o 
nosso. Os outros locais que fazem o 
mesmo serviço que nós, cuidam em 
sua própria residência com espaço 
menor.

EM - Quais as opções de paga-
mento o Hotelzinho disponibiliza 
aos clientes?

Paraíso dos Pets - Disponibiliza-
mos pagamento em cartão (crédito 
e débito), pagamento em dinheiro 
com desconto de 15% a vista no va-
lor total da hospedagem.

EM - O Hotelzinho Paraíso dos 
Pets possui e-mail para contato e 
páginas nas redes sociais?

Paraíso dos Pets – Possui sim. 
Nosso e-mail é “paraisodospetsho-
telzinho@gmail.com”. Temos tam-
bém Facebook “Banho e Tosa e 
Hotelzinho Paraíso dos Pets”, temos 
Instagram “Paraíso dos Pets Hotelzi-
nho” e temos o WhatsApp “99460-
0220”. Sempre postamos vídeos e 
fotos nas redes sociais e no status 
do whatsapp.

EM - Quais os dias e horários de 
atendimento do Paraíso dos Pets, 
endereço e telefones de contato da 
empresa?

Paraíso dos Pets - O horário 
do hotelzinho é diariamente e do 
banho e tosa o horário de fun-
cionamento é de Terça a Sábado, 
das 8h às 17h. Nosso endereço é 
Rua Amazonas, n.º 375 – Bairro 
Vila Cruzeiro e o nosso telefone é 
99460-0220.

EM - A em-
presa atende 
Batatais e re-
gião?

P a r a í s o 
dos Pets – Sim, 
a t e n d e m o s . 
Já atendemos 
clientes de São 
Paulo, Rio de Ja-
neiro e até mes-
mo de São José 
do Rio Preto.

EM - Como 
é a concorrên-
cia no segmen-
to que a sua 
empresa atua?



O JORNAL DA ACE BATATAIS - SP | Julho de 2020 - Ano XVI - n.187 13

Depois de cinco meses 
sem divulgar os da-
dos, o CAGED – Ca-

dastro Geral de Empregados e 
Desempregados do Ministério 
do Trabalho, voltou a divulgar 
no dia 23/06 as informações 
sobre a quantidade de traba-
lhadores contratados e de-
mitidos, permitindo a análise 
por cidade, por segmentos de 
negócios e por tipo de ocupa-
ção.

Com uma expectativa para 
o crescimento da economia no 
pais, os dois primeiros meses 
de 2020, apresentaram índices 
crescentes no saldo de empre-
gos em Batatais. No primei-
ro bimestre deste ano houve 
1088 admissões e 844 demis-
sões, tendo um saldo de 244 
empregos.

Com o início da pandemia 
do novo coronavírus Covid-19, 
seus impactos e incertezas 
provocados à economia, aca-
baram frustrando os empre-

sários e teve reflexos negati-
vos nos empregos. No mês de 
março foram contratados 441 
trabalhadores e desligados 498, 
tendo um saldo negativo de 57 
empregos. O mês de abril os 
impactos e resultados foram 
maiores, houve apenas 187 ad-
missões e 493 desligamentos, 
um saldo negativo de 306 em-
pregos. No mês de maio houve 
144 admissões e 332 desliga-
mentos, e um saldo negativo de 
188. 

Os empresários de Ba-
tatais registraram no 
banco de dados da 

Boa Vista SCPC, no período de 
1º de janeiro até o dia 28 de ju-
nho, 905 ocorrências de inadim-
plência, de 526 clientes, e uma 
dívida de R$ 374.328,71. No 
mesmo período de 2019, havia 
575 ocorrências, de 356 clientes 
e uma dívida de R$ 269.452,33.

Os dados apontam que no 
primeiro trimestre do ano há 
359 clientes inadimplentes e 167 
no segundo trimestre, uma re-
dução no segundo trimestre de 
114% na quantidade de clientes 
registrados no SCPC. No período 
do dia 22 de março – data do iní-
cio da pandemia, até o dia 28 de 
junho, foram inseridos no SCPC, 
170 clientes inadimplentes com 
uma dívida de R$ 149.462,38.

No acumulado dos últimos 
5 anos, há o registro de 7.572 
ocorrências, de 4.248 clientes 
inadimplentes, com uma dívida 

Batatais perde 551 postos de trabalho 
nos meses de março a maio deste ano

O resultado dos  cinco meses 
apresenta a admissão de 1.860 
empregos e desligamento de 
2.167, tendo um saldo negativo 
de 307 empregos. Observa-se 
que no período da pandemia, 
compreendido entre março e 
maio, houve 772 admissões e 
1.323 demissões um saldo nega-
tivo de 551 empregos

O segmento da indústria fe-
chou os cinco primeiros meses 
com um saldo negativo de 144 
empregos, o setor do comércio 

com saldo negativo de 94 em-
pregos, serviços com saldo ne-
gativo de 60 empregos e a cons-
trução civil com saldo negativo 
de 18 empregos. O Setor agro-
pecuário foi o único que teve o 
saldo positivo com a geração e 
mais 09 empregos.

Nota: Os números foram 
corrigidos pelo Caged no dia 
29/06 e apresentam dados di-
vergentes dos publicados pelo 
Ministério do Trabalho no dia 
26/06.

Faixa Etária Quant Valor Dívida %
Até 19 anos 38          34.162,81  0,6%
Até 25 anos 378        392.409,33  6,9%
Até 30 anos 629        745.399,57  13,0%
Até 40 anos 1.448    2.029.623,80  35,5%
Até 50 anos 1.025    1.544.826,76  27,0%
Mais de 50 anos 730        977.003,78  17,1%
TOTAL  4.248    5.723.426,05  100,0%

de R$ 5.723.426,05. Os solteiros 
representam 93,4% do total de 
inadimplentes, com 3.966 con-
sumidores e os casados são 282, 
com 6,6% do total dos clientes 
inadimplentes. Cerca de 64,9% 
são do sexo masculino, 2.755 
clientes, e 35,1% do sexo femini-
no – 1.493 clientes.

As dívidas estão concentra-
das nos clientes com faixa etá-
ria de 31 a 40 anos, com 1.448 
clientes inadimplentes e uma 
dívida de R$ 2.029.623,80 se-
guidos pelos clientes de 41 a 50 
anos, com 1.025 clientes inadim-
plentes, com uma dívida de R$ 
1.544.826,76. Veja demonstrati-
vo abaixo.

Inadimplência chega 
a mais de R$ 374 mil

Conforme dados do 
Ministério da Eco-
nomia, o saldo da 

balança comercial do muni-
cípio de Batatais até o mês 
de maio deste ano atingiu 
o saldo de US$ 17,98 mi-
lhões, as exportações tota-
lizaram US$ 20,84 milhões 
e as importações US$ 2,86 
milhões. O município ex-
portou 0,1% de todo o Es-
tado de São Paulo e está 

BALANÇA COMERCIAL – BATATAIS SP
VALORES EM US$ MILHÕES

 Jan Fev Mar Abr Mai Total
Exportações 6,10 4,95 1,44 3,16 5,18 20,84
Importações 0,20 0,28 0,15 2,04 0,19 2,86
Saldo 5,90 4,67 1,29 1,12 4,99 17,98

Luiz Carlos Figueiredo

Saldo da Balança 
Comercial de Batatais 

é de US$ 17,98 milhões
c l a s s i f i c a d a 
no ranking em 
133º.

O principal 
produto expor-
tado é o açúcar 
que atingiu US$ 
19 milhões e cor-
responde a 91% 
das exportações 
nos cinco pri-
meiros meses do 
ano, em seguida 

vem maquinas e implementos 
agrícolas com 4,5% das expor-
tações e soja com 3,4% do total 
exportado.

Os principais países importa-
dores dos produtos de Batatais, 
são: Bangladesh com US$ 6,04 
milhões (29%), a China com US$ 
3,79 milhões (18,2%), Marrocos 
com US$ 2,27 milhões (10,9%), 
Iraque com US$ 1,85 milhões 
(8,86%) e Nigéria com US$ 1,58 
milhões (7,59%).
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O secretário espe-
cial de Previdên-
cia e Trabalho, 

Bruno Bianco, afirmou nesta 
segunda-feira,29) que o pro-
grama do governo que per-
mite a redução de jornada e 
salário será prorrogado. De 
acordo com o secretário, a 
prorrogação será feita por 
meio de decreto presiden-
cial.

Segundo Bianco, a pro-
posta é que a suspensão do 
contrato seja prorrogada por 
mais dois meses e a redução 
da jornada por mais um mês. 
Ele afirmou, no entanto, que 
os termos da prorrogação 
ainda estão em estudo.

“O benefício de redu-
ção de salário e jornada vai 
ser prorrogado e vai vir por 
meio de decreto presiden-
cial”, disse Bianco durante 

entrevista coletiva de anún-
cio dos números do Cadas-
tro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged).

Para tentar evitar uma 
perda maior de empregos, o 
governo federal publicou em 
abril uma medida provisó-
ria que autorizou a redução 
da jornada de trabalho com 
corte de salário de até 70% 
em um período de até três 
meses. A MP também per-
mitiu a suspensão do con-
trato de trabalho por dois 
meses.

O Programa Emergencial 
de Manutenção do Empre-
go e da Renda prevê que o 
trabalhador permanecerá 
empregado durante o tem-
po de vigência dos acordos 
e pelo mesmo período de-
pois que o acordo acabar. Os 
números do Ministério da 

Economia mostram que, até 
a última sexta-feira (26), 
mais de 11,6 milhões de 
trabalhadores estavam no 
programa.

O secretário afirmou que 
as empresas que optaram 
pela suspensão do contrato 
de trabalho e estão com o 
prazo prestes a se encerrar 
podem fazer um novo acor-
do com os trabalhadores 
para usar mais um mês de 
redução de contrato, até 
que o programa seja prorro-
gado.

“Aquelas que estão com 
os contratos de suspensão 
se encerrando ainda têm 
um mês remanescente de 
redução de jornada a ser 
utilizada. No entanto, ainda 
teremos nos próximos dias 
o decreto de prorrogação”, 
explicou.

Decreto vai prorrogar programa de redução de 
jornada e salário, afirma secretário

Proposta é prorrogar suspensão de contratos de trabalho por mais dois meses e redução de jornada por mais um mês, 
afirmou secretário de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco.

A prorrogação do progra-
ma manterá a exigência de 
garantia de emprego pelo 
tempo de uso da medida. 
Assim, se a empresa usar o 
programa por três meses, o 
trabalhador que teve a jor-
nada e o salário reduzido 
terá a garantia de manu-
tenção do emprego por três 
meses.

Ao comentar os números 
do Caged, o secretário Bian-
co afirmou que os números 
de maio mostram uma rea-
ção do mercado de trabalho 
e que podem ser comemora-
dos. Os números do ministé-
rio também apontam queda 
de 31,9% nas demissões em 
maio, na comparação com 
abril deste ano.

“É bom que se repita que 
qualquer emprego perdido 
não pode ser tido como algo 

O governador João 
Doria (PSDB) 
anunciou na tar-

de do dia 29 de junho, que 
as pessoas que forem flagra-
das sem máscaras em áreas 
públicas serão multadas no 
valor de R$ 500 a partir de 
quarta-feira (1º). Neste caso, 
a fiscalização terá o apoio 
das prefeituras municipais.

“O governo do estado 
de São Paulo, com o apoio 
das prefeituras municipais, 
estabelece uma multa para 
pessoas físicas flagradas sem 
máscara em espaços públi-
cos, a multa é de R$ 500”, 
disse.

A pessoa física que des-
respeitar a determinação 
terá que apresentar seus do-
cumentos para a emissão da 
multa. E, em caso de resis-
tência, a PM poderá ser acio-
nada. “A responsabilidade é 

da Vigilância Sanitária dos 
estados e dos municípios. 
Se houver necessidade, a 
vigilância poderá recorrer à 
Polícia Militar o Guarda Civil 
Municipal”, declarou Doria.

Também será aplicada 
multa no valor de R$ 5 mil 
aos estabelecimentos co-
merciais que estiverem com 
pessoas sem máscaras. A 
fiscalização será feita pela 
Vigilância Sanitária. O esta-
belecimento deverá forne-
cer máscara para permitir a 
entrada dos clientes que não 
estiverem usando.

“Estabelecimentos co-
merciais, de qualquer tama-
nho, que a partir do dia 1º de 
julho no estado de São Paulo 
forem flagrados pela Vigilân-
cia Sanitária com a presença 
de pessoas sem a utilização 
de máscaras serão multados 
em R$ 5 mil por pessoa e por 

vez. Se tiverem dez pessoas, 
serão dez multas sucessivas, 
se tiverem 20 pessoas serão 
20 multas sucessivas”, afir-
mou o governador.

De acordo com ele, o va-
lor integral arrecadado com 
as multas aplicadas será des-
tinado ao programa Alimen-
to Solidário, para a aquisição 
das cestas e distribuição às 
pessoas em estado de po-

breza e extrema pobreza.
No início de maio, o go-

verno do estado já tinha 
publicado um decreto que 
determinava o uso geral e 
obrigatório de máscaras nas 
645 cidades paulistas por 
tempo indeterminado para o 
combate à pandemia do co-
ronavírus. Segundo o decre-
to, os infratores poderiam 
receber multa de R$ 276 a 

R$ 276 mil, ou até ser puni-
do com pena de um a quatro 
anos de detenção. No entan-
to, no período, nenhum es-
tabelecimento foi multado. 
Desde então, os locais rece-
beram apenas orientações.

Na capital paulista, 97% 
da população utiliza másca-
ras durante a pandemia do 
coronavírus e, no estado, 
93% da população, segundo 
Doria.

A diretora técnica Chris-
tina Megid, da Vigilância Sa-
nitária estadual, disse que 
foram feitas 18 mil fiscaliza-
ções para orientar os esta-
belecimentos comerciais e a 
população também pode de-
nunciar o descumprimento 
da determinação do uso das 
máscaras. “Quando obser-
var que exista algum estabe-
lecimento, algum lugar que 
não esteja cumprindo, nós 

temos um canal de denún-
cia, que é o 08007713541, 
gostaríamos que quem ob-
servar o descumprimento de 
qualquer legislação de pro-
teção à saúde neste momen-
to fizesse a denúncia. Que a 
população fosse também um 
grande fiscal aliado também 
ao estado”, orientou ela.

No entanto, Christina 
Megid afirmou que a Vigi-
lância Sanitária continua 
orientando os estabeleci-
mentos. “A gente já visitou 
inúmeros estabelecimentos, 
se você volta e continua não 
cumprindo a legislação, com 
certeza será penalizado. Em 
relação aos restaurantes, 
acho que nós temos que ter 
bom senso, pois no momen-
to de comer ele vai ter que 
retirar.”

Fonte: G1

positivo. Trabalhamos diaria-
mente para que não tenha 
nenhum emprego a menos. 
No entanto, temos que dei-
xar claro esse fator que nos 
parece auspicioso, que nos 

Governo de SP anuncia multa de R$ 500 para pessoas 
que ficam sem máscaras em áreas públicas

Fiscalização será feita pelas Vigilâncias Sanitárias municipais. Órgão também vai multar em 
R$ 5 mil estabelecimentos comerciais com pessoas sem máscaras.

dá esperança, que é a rea-
ção clara do mercado de tra-
balho nesse mês de maio em 
comparação com o mês de 
abril”, afirmou.

Fonte: G1
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Caça Palavras
Neste Caça Palavras você não precisará de uma bússola para encontrar todas as 

capitais, porém essa missão não será tão fácil. A nossa redação escolheu essa da 
categoria “difícil” para ajudar a aquecer seu cérebro nesse inverno e relembrar 

algumas principais capitais do mundo. Mãos à obra e boa diversão:

No intuito de con-
tribuir com a 
Apae Batatais, 

que atende gratuitamente 
milhares de pessoas e famí-
lias, e também em função 
da pandemia do Covid-19, 
a Sicredi Batatais lançou a 
Campanha “Dia C”, que sig-
nifica “Dia de Cooperar”. 
As pessoas que quiserem 
participar podem levar suas 
doações à agência, localiza-
da ao lado da antiga Casa da 
Cultura, na Praça Cônego Jo-
aquim Alves.

Segundo o gerente de 
agência, Adriano Lepe, a 
campanha está arrecadan-

do alimentos, pro-
dutos de higiene e 
limpeza. Todos os 
anos, a Sicredi realiza 
a chamada “mega ar-
recadação” e escolhe 
uma entidade para 
destinar os produtos 
arrecadados e neste 
ano a Apae Batatais 
foi a instituição esco-
lhida pela agência.

O evento é reali-
zado pela agência Si-
credi Batatais em co-
memoração ao “Dia 

Sicredi Batatais lança a Campanha 
“Dia C” para arrecadar alimentos 

para famílias carentes

Internacional do Coopera-
tivismo, que neste ano será 
no dia 4 de julho, data em 

que também será entregue 
os produtos arrecadados à 
Apae Batatais.

Precisando de inspiração e 
motivação? Confira a nossa lista de 
filmes para empreendedores com 

lições de negócios e de vida!

Empreendedorismo, pipoca e sofá. Essas palavras parecem não ter nada a ver umas 
com as outras, não é? Mas tem sim! Existem diversos filmes para empreendedores 
que são fontes, muitas vezes biográficas, para buscar inspiração, motivação e muito 

aprendizado.
Para empreender é preciso ter coragem e, principalmente, vontade. Então, nada melhor 

do que aprender com grandes nomes reais e fictícios que nos mostram como não desistir de 
nossas ideias e a tirá-las do papel.

Que tal unir o útil ao agradável? Prepare a TV e confira a nossa lista de filmes com histó-
rias empreendedoras e de superação para se inspirar.

1. FOME DE PODER (2017)
Grande parte dos filmes para empre-

endedores são baseados em histórias reais 
de pequenos e simples funcionários que se 
transformaram em grandes empresários. 
Fome de Poder é um deles.

O longa, que está disponível na Netflix, 
retrata a história de como o vendedor Ray 
Kroc transformou (e tomou posse) a pe-
quena lanchonete dos irmãos McDonald 
em uma das maiores redes de fast food do 
mundo, por meio de estratégias que podem 
ser questionadas em âmbito moral. O Big 
Mac que comemos tem mais história do que 
imaginamos!

2. À PROCURA DA FELICIDADE (2006)
Baseado em uma história real, À Procu-

ra da Felicidade é sobre Chris Gardner, um 
pai solteiro que passa por uma turbulência 
em sua vida e enormes problemas finan-
ceiros. Devendo aluguel, correndo risco de 
ser despejado, deixado pela esposa e dan-
do banho em seu filho no banheiro de uma 
estação de metrô, Christopher utiliza suas 
habilidades e competências como vende-
dor para tentar comercializar equipamen-
tos médicos.

Sem sucesso, e após passar grandes di-
ficuldades, ele consegue um estágio em 
uma corretora de ações. Mesmo não sendo 
remunerado, Chris dá o seu melhor todos 
os dias no trabalho para alcançar a contra-
tação. Esse é um filme sobre empreender, 
mas, antes de tudo, é sobre estudar, apren-
der, inovar, se destacar e sobre superar os 
próprios bloqueios. Como diz Christopher 
Gardner: “Você nunca alcançará 100% se 
contentando com 99%”.

3. WALT ANTES DO MICKEY (2015)
Muito mais do que somente um canal ou 

programa infantil, a Walt Disney se tornou 
um império de impacto mundial. Em Walt 
Antes do Mickey, vemos como o ratinho 
mais famoso da televisão foi criado e como 
ele se tornou o rosto da marca.

Entretanto, nada foi do dia para a noi-
te. Walt era muito criativo e sonhador 
desde criança, mas, muitas vezes, era re-
preendido por seus pais que acham os de-
senhos uma grande perda de tempo. Esse 
longa é um dos filmes para empreendedo-
res que nos inspiram a acreditar em nos-
sas capacidades, idealizações e talentos, 
mesmo que pessoas próximas a nós não 
acreditem.

4. O JOGO DA IMITAÇÃO (2014)
Também baseado em uma história real, 

O Jogo da Imitação é uma obra sobre o ma-
temático britânico Alan Turing, interpretado 
por Benedict Cumberbatch (o nosso Dr. Es-
tranho).

No cenário da Segunda Guerra Mun-
dial, Alan tem 18 horas para decifrar men-
sagens criptografadas vindas da Alemanha. 
Com extremas dificuldades de trabalhar em 
equipe, solitário, totalmente arrogante, mas 
muito persistente e um verdadeiro gênio, o 
matemático era visto como anormal por sua 
homossexualidade.

A lição que pode ser tirada disso e le-
vada para os negócios é sobre liderança, 
a importância de acreditarmos em nossos 
projetos e de trabalharmos em equipe, 
mesmo com toda a negatividade alheia e 
barreiras que encontramos no meio em-
presarial.
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