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Economia e Finanças
 Pág 13

• Balança comercial atinge saldo de US$ 34,91 milhões
• Inadimplência registra queda em Batatais
• Micro e pequenas empresas são mais propensas a investir

Semana do Conhecimento 
terá a palestra de Gil Giardelli

Também estão programados o Bate Papo com Empresário e o Workshop Práticas de Gestão de 
Pessoas na Contemporaneidade  Pág 9Pág 3

Inscrições para 
as eleições da 

ACE encerram 
dia 25 de 
outubro

Lançamento do 6º Movimenta 
Batatais dá início às inscrições 

e vendas de camisetas

Campanha Natal Pé Quente sorteará dezenas 
de vales compras de R$ 250 à R$ 1.000 Pág 8

Lojas poderão 
abrir no feriado 

do Dia das 
Crianças

Pág 8

ACE Batatais e Sebrae 
formam a primeira 
turma do Curso de 
Gestão Financeira 

Pág 4

Grupo de RH da ACE realiza palestra 
“Gestão de Pessoas para Gestores” Pág 10

CME-ACE Batatais 
promove palestra às 

mulheres empreendedoras 
Pág 4

Pág 9
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PARA INFORMAÇÕES E RESERVAS 16.3761-3700
PRAÇA DR. JOSÉ ARANTES JUNQUEIRA, 90 – CENTRO

30/09 a 04/10 – Curso Gestão Financeira - 
Sebrae
Horário: 19h às 23h
Local: Salão de Eventos “Alcides Milan” – ACE 
Batatais
Curso Pago – Inscrições Encerradas

07/10 – Missão Empresarial Sebrae / ACE
Feira do Empreendedor 2019 – Sebrae/SP – 
Parque do Anhembi
Horário de Saída: 04h
01 Ônibus – 44 Pessoas
Inscrições encerradas

10/10 – Palestra “Case de Sucesso do 
Conselho da Mulher Empreendedora – ACIF 
Palestrante: Lívia Gomes – Coordenadora 
Geral do CME – Franca
Local: Salão de Eventos “Alcides Milan” – ACE 

Batatais
Evento Gratuito 

22/10 a 24/10 – Semana do Conhecimento 
ACE / Claretiano
Local: Claretiano – Centro Universitário
Veja reportagem sobre o evento na página 9
Programação:
22/10 – Terça-feira – 20h
Palestra:
Gil Giardeli

23/10 – Quarta-feira – 19h30
Bate Papo com Empreendedores
Evento Gratuito

24/10 – Quinta-feira – 19h30
Workshop de Gestão de Pessoas
Evento Gratuito

COMUNICADOS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA ACE
Segunda a Sexta-Feira: das 09h às 18h
Sábados: das 09h às 13h
Domingos e Feriados: Fechado

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO SEBRAE AQUI
Segunda a Sexta-Feira: das 09h às 17h

Jornalista Responsável: Vergílio Luciano Oliveira (MTB - 32.438/SP)
Diagramação: Roberto Shimabukuro
Conselho Editorial: Oswaldo Luiz Antonelli, Alexandre Santos Toledo, Antônio dos 
Santos Morais Júnior, José Paulo Fernandes e Luiz Carlos Figueiredo
Impressão: Nova Gráfica    /   Tiragem: 1.000 Exemplares
Associação Comercial e Empresarial de Batatais
Pç. Dr. José Arantes Junqueira, 90 – Batatais SP – CEP 14300-000
Telefone: (16) 3761-3700
Email: acebatatais@acebatatais.com.br

EXPEDIENTE – EMPREENDA Jornal da ACE Batatais

COMUNICADO UNIMED BATATAIS
A Unimed Batatais comunica que a partir de outubro de 2019, será efetuado o reajuste anual 

dos valores das mensalidades contratadas, conforme preconiza o Contrato de Assistência Médico 
Hospitalar.

O percentual a ser aplicado será de 7,35%, mesmo índice fixado e autorizado pela Agência Na-
cional de Saúde Suplementar / ANS, para os Planos de Saúde Pessoa Física.

Desta forma, as faturas correspondente ao vencimento programado para 20 de Outubro de 
2019, constará a aplicação do índice informado.

Nome Fantasia Endereço Bairro Cidade
Duque Tabacaria R Dr. Leandro Cavalcante, 139 Centro 16 3012-5616
Dmf Afiacao Profissional R. Senador Feijo, 173 Vila Maria  
Nascar Materiais Eletricos R. Durval Ribeiro Machado Neto, 15 Jd Mariana 16 3761-7035
Castelo Assessoria Av. Nove De Julho, 110 - Castelo  16 3761-3300
Nina Rosa R. Tercilia Fiori Figueiredo, 172 Simara 16 99247-8956
Super Tche R. Cel. Joaquim Rosa, 326 Centro 19 99811-0902
Ariete Engenharia Ambiental R. Jose Policeno Bernardes, 434 Santa Cruz 16 99228-1619

Chegamos ao décimo mês do ano. Nave-
gamos de janeiro a outubro em águas 
turvas, nas incertezas políticas, que in-

fluenciam negativamente a nossa economia. Esta-
mos esperando dias melhores e haja fôlego para 
aguentar essa submersão a qual enfrenta o país. A 
esperança, o desejo que os dias passem logo, que 
chegue enfim aquele momento que causará a sen-
sação de estabilidade, de segurança.

Enquanto isso, procurar entender o que está 
de fato acontecendo e se qualificar mais para en-
frentar esses grandes desafios é o melhor a se 
fazer. Para isso, a ACE Batatais sempre está re-
alizando cursos para os nossos associados, que 
vão de encontro às principais necessidades das 
empresas. Recentemente foram realizados dois 
cursos de gestão financeira em parceria com o 
Sebrae, com a participação de 48 pessoas, que 
receberam informações importantes de como 
lidar diariamente, de maneira coerente e profis-
sional com as economias das suas empresas.

Também foram realizadas missões empre-
sariais, levando mais de 100 pessoas para feiras 
em São Paulo, como a Beauty Fair 2019, com 79 
participantes e a Feira do Empreendedor, com 44 
participantes, e muitas outras.

Quanto custa a informação? Quanto você acre-
dita que valha algo que lhe acompanhará pelo res-
to da vida, um investimento sólido, que nunca irá 
se perder. O saber é demasiadamente importante 
para a sobrevivência no mundo dos negócios.

Neste mês, de 22 a 24, a ACE Batatais, em 
parceria com o Claretiano - Centro Universitário, 
realizará mais uma edição da Semana do Conhe-
cimento, repleta de informações, com a palestra 

principal com Gil Giardelli, que trata muito o 
tema sobre gestão de presente, futuro e inova-
ção, também o bate-papo com três empresários 
de sucesso, que contam suas histórias de como 
começaram, as dificuldades que encontraram 
pelo caminho, chegar ao sucesso e se manter 
nele. O workshop Práticas de Gestão de Pesso-
as na Contemporaneidade, com a coordenadora 
do nosso Grupo de RH, e com cases de sucesso, 
com a participação confirmada de Elaine Ribeiro, 
gerente corporativa de RH da empresa Santa He-
lena Alimentos.

O segundo semestre, é realmente muito re-
cheado de ações da ACE Batatais. Ainda no final 
de setembro tivemos o lançamento do 6º Mo-
vimenta Batatais, já dando início ao período de 
inscrições e venda de camisetas. O evento neste 
ano será realizado no dia 8 de dezembro, domin-
go. Uma ação solidária e esportiva que merece a 
nossa participação.

Por fim, não poderia deixar de falar da Cam-
panha Natal Pé Quente, com o sorteio de deze-
nas de vales compras de R$ 250 a R$ 1.000, que 
poderão ser utilizados apenas para a aquisição 
de produtos nas lojas participantes, uma manei-
ra que a ACE Batatais encontrou para contribuir 
com as vendas de final de ano com as empresas 
associadas e presentear os consumidores.

Finalizando, o que podemos afirmar é que o 
mais salutar seja em tempos bons ou ruins, é se 
qualificar, ter atitude, participar de tudo, sejam 
cursos, missões, palestras, campanhas, etc. Tire 
proveito, utilize como lições, certamente tudo 
se torna menos complicado quando se domina 
a situação e o caminho é ter “atitude”. Obrigado.

Gino Ivair Bellon – presidente da ACE Batatais

Atitude: a espoleta do empreendedorismo
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE BATATAIS
Pç. Dr. José Arantes Junqueira, 90 – Centro – CEP 14300-023 Batatais SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral

ELEIÇÕES BIÊNIO 2020/2021

O Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Comercial e Empresarial de Batatais (ACE 
Batatais) no uso de suas atribuições e em conformidade com os arts. 38 e 96, do Estatuto So-
cial, vem através deste, CONVOCAR OS ASSOCIADOS para participarem da Assembléia Geral para 
a  ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DELIBERATIVO E DO CONSELHO FISCAL – BIÊNIO 
2020/2021, a realizar-se no dia 08 de novembro de 2019, com a primeira convocação às 17h30, com 
a presença mínima de 1/5 (um quinto) dos associados (inciso I, art. 40), ou em segunda convocação 
30 (trinta) minutos após a primeira convocação, com qualquer número de associados (inciso II, art. 
40), com a duração programada das 18h00 às 21h00 (art. 103), no Salão de Eventos “Alcides Milan”, 
na sua sede social, sito à Praça Dr. José Arantes Junqueira, 90, Centro, Batatais – SP.

As chapas concorrentes devem ser registradas na sede social, até às 18h do dia 25 de outubro,  
observadas as exigências estatutárias e demais exigências do Regulamento Eleitoral.

Em conformidade com o art. 94 do Estatuto Social, a Comissão Eleitoral fica composta pelos 
seguintes membros:

I. Representante do Conselho Consultivo:  José Antônio Barcelos
II. Representante do Conselho Deliberativo:  Paulo Sergio Borges de Carvalho
III. Representante do Conselho Fiscal: Paulo Sergio Câmara 
IV. Membro da Diretoria Executiva:  Alexandre dos Santos Toledo
V. Representante dos Associados: Daniel Vieira de Carvalho

O Estatuto Social e o Regulamento Eleitoral está à disposição dos associados na Sede Social e no 
site da ACE Batatais, no seguinte endereço eletrônico:

Estatuto Social: www.acebatatais.com.br/Estatuto_Social_ACE_Batatais 
Regulamento Eleitoral: https://www.acebatatais.com.br/eleicao_ace

Batatais, 01 de outubro de 2019

Paulo Sergio Borges de Carvalho
Presidente do Conselho Deliberativo

ACE Batatais

Com o objetivo de 
atender o Estatuto 
da ACE Batatais, o 

presidente do Conselho De-
liberativo da entidade, Paulo 
Sérgio Borges de Carvalho, 
deu início ao processo elei-
toral da ACE Batatais, com-

Inscrições para as eleições da ACE encerram dia 25 de outubro

pondo a Comissão Eleitoral 
formada por José Anselmo 
Barcelos representando o 
Conselho Consultivo, Paulo 
Sergio Borges de Carvalho 
representante do Conselho 
Deliberativo,  Paulo Sérgio 
Câmara representante do 

Anselmo Barcelos, do Conse-
lho Consultivo, que imediata-
mente convocou os membros 
para elaboração do “Regu-
lamento Eleitoral” e demais 
providencias para o processo 
eleitoral.

Visando atender o Esta-
tuto e a ampla divulgação 
da eleição, o presidente da 
Comissão Eleitoral, determi-
nou a publicação do Edital de 
Convocação no Jornal Empre-
enda, no site da ACE Batatais, 
www.acebatatais.com.br, no 
Jornal Agora Batatais e no 
Jornal da Cidade. O Regula-
mento da Eleição está publi-
cado no site da ACE Batatais.

Para concorrer os associa-
dos devem apresentar chapa 
completa, formada pela di-
retoria executiva, conselho 
deliberativo e conselho fiscal. 
O candidato ao cargo de pre-
sidente da diretoria executiva 
deve ser sócio há mais de três 

anos e não pode durante o 
período de mandato ocupar 
cargo eletivo no executivo ou 
legislativo, ou estar ocupando 
cargo de secretários ou dire-
tores municipais ou primeiro 
escalão de qualquer uma das 
esferas do governo estadu-
al ou federal, os candidatos 
aos demais cargos devem ter 
mais de um ano como sócio 
da ACE Batatais.

Não poderão candidatar-
-se a qualquer um dos cargos 
eletivos os procuradores, em-
pregados ou representantes 
nomeados pelos associados. 
Todos os candidatos devem 
estar em dia com suas contri-
buições e outras obrigações 
contratadas no momento de 
apresentação das chapas. As 
inscrições encerram-se às 
18h do dia 25 de outubro. 

As eleições ocorrerão no 
dia 8 de novembro, na sede 
social, em primeira convoca-

ção às 17h30 com no mínimo 
1/5 dos associados, ou em 
segunda convocação às 18h 
com qualquer número de 
associados presentes. A vo-
tação iniciará às 18h e se es-
tenderá até as 21h, com três 
horas de duração.

Após a votação será efe-
tuada a apuração dos votos 
e declarada eleita a chapa 
que obtiver o maior número 
de votos validos. O Conselho 
Consultivo formado por ex-
-presidentes será composto 
mediante manifesto de inte-
resse dos mesmos.

A posse dos eleitos será no 
dia 1º de janeiro de 2020, com 
mandato de dois anos, ence-
rando-se em 31 de dezembro 
de 2021. É permitida a reelei-
ção do cargo de presidente 
da Diretoria Executiva por um 
mandato consecutivo.

Luz Carlos Figueiredo 

A ACE Batatais está 
entrando novamen-
te em processo elei-

toral, com as chapas podendo 
ser inscritas até o dia 25 de 
outubro próximo. Todos os di-
retores que contribuíram mui-
to para que a ACE Batatais seja 
mais fortalecida, oferecendo 
muitos benefícios para todos 
os associados, mas há de se 
destacar a atuação dos presi-
dentes José Marcelino Krem-
pel, José Anselmo Barcelos, 
Sergio Donizeti Xavier, Ennio 
Cesar Fantacini e José Eduardo 
Latuf Dau e Gino Ivair Bellon.

JOSÉ MARCELINO KREMPEL
PRESIDENTE DA ACE 

BATATAIS DE 1978 A 1985
Junto com outros empre-

sários, José Marcelino Krempel 
foi o fundador da Associação 
Comercial e Empresarial de 
Batatais, ele mesmo fez as pri-
meiras adesões de associados. 
Em 1985, quando deixou a pre-
sidência, a ACE Batatais conta-
va com o total de 80 sócios.

JOSÉ ANSELMO BARCELOS
PRESIDENTE DA ACE 

BATATAIS DE 1986 A 1997
Assumiu a ACE Batatais 

em 1986 com cerca de 80 as-
sociados, permanecendo na 
presidência até 1997. Durante 
a sua gestão, ele conta que a 
ACE assumiu o SPC (Serviço de 
Proteção ao Crédito). Destaca-
-se a mudança do feriado do 
dia 8 de dezembro para o dia 
6 de agosto, em comemoração 
ao Dia do Padroeiro da cidade.

SÉRGIO DONIZETI XAVIER
PRESIDENTE DA ACE 

BATATAIS DE 1998 A 2009
Sérgio Donizeti Xavier as-

sumiu a presidência da ACE 
Batatais em 1998, que con-
tava com 155 empresa asso-
ciadas. Sua gestão foi de 11 
anos. Quando deixou o cargo 
a entidade contava com mais 
de 500 associados. Sua prin-
cipal conquista de sua gestão 
foi a construção da sede.

ENNIO CESAR FANTACINI 
PRESIDENTE DA ACE 

BATATAIS DE 2010 A 2013
Ennio Cesar Fantacini as-

sumiu a presidência da ACE 
Batatais em janeiro de 2010, 
permanecendo por dois man-
datos, encerrando sua segun-
da gestão em dezembro de 
2013. Entre os destaques de 

sua gestão está a criação da 
Campanha 4 em 1, Dia das 
Mães, Dia dos Namorados, Dia 
dos Pais e Dia das Crianças. 

JOSÉ EDUARDO LATUF DAU
PRESIDENTE DA ACE 

BATATAIS DE 2014 A 2018
José Eduardo Latuf Dau 

assumiu a presidência da ACE 
Batatais em janeiro de 2014 
com um pouco mais de 630 
associados. Sua administra-
ção foi com cerca de 700 asso-
ciados. Durante a sua gestão, 
estão as parcerias que se des-
tacaram estão a implantação 
da unidade de atendimento 
Sebrae Aqui Batatais, o Sicredi 
– Cooperativa de Crédito, com 
a instalação de uma agência 
de negócios, plano empresa-
rial São Francisco Odonto.

GINO IVAIR BELLON
PRESIDENTE DA ACE 

BATATAIS DE 2018 A 2019
Gino Ivair Bellon compôs 

a diretoria da ACE em vários 
mandatos, passando por vários 
cargos de responsabilidade. Sua 
gestão está sendo marcada pela 
organização, gestão da parte ad-
ministrativa, reformas e aquisi-
ção de bens e equipamentos

ACE Batatais: Quatro 
décadas e seis presidentes

Conselho Fiscal, Alexandre 
dos Santos Toledo represen-
tante da Diretoria Executiva e 
de Daniel Vieira de Carvalho 
representante dos Associa-
dos. 

A Comissão Eleitoral pas-
sa a ser presidida por José 
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Anuncie sua empresa no 

 e garanta bons negócios

A CME-ACE Batatais 
(Comissão Mulher 
Empreendedora 

da ACE Batatais), realizará no 
próximo dia 10 de outubro, 
a partir das 19h, no salão de 
eventos “Alcides Milan”, a pa-
lestra com o tema “Case de 
Sucesso do Conselho da Mu-
lher Empreendedora da ACIF 
– Franca”, com a coordenado-
ra da CME-ACIF, Lívia Gomes.

Segundo a presidente da 
CME-ACE Batatais, Juliana 
Cristina Rodrigues, o evento 
terá como principal objetivo 
orientar as empresarias de 
Batatais sobre a importância 
do CME nas ações da ACE e 
no desenvolvimento econô-
mico da cidade.

Também será apresenta-

da orientações sobre a forma 
que as mulheres empreen-
dedoras devem estruturar o 
conselho na cidade, regimen-
to interno e outras informa-
ções sobre as atividades do 
CME na Associação Comer-
cial. Segundo Lívia Gomes, 
coordenadora regional das 
CMEs da RA-19 (Região Admi-
nistrativa), é meta da Facesp 
constituir 100 CME em todo o 
Estado.

Lívia comenta que se sen-
te muito orgulhosa por estar 
à frente deste trabalho para 
a formação das CMEs na re-
gião, colocando-se à disposi-
ção para oferecer conteúdo e 
ferramentas que auxiliem na 
gestão de negócios e no for-
talecimento das empresárias.

A ACE Batatais, em 
parceria com o Es-
critório Regional 

do Sebrae Franca, promoveu 
o Curso Gestão Financeira 
com 30 participantes. As au-
las foram realizadas de 9 a 
13 de setembro, segunda à 
sexta-feira, das 19h às 23h. 
Segundo informou o gerente 
executivo da entidade, Luiz 
Carlos Figueiredo, o curso foi 
muito elogiado pelos inte-
grantes. Devido à demanda 
pelo curso, mais uma turma 
foi viabilizada, que teve início 
no final de setembro.

“Após a realização do Cur-

so Gestão Financeira, conver-
sei com alguns participantes, 
entre eles empresários e co-
laboradores dos setores de 
comércio, indústria e serviços 
e tive um retorno muito posi-
tivo sobre o conteúdo, sobre 
o que aprenderam durante os 
dias de aulas. Teve empresá-
rio que informou que outras 
pessoas de sua empresa, em 
outra oportunidade, também 
iria fazer o Curso de Gestão 
Financeira”, comentou o ge-
rente da ACE.

O Curso Gestão Financeira 
foi ministrado por Carlos Al-
berto de Araújo. “Para quem 

CME-ACE Batatais promove palestra às mulheres empreendedoras
Segundo ela, o CME tem 

um papel importante para, 
por intermédio de palestras, 
debates e conversas acerca 
de temas empresariais e eco-
nômicos, incentivar o cresci-
mento conjunto das integran-
tes do Conselho, devendo 
estar estruturado em áreas 
de atuação com capacitação 
e aperfeiçoamento contínuo 
da mulher empreendedora.

A presidente da CME-
-ACE Batatais aproveita para 
convidar todas as empresa-
rias de Batatais e região para 
participarem da palestra, que 
segundo ela será muito im-
portante para a estruturação 
e fortalecimento da classe 
empresarial feminina na eco-
nomia local e regional.

SOBRE A 
CME-ACE BATATAIS

A Comissão da Mulher 
Empreendedora da ACE Ba-
tatais foi instituído no dia 
30 de abril deste ano, e é 
formado por um grupo de 
empresarias e administra-
doras de algumas empresas 
associadas, tem como ob-
jetivo inserir a mulher em-
preendedora na gestão da 
entidade, com o princípio de 
fundamentar o associativis-

mo, inserir a mulher no am-
biente empresarial, regional 
e estadual, ampliando a sua 
rede de contatos, promover 
o desenvolvimento pessoal 
da mulher empreendedo-
ra na gestão das empresas, 
integrar as mulheres na 
discussão de temas relacio-
nados ao desenvolvimento 
socioeconômico e integrar 
os diversos setores da eco-
nomia em um único núcleo 
empresarial.

SOBRE A PALESTRANTE:
Lívia Maria Gimenes Gomes Limonta, 1ª diretora ad-

ministrativa da ACIF, empresária na cidade de Franca 
com a franquia Subway, advogada, coordenadora ge-
ral do CME da ACIF Franca, coordenadora regional dos 
CME’s da RA-19 da Facesp.

ACE Batatais e Sebrae formam a primeira turma 
do Curso de Gestão Financeira

Foram cinco dias de aulas repletas de informação para 30 participantes. A entidade iniciou um segundo curso no final de setembro
vive a rotina empresarial sabe 
que a saúde financeira da em-
presa é o coração do negócio. 
Ter o controle total do dinhei-
ro, do que recebe pelas ven-
das e prestações de serviços, 
e do que paga entre constas 
fixas, salários de colaborado-
res, entre outras despesas, é 
fundamental para o fortale-
cimento, desenvolvimento e 
crescimento e o Curso Gestão 
Financeira apresenta a as me-
lhores ferramentas para esse 
domínio”, disse ele.

Segundo Figueiredo, os 
participantes do curso apren-
deram a controlar as finanças, 
mensurar resultados, planejar 
os gastos e investir com mais 
segurança. Foram 20 horas 

de atividades em grupo, onde 
foram apresentados cases, 
exemplos e ferramentas es-
pecíficas. Além das 20 horas 
de capacitação o participante 
terá mais duas horas de con-
sultoria individual e exclusiva 
para a sua empresa. “É um 
curso realmente extraordiná-
rio”, comentou Figueiredo.

O curso ensina ao empre-
sário a aderir a uma gestão fi-
nanceira, passando por plane-
jamento, fluxo de caixa, preço 
de venda, demonstrativo e 
análise de resultados. Segun-
do ainda informou o gerente 
executivo, a segunda turma 
do curso contou com 17 par-
ticipantes, realizado de 30 de 
setembro a 4 de outubro.

Lívia Gomes 
Coordenadora do CME ACIF
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Na madrugada do 
dia 9 de setem-
bro, dois ônibus 

partiram da ACE Batatais 
rumo à São Paulo, levando 
79 profissionais da beleza na 
Missão Empresarial Beauty 
Fair 2019. Segundo a colabo-
radora e agente do Sebrae 
Aqui, Andrea Oliveira, nesse 
ano a missão promovida pela 
parceria entre ACE Batatais 
e Escritório Regional do Se-
brae em Franca foi recorde 
de participação, com muitos 
empresários de Batatais e de 
cidades vizinhas.

Nesse ano, a Beauty Fair, 
em sua 15ª edição, foi realiza-
da entre os dias 7 e 10 de se-
tembro, recebendo milhares 
de pessoas de todo o Estado 
de São Paulo e de outras re-
giões do país, atraindo prin-

cipalmente os profissionais 
da beleza que buscam novi-
dades em produtos e equipa-
mento para seus salões.

São centenas de stands de 
várias marcas expondo seus 
produtos com muito traba-
lho, oficinas palestras e mui-
tas novidades do setor que 
movimenta uma boa fatia da 
economia do país.

A ACE Batatais, em par-
ceria com o Escritório Regio-
nal do Sebrae em Franca e 
Sebrae Batatais, promoveu 
a Missão Empresarial Beauty 
Fair, levando 79 profissionais 
da beleza à São Paulo. Ainda 
em agosto, assim que foram 
abertas as inscrições rapida-
mente as vagas foram preen-
chidas.

“As profissionais gostam 
muito desta feira pela sua 

A ACE Batatais, a 
CIESP e o Desen-
volve SP realiza-

ram no dia 12 de setembro, 
um café da manhã com Wor-
shop “Uma solução para cada 
fase de seu negocio” coorde-
nado pelo consultor Ricardo 
Augusto Dalceno e Silva, do 
Desenvolve SP. O evento con-
tou com a participação de 40 

empresários.
Vinculada à Secretaria da 

Fazenda e Planejamento, a 
Agência de Desenvolvimento 
Paulista é uma instituição fi-
nanceira do Governo do Esta-
do de São Paulo que oferece 
as melhores opções de finan-
ciamento para transformar 
o projeto de crescimento da 
sua empresa em realidade.

O principal objetivo do 
evento foi proporcionar aos 
empresários orientações so-
bre as linhas de crédito da 
Agencia de Desenvolvimen-
to Paulista (Desenvolve SP) e 
prestar consultoria individual 
aos interessados em conhe-
cer os serviços do órgão, in-
formou o gerente executivo 
da ACE Batatais, Luiz Carlos 

Figueiredo.
No workshop foi apre-

sentado soluções para as 
empresas que querem inovar 
e aumentar a competitivida-
de, apresentação das linhas 
de crédito para projetos de 
ampliação, modernização, 
aumento da capacidade pro-
dutiva, implantação de nova 
planta, linhas de crédito para 
investimentos de máquinas e 
equipamentos, linhas de capi-
tal de giro e outras linhas de 
fomento para o desenvolvi-
mento das empresas.

Após a apresentação o 

Missão Empresarial Beauty Fair 2019 contou 
com 79 participantes pela ACE Batatais

ACE e Desenvolve SP realizam Workshop sobre 
linhas de crédito aos empresários

realizada em data que coinci-
diu com a segunda-feira, dia 
em que a maioria dos salões 
de beleza permanecem fe-
chados para os profissionais 
descansarem. “Assim, elas 
puderam participar da mis-
são sem deixar de atender 
seus clientes”, disse Andrea.

Ainda segundo a coorde-
nadora da missão, as partici-
pantes ficaram muito satisfei-
tas, pois era o penúltimo dia 
da feira e as promoções fica-
ram muito atraentes. “Muitas 
empresárias que estavam na 
missão aproveitaram e fize-
ram ótimas compras, come-
morando a realização de ne-
gócios após a viagem, como 
uma forma de adquirir produ-
tos de ótima qualidade a pre-
ços bem abaixo dos praticados 
no mercado”, disse Andrea.

consultor técnico do De-
senvolve SP realizou várias 
consultorias individuais com 
horários agendados aos em-
presários. Segundo Ricardo 
Dalceno, as consultorias tem 
o objetivo de entender as 
necessidades das empresas 
e indicar do melhor produ-
to ou serviço do Desenvolve 
SP, permitindo ao empresá-
rio condições de analise em 
acordo com suas expectati-
vas e necessidades.

As empresas que não 
conseguiram participar ou 
agendar o atendimento que 

tiverem interesse em conhe-
cer as linhas de crédito do 
Desenvolve SP, podem solici-
tar consultorias diretamente 
na agência, via telefone ou 
email. Segundo o consultor 
Ricardo Dalceno, o agenda-
mento pode ser feito pelo 
telefone (11) 3123-0464 ou 
pelo email atendimento@
desenvolvesp.com.br. O 
atendimenteo é realizado de 
segunda a sexta-feira (ex-
ceto feriados) das 09h00 às 
18h00. Maiores informações 
estão no site https://www.
desenvolvesp.com.br.

Luiz Carlos Figueiredo

qualidade. Além das marcas 
e produtos que já fazem su-
cesso no mercado, também 
é apresentada uma infinidade 

de produtos novos e tendên-
cia de beleza que são levados 
para os salões de beleza de 
todo o Brasil por meio da visi-

tação à Beauty Fair”, comen-
tou Andrea Oliveira.

Como nos anos anterio-
res, a missão empresarial foi 
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No mês de setem-
bro, o CIEE - Cen-
tro de Integração 

Empresa Escola, realizou a ca-
pacitação inicial de mais uma 
turma de aprendizes, possi-
bilitando a estes jovens uma 
preparação para o mundo do 
trabalho antes de iniciarem 
suas atividades práticas nas 
empresas.

Com o programa de 
aprendizagem os jovens tem 
a capacitação prática na em-

No próximo dia 7 de 
outubro o Sebrae 
e a ACE Batatais 

realizarão mais uma missão 
empresarial, levando um 
grupo de 44 empresários e 
pessoas que tem interesse de 
formalizar uma empresa para 
visitar a Feira do Empreende-
dor, organizada pelo Sebrae-
-SP e realizada no Parque do 
Anhembi, São Paulo. O even-
to representa uma grande 
vitrine para quem quer fazer 
contatos, além de oferecer 
serviços, novos produtos e 
soluções para melhorar a em-
presa.

Em todas as suas edi-
ções, os visitantes participam 
de palestras e consultorias 
abrangendo temas como 
marketing, finanças, tendên-
cias, inovação, exportação, 
etc. Em um espaço de 40 mil 
metros quadrados, mais de 
450 expositores se apresen-

Ocorreu no ultimo 
dia 17 de setembro 
no salão de even-

tos da ACE Batatais, a pales-
tra promovida por Fernando 
Henrique Vicente, empresário 
e estudioso no segmento de 
motivação pessoal e coach. 
A palestra foi efetuada por 
Sidiney Chrispa, com o tema 
“Inteligência Emocional em 
Finanças” e contou com mais 

Palestra “Inteligência Emocional em Finanças” 
atrai mais de 150 participantes

de 150 participantes, lotando 
o salão de ventos da ACE.

O palestrante discorreu so-
bre a forma que a maioria das 
pessoas adotam o comporta-
mento de vida para conseguir 
dinheiro, buscando através da 
escola e do emprego formas 
de contrair contas, vindo em 
muitos casos ao endividamen-
to. Segundo o palestrante essa 
estratégia está tão enraizada 

em nossa cultura que não com-
preendemos que trabalhamos 
e vivemos em função das con-
tas para pagar e por essa razão 
grande parte da população 
mundial está insatisfeita com 
seu resultado de vida, levando 
a meditar qual a razão para as 
pessoas acordar todos os dias 
para trabalhar.

O evento foi gratuito e 
solicitado a cada participan-

te a doação de um 
quilo de alimentos 
não perecíveis. 
Foi arrecadado 
160 quilos de ali-
mentos que foram 
doados à Casa 
Missionária Divina 
Misericórdia. Se-
gundo Fernando 
Vicente, organi-
zador do evento, 
foi uma satisfação 
trazer o palestran-
te Sidney Chrispa 
especialista no 
assunto, e princi-
palmente poder 
contribuir para a 

presários e mentores como 
Polozi, Geronimo Theml, 
Doug Nelson, Leandro Mar-
condes, Bruno Juliane e fez 
parte da equipe brasileira do 
T. Harv Eker, escritor dos Se-
gredos da Mente Milionária 
e um os maiores Coaches de 
finanças do mundo.

Ensina através de suas pa-
lestras e cursos como todas as 
pessoas são responsáveis pelo 
seu resultado financeiro e prin-
cipalmente como mudar isso. 

Alcançar riqueza e suces-
so em todas as áreas da vida 
depende única e exclusiva-
mente de uma decisão e Sidi-
ney com muita clareza ensina 

o que ele fez há alguns anos 
para mudar a sua vida e reve-
la como ter liberdade finan-
ceira e controle sobre seus 
resultados.

Luiz Carlos Figueiredo

Sebrae e ACE levam empresários 
para a Feira do Empreendedor

tam em diversas áreas, como 
franquias, negócios on-line, 
máquinas e equipamentos, 
representação comercial por-
ta a porta e serviços.

Em sua última edição, re-
alizada em 2018, mais de 147 
mil pessoas passaram pela 
Feira, recorde de público. 
Foram mais de 68 mil capaci-
tações e R$ 10,2 milhões de 
negócios gerados.

No evento os participan-
tes terão oportunidade de 
participar de várias palestras 
e oficinas com temas sobre 
inspiração e vivencia no em-
preendedorismo, marketing 

de vendas, negócios digitais, 
cases sobre visão de futuro, 
rodadas de negócios, orien-
tações de como utilizar o Fa-
cebook e o Instagram para 
turbinar as vendas, soluções 
de créditos e painéis sobre 

inovação em ne-
gócios e temáti-
cas relacionadas 
a startups.

Nas áreas 
dos expositores 
os participantes 
da Missão terão 
uma excelente 

SOBRE A MISSÃO:
Organização: Sebrae Regional de Franca
Parceria: ACE Batatais – Posto de Atendimento do Sebrae Aqui
Total de Participantes: 44 empresários e pessoas físicas
Inscrições: Encerradas
Data da Missão: 07/10/2019 – segunda-feira
Horário de Saída: 04h

Luiz Carlos Figueiredo

presa concomitante com a te-
oria aplicada em sala de aula, 
desta forma eles aprendem 
na prática o dia a dia das em-
presas, adquirem experiên-
cias e vivências memoráveis 
para se tornarem os profis-
sionais do futuro.

Venha você também fazer 
parte desta história!

Para mais informações 
(16) 3661-0069

“Desenvolvendo Jovens, 
Transformando o Futuro”

CIEE prepara 
jovens para atuarem 

nas empresas

Sidney Chrispa

oportunidade de conhecer 
empresas de franquias e co-
nhecer fornecedores para fe-
char novos negócios, alem de 
estar totalmente atualizado 
como que há de mais novo no 
mundo empresarial.

Divina Misericórdia, com a 
doação dos alimentos doados 
pelos participantes.

 
SOBRE O PALESTRANTE: 

SIDINEY CHRISPA
Engenheiro com 15 anos 

de experiência no mercado 
automotivo, empresário, Co-
ach de Inteligência Emocional 
Financeira e palestrante. Já 
trabalhou com grandes em-
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O Cartório Eleitoral 
de Batatais infor-
ma que os eleito-

res do município devem pro-
curar a unidade para fazer o 
cadastramento biométrico. 
O TRE-SP (Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo) estipu-
lou prazo limite para o proce-
dimento, que deve ser feito 
até o dia 19 de dezembro des-
se ano. Os atendimentos são 
realizados mediante agenda-
mento pelo site do TRE.

Segundo informações do 
Cartório Eleitoral de Batatais, 
poucos eleitores procuraram 
o setor para fazer o cadastra-
mento biométrico até o mo-
mento. Atualmente, o Cartó-
rio realiza por dia menos da 
metade de cadastramentos 
o qual tem capacidade. É im-

portante que os eleitores não 
deixem para fazer o procedi-
mento na última hora para 
evitar filas e constrangimen-
tos.

O Tribunal Regional Elei-
toral de São Paulo (TRE-SP) 
está implementando grada-
tivamente o cadastramen-
to biométrico obrigatório, 
mas desde outubro de 2015 
a biometria está disponível 
em todos os cartórios eleito-
rais do Estado. Para Batatais, 
que passou a ser obrigatório 
o cadastramento biométrico, 
o prazo final é 19 de dezem-
bro de 2019. Após essa data, 
o eleitor que não fez o cadas-
tramento terá o título Eleito-
ral cancelado, o que acarreta 
algumas restrições, como não 
poder obter empréstimos em 

bancos públicos, renovar ma-
trícula em estabelecimento 
oficial de ensino, inscrever-se 
em concursos públicos ou ob-
ter Passaporte.

De acordo com informa-
ções do Cartório Eleitoral 
de Batatais, a procura pelo 
cadastramento biométrico 
está baixa. A unidade possui 
43.620 eleitores e apenas 
cerca de 62% desse total se 
cadastrou até o dia 21 de 
setembro, conforme foi pos-
sível verificar no site http://
www.tse.jus.br/eleitor/bio-
metria/biometria-atual-do-
-dia. Quem deixar para a úl-
tima hora poderá enfrentar 
grandes filas. Para quem se 
antecipar, o procedimento é 

O Natal é a melhor 
data em vendas 
para as empresas 

que trabalham no varejo. 
Entretanto, para aproveitar 
as oportunidades que ele 
oferece é preciso começar a 
pensar em estratégias, an-
tecipadamente. A cada ano 
que passa, essa preparação 
começa mais cedo.

Fazer um Natal bom em 
vendas é condição estratégi-
ca para o varejista manter um 
caixa saudável, criando recur-
sos suficientes para um fluxo 
positivo em meses posterio-
res, tradicionalmente limi-
tados em vendas, quando o 
consumidor se vê com outras 
obrigações de pagamento.

Antes de definir qualquer 
estratégia, é preciso definir o 
que comprar e em qual quan-
tidade. Produtos não podem 
sobrar e, principalmente, não 
podem faltar. Um exercício 
para não comprar demais e 
nem pouco, é comparar re-
sultados anteriores com uma 
previsão para o ano em cur-
so. Nessa época não pode ha-
ver, de forma alguma, falta de 
produtos e, tampouco, gran-

des sobras após a passagem 
do Natal, principalmente de 
produtos que são modismos. 
Nunca se esqueça que uma 
boa venda depende, a prin-
cípio, de uma boa compra. A 
relação é natural.

DECORE SUA LOJA
Quanto à decoração inter-

na da loja, a recomendação é 
para que seja feita uma boa ex-
posição dos produtos, evitan-
do-se a repetição, de modo a 
estabelecer uma ideia de gran-
de variedade. Dê especial aten-
ção à vitrine e faça frequentes 
ajustes em seu visual, por ser o 
principal chamariz.

Trabalhe com um concei-
to próprio de Natal para sua 
loja, de modo que toda a sua 
decoração acompanhe-o. No 
entanto, procure não repetir 
as mesmas coisas que tradi-
cionalmente faz. O cliente, 
principalmente do varejo, de-
seja novidades.

BRINDES PARA CLIENTES
Para cativar e surpre-

ender os clientes durante 
as compras crie ações para 
presenteá-los. Um brinde ou 

uma simples lembrancinha da 
própria loja são opções que 
sempre agradam. Mesmo as-
sim deixe algumas surpresas 
para serem apresentadas até 
o final do Natal. Não entregue 
tudo que fez de uma só vez. 
Saiba criar expectativas junto 
à clientela.

FUNCIONÁRIOS 
TEMPORÁRIOS

Caso tenha que contra-
tar funcionários temporários 
para compor o quadro atual 
de sua equipe, faça um pro-
cesso de recrutamento e se-
leção bem criterioso e com 
antecedência. Não se esque-
ça de respeitar as bases da 
legislação vigente para a con-
tratação de temporários.

Embora sejam temporá-
rios, esses funcionários têm 
a capacidade de causar uma 
imagem perpétua, positiva 
ou negativa de sua loja. O 
novo funcionário jamais de-
verá fazer uso do tradicional 
jargão “sou novo aqui e pre-
ciso consultar meu chefe ou 
o gerente da loja para saber 
o que pode ser feito no seu 
caso”. Treinamento é essen-
cial.

Uma boa recomendação 
para saber como as coisas 
estão indo é promover reuni-
ões semanais para discussão 
das experiências do dia-a-dia. 
Além disto, sempre mante-
nha os funcionários mais ex-
perientes na linha de frente 
para contato com os clientes.

ATENDIMENTO 
DE QUALIDADE

A qualidade do atendi-
mento também precisa ser 
de bom nível para todos os 
clientes, independente do dia 
e hora que desejarem fazer 
suas compras. Tanto o primei-
ro como o último cliente deve 
sempre ser atendido com 
atenção e presteza.

Ofereça um atendimen-
to mais emotivo aos clientes 
antigos, pois eles já têm uma 
relação com a empresa. Para 
novos clientes não se esque-
ça de cadastrá-los em seu 
banco de dados para ações 
de pós-venda.

ATENÇÃO AO PRAZO
Outro ponto que deve ser 

observado é a entrega dos 
produtos comprados pelo 
cliente na data combinada. 
Portanto, reveja sua estrutu-
ra de distribuição para não 
cometer falhas. Se você com-
binou a entrega do produto 
comprado para segunda-fei-
ra, entregue realmente na se-
gunda-feira, e não no sábado.

Um último detalhe é defi-
nir uma sistemática de troca 

de produtos após a passagem 
do Natal e festas de fim-de-
-ano, dado que muitas com-
pras são presentes.

Mesmo que sua empresa 
não atue no varejo, também é 
recomendável pensar no que 
será feito com relação à data, 
visto que ela é uma forma de 
aproximar relacionamentos 
com fornecedores, clientes e 
tantos outros agentes do am-
biente de atuação da empresa.

CONFRATERNIZE
Assim, se sua empresa 

atuar na indústria ou pres-
tação de serviços, não se es-
queça de confeccionar car-
tões para desejar boas festas. 
Outra opção é promover uma 
festa de confraternização. 
Decorar os ambientes inter-
no e externo proporciona um 
clima diferente no trabalho, 
apreciado por todos.

Pense numa ação que pos-
sa torná-lo único, cause uma 
boa impressão e construa uma 
ótima recordação nos públicos 
que sua empresa mantém um 
relacionamento mais próximo. 
O clima das festas de fim-de-
-ano já está no ar!

BIOMETRIA OBRIGATÓRIA

O prazo final está se aproximando e Eleitores devem 
procurar o Cartório Eleitoral para fazer o Cadastramento 

feito de forma tranquila.
Segundo o TRE, a biome-

tria é uma tecnologia que 
confere maior segurança à 
votação, pois a identificação 
do eleitor por meio das im-
pressões digitais impede que 
uma pessoa se passe por ou-
tra ao votar.

Como o agendamento no 
site do TRE é obrigatório, o 
eleitor deve comparecer ao 
cartório no horário marcado. 
O atendimento leva, em mé-
dia, 15 minutos. Com um do-
cumento oficial, comprovan-
te de endereço recente em 
nome do eleitor e título elei-
toral (caso tenha) em mãos, 
o funcionário do cartório 
preenche o cadastro do elei-

PLANEJANDO AS VENDAS

Prepare as estratégias para a temporada de final de ano

tor no com-
p u t a d o r 
ou atualiza 
os dados 
fornecidos 
a n t e r i o r -
mente. De-
pois disso o 
eleitor faz 
sua assina-
tura digital, 
é fotografa-
do e tem as 
impressões 
digitais dos 
dez dedos 
das mãos 
colhidas. O 
novo título 
é entregue 
na hora e 
vem com a 
informação 
“ I d e n t i f i -
cação Bio-
m é t r i c a ” 
impressa. A 
foto não é impressa no título, 
e aparece apenas no terminal 
do mesário.

SERVIÇO
O agendamento para fa-

zer o cadastramento biomé-
trico pode ser feito pelo site 
do TRE www.tre-sp.jus.br/
eleitor/agendamento-titulo-
-eleitoral-3 . A pessoa que 
tiver dificuldade em fazer o 

agendamento pela internet, 
pode se dirigir ao Cartório 
Eleitoral para fazer seu agen-
damento. O Cartório Eleitoral 
de Batatais atende de segun-
da à sexta-feira, das 12h ás 
18h, está localizado na Aveni-
da Doutor Chiquinho Arantes, 
n.º 534, Centro, próximo à 
escola Washington Luis. Mais 
informações pelo (16) 3661-
0193.



O JORNAL DA ACE BATATAIS - SP | Outubro de 2019 - Ano XV - n.178 8

A ACE Batatais, sem-
pre desenvolvendo 
ações para fomen-

tar o comércio e a economia 
do município, criou um novo 
formato para a Campanha 
Natal Pé Quente, com cotas 
de valor reduzido e gran-
de número de cupons, que 
aumentam as chances de 
contemplação de consumi-
dores mesmo de empresas 
pequenas. Outra novidade é 
o sorteio de vales compras 
facultativo às empresas par-

ticipantes, ou 
seja, cada em-

presa poderá in-
cluir prêmios para 

sortear entre todos os 
consumidores partici-
pantes da campanha, 
que começa no dia 11 

de novembro.
“A Campanha Natal 

Pé Quente está muito 
especial nessa edição. 
A Comissão de Campa-
nhas da ACE Batatais fez 
um planejamento para 
que tanto as empresas 

como os consumidores 
sejam beneficiados, numa 

dinâmica que certa-
mente contribui 
com a economia da 

cidade, fazendo o di-
nheiro, literalmente, girar”, 
comentou o presidente da 
ACE, Gino Ivair Bellon.

Durante o período de vi-
gência da campanha, serão 
realizados 30 sorteios de 
vales compras para os con-
sumidores, com valores que 
vão dos R$ 250 à R$ 1.000, e 
mais quatro sorteios de vales 
compras de R$ 300 cada para 
os vendedores das lojas par-
ticipantes.

A Campanha Natal Pé 
Quente começa nas lojas logo 
no dia 11 de novembro, se-

gunda-feira. Todas as empre-
sas participantes já estarão 
com o material promocional, 
que inclui cupons, urnas, ade-
sivos e cartazes. A cada R$ 50 
em compra o consumidor re-
cebe um cupom para concor-
rer aos prêmios.

Conforme informou o ge-
rente executivo da ACE, Luiz 
Carlos Figueiredo, serão qua-
tro datas de sorteios, que se-
rão realizados em dezembro, 
sempre às segundas-feiras, às 
16h30, no Espaço Coworking 
da ACE, que durante o perío-
do de campanha ficará reser-
vado exclusivamente para a 
ação.

No dia 9 serão sorteados 
quatro vales compras de R$ 

250 e mais dois vales com-
pras de R$ 500. No dia 16 
também serão mais quatro 
vales compras de R$ 250 e 
dois de R$ 500. No dia 23 se-
rão dois vales compras de R$ 
250, seis vales compras de R$ 
500 e três vales compras es-
peciais de R$ 1.000 cada.

Finalizando a campanha, 
no dia 30, serão sorteados, 
primeiramente, os quatro va-
les compras de R$ 300 para 
os vendedores das lojas par-
ticipantes, os cupons serão 
fotocopiados e em seguida 
devolvidos para a urna, se-
guindo para os sorteios de 
mais dois vales compras de 
R$ 250, quatro vales compras 
de R$ 500 e um vale compra 

CAMPANHA NATAL PÉ QUENTE

Promoção sorteará dezenas de vales compras de 
R$ 250 à R$ 1.000

As cotas foram desenvolvidas para atender à necessidade das empresas, com custo baixo para todas poderem participar

de R$ 1.000.
Após sorteados e entre-

gues aos ganhadores, os vales 
compras poderão ser utiliza-
dos para a aquisição de pro-
dutos nas lojas participantes, 
retornando para o comércio 
como dinheiro de verdade, 
contribuindo com a lucrativi-
dade das empresas nas ven-
das de final de ano.

As cotas, com valores re-
duzidos, já estão sendo ofe-
recidas para as empresas. A 
cota 1 pelo valor de R$ 150 dá 
direito à 250 cupons, a cota 2 
pelo valor de R$ 300 a empre-
sa recebe 500 cupons e a cota 
3 pelo valor de R$ 400 garan-
te 1.000. Também foi colo-
cada à disposição dos asso-
ciados a cota patrocínio pelo 
valor de R$ 1.000 e 3.000 
cupons. Os valores de adesão 
podem ser parcelados em até 
quatro vezes. A expectativa 
de participação da promoção 
é de cerca de 80 empresas.

As inserções de publicida-
de para divulgar a Campanha 
Natal Pé Quente, bem como 
o nome das empresas patro-
cinadoras, nas emissoras de 
rádio locais, ABC FM, Difuso-
ra AM, Claretiana FM e Edu-
cadora FM locais, começarão 
no dia 11 de novembro à 30 
de dezembro. Do dia 2 ao dia 

30 de dezembro começarão 
as inserções na TV Educado-
ra. Também terão publica-
ções de publicidades nos dois 
jornais de Batatais, Agora 
e Cidade, nos meses de no-
vembro e dezembro, além da 
divulgação da promoção nas 
redes sociais e no site da ACE 
Batatais.

Figueiredo ressaltou que 
foi estipulado pela comissão 
o número de 12 patrocinado-
res para a campanha. Até o 
fechamento desta matéria 10 
empresas já haviam aderido 
à cota patrocínio. As vendas 
das cotas de participação se 
encerram no final de outu-
bro.

O gerente executivo ainda 
informou uma novidade da 
Campanha Natal Pé Quen-
te. As lojas participantes, de 
maneira facultativa, poderão 
sortear vales compras pró-
prios, no valor de R$ 100, 
sendo uma oportunidade de 
levar consumidores diferen-
tes para seus estabelecimen-
tos. Na dinâmica, o sorteio 
será feito diretamente com 
os cupons da campanha, nos 
dias oficiais, será divulgado 
o nome do ganhador e da 
loja que disponibilizou o vale 
compra, sendo uma oportu-
nidade de levar novos clien-
tes para os estabelecimentos 
participantes.

SERVIÇO
A Campanha Natal Pé 

Quente 2019 terá início no 
dia 11 de novembro, com sor-
teios em dezembro, a partir 
do dia 9, todas as segundas –
feiras. Serão sorteados vales 
compras de vários valores. 
Mais informações pelo (16) 
3761-3700.

Quando se aproxi-
ma um feriado, 
pr inc ipa lmente 

aquele que cai muito próximo 
ao dia de pagamento dos tra-
balhadores, como esse do dia 
12 de outubro, Dia de Nossa 
Senhora e Dia das Crianças, 

muitos empresários do co-
mércio varejista ficam em 
dúvida se podem ou não abrir 
suas lojas. Para esclarecer 
esta questão, recorremos ao 
Acordo Coletivo de 2018 do 
comércio varejista que está 
em vigor e a resposta é positi-

va: “sim, as empresas podem 
abrir no feriado do dia 12 de 
outubro”.

Além do dia 12 ser muito 
próximo do dia do pagamen-
to dos trabalhadores, ainda 
pesa para o comércio o fato 
que se trata de um sábado, 
dia da semana naturalmente 
com maior potencial de ven-
das e mais, por se tratar do 
Dia das Crianças, que tem for-
te apelo comercial, principal-
mente para as empresas que 
trabalham com artigos infan-
tis, como brinquedos, roupas 
e calçados.

Conforme a Convenção 
Coletiva de Trabalho do Co-
mércio Varejista 2018/2020, 

de 21 de novembro de 2018, 
a linha 12 trata sobre “Traba-
lhos em Feriado” e afirma que 
“na forma da Lei nº. 10.101, 
de 19/12/2000, alterada pela 
Lei 11.603/07, bem como a 
legislação municipal aplicá-
vel, fica autorizado o traba-
lho em feriados no comércio 
em geral, inclusive em shop-
pings centers, com exceção 
dos dias 25 de dezembro 
(Natal), 1º de janeiro (Confra-
ternização Universal), Sexta-
-feira da Paixão e 1º de Maio, 
(Dia do Trabalho), desde que 
a empresa esteja cumprindo 
integralmente a Convenção 
Coletiva de Trabalho e obe-
deça às regras trabalhistas.

“C o nfo r-
me pode-se 
observar na 
C o n v e n ç ã o 
Coletiva de 
Trabalho do 
C o m é r c i o 
Varejista, as 
empresas po-
derão abrir 
normalmente 
no dia 12 de 
outubro e em 

Empresas poderão abrir no feriado do dia 12 de outubro
Segundo o gerente executivo Luiz Carlos Figueiredo, as empresas apenas devem ter cuidado com os acordos coletivos e legislação trabalhista

Luiz Carlos Figueiredo.
Para qualquer dúvida so-

bre a abertura do comércio 
no feriado, os empresários 
podem entrar em contato 
diretamente com a ACE Bata-
tais, pelo 3761-3700.

outros feriados, desde que 
cumpram alguns dispositi-
vos legais, como pagamento 
de horas extras ou conceder 
folga em dia normal de tra-
balho”, comentou o gerente 
executivo da ACE Batatais, 
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A ACE Batatais, em 
parceria com o 
Claretiano Cen-

tro Universitário, irá realizar 
mais uma edição da Semana 
do Conhecimento, dias 22, 23 
e 24 de outubro, que neste 
ano vem em novo formato, 
com palestra, Bate Papo com 
Empreendedor e Workshop. 
Serão três dias com muita in-
formação para empresários, 
estudantes e público em geral.

A palestra principal com 
Gil Giardelli, renomado pro-
fessor e difusor de conceitos 
ligados à inovação, será no 
primeiro dia do evento, 22 de 
outubro, terça-feira, às 19h30.

Gil Giardelli é um estu-
dioso da Cultura Digital, com 
mais de 15 anos de experiên-
cia. É web ativista, difusor de 
conceitos e atividades ligados 
à sociedade em rede, colabo-
ração humana, economia cria-
tiva e inovação digital, entre 
outras qualificações. Por onde 
passa, difunde ideias inova-
doras e inspira o empreende-
dorismo social no Brasil atra-
vés de suas palestras, aulas e 
conteúdo compartilhado nas 

redes sociais.
Giardelli é professor nos 

cursos de Pós-Graduação, 
MBA e do CIC (Centro de 
Inovação e Criatividade) na 
ESPM – Escola Superior de 
Propaganda e Marketing e da 
FIA-LABFIN/PROVAR, em São 
Paulo, além de palestrar em 
mais de 700 eventos nacio-
nais e internacionais como o 
TEDxSudeste, TEDxPortoAle-
gre, Encontro Internacional 
EducaRede em Madrid, entre 
outros.

Curador das redes Inova-
dores ESPM, SouEmpresário 
e Arca de Gentileza, Gil tam-
bém promove a inovação 
digital através dos blogs da 
HSM, Você S/A e da Gaia Cre-
ative, empresa de inteligência 
de mídias sociais e inovação 
do qual é CEO. Alguns dos 
clientes da Gaia Creative são 
BM&FBOVESPA, Odebrecht, 
CNI, Grupo Delonghi Brasil, 
Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, Grupo Educacio-
nal Cruzeiro do Sul, Preomo-
bom Autopass, entre outras.

Foi eleito pelo 
Meio&Mensagem como o 4º 

mais inovador da Indústria Di-
gital e pela Revista Proxxima 
como um dos cinco professo-
res mais inovadores do Brasil. 
Eleito em 2014 pela Revista 
Social Media Marketing como 
o 11º mais influente Profes-
sor de MBA global, ao lado 
de professores de Stanford, 
Oxford, MIT e Chicago.

No dia 23, quarta-feira, 
será a vez do Bate Papo com 
Empresários, onde três convi-
dados contam suas histórias de 
vida, como surgiram suas em-
presas e trilharam o caminho 
do desenvolvimento, cresci-
mento e sucesso dos empreen-
dimentos, abrindo para a par-
ticipação do público ao final, 
que podem fazer perguntas 
diretamente aos empresários.

No dia 24, quinta-feira, no 
encerramento da Semana do 
Conhecimento Empresarial, 
será realizado o Workshop 
“Práticas de Gestão de Pesso-
as na Contemporaneidade: o 
que atrai, fideliza e compro-
mete as pessoas com os resul-
tados das organizações, com a 
especialista em Recursos Hu-
manos, Beatriz Resende, que 

GESTÃO DO PRESENTE, FUTURO E INOVAÇÃO - QUAIS CAMINHOS SEGUIR?

Semana do Conhecimento terá a palestra de Gil Giardelli
Também estão programados o Bate Papo com Empresário e o Workshop Práticas de Gestão de Pessoas na Contemporaneidade

fará a mediação e condução 
dos trabalhos, com a dinâmi-
ca de participação do público 
presente. Nesse evento serão 
convidados dois empresários 
para apresentarem seus ca-
ses de sucesso e falarem do 
cenário atual em suas res-
pectivas empresas. Já está 
confirmada a participação 
de Elaine Ribeiro, geren-
te corporativa de Recursos 
Humanos da empresa Santa 
Helena Alimentos, eleita en-
tre as 150 melhores empre-

sas para trabalhar pela “Re-
vista Você S.A.”

“Novamente, a ACE Bata-
tais está com essa importante 
parceria com o Claretiano para 
proporcionar uma Semana do 
Conhecimento repleta de in-
formações para os empresários 
e estudantes em um ambiente 
propício para a maior absor-
ção possível de conteúdo que, 
certamente, contribui para a 
gestão e aprimoramento de 
práticas positivas na rotina em-
presarial”, comentou o presi-

dente da ACE, Gino Ivair Bellon.
O valor do convite para a 

Palestra de Gil Giardelli é de 
R$ 20 para associados da ACE 
e estudantes e R$ 30 para o 
público em geral.

Conforme informou o ge-
rente executivo da ACE, Luiz 
Carlos Figueiredo, os três dias 
da Semana do Conhecimento 
acontecerão nas dependên-
cias do Claretiano – Centro 
Universitário, sempre a partir 
das 19h30. Mais informações 
pelo (16) 3761-3700.

No dia 27 de setem-
bro, sexta-feira, às 
18h30, no Salão de 

Eventos Alcides Milan, sede 
da ACE Batatais, foi realizado 
o lançamento oficial do “6º 
Movimenta Batatais”, que 
marca o início das inscrições 
para a ação social que acon-

tecerá na manhã do dia 8 de 
dezembro, domingo, em fren-
te ao Claretiano – Centro Uni-
versitário, com caminhada, 
corrida e ciclismo. O recurso 
arrecadado será para custear 
o evento e repasse às entida-
des assistenciais participan-
tes.

Inicialmente, havia 
sido divulgado que o 6º 
Movimenta Batatais se-
ria realizado no dia 1º 
de dezembro, porém, 
devido à realização de 
provas esportivas em 
cidades da região no 
mesmo dia, os organiza-
dores decidiram mudar 
a data para o dia 8 de 
dezembro, assim todos 
poderão participar da 
ação sem ter maiores 
preocupações.

O 6º Movimenta Bata-

Bellon que integram a Comis-
são Organizadora do evento.

Desde a primeira edição, 
o Movimenta Batatais tem 
o apoio e a simpatia de toda 
a diretoria da ACE. Pela se-
riedade e ideologia o evento 
conseguiu várias parcerias e 
patrocínios entre os empre-
sários batataenses, tornando 
o projeto uma realidade, com 
data e hora marcadas para 
acontecer, com objetivo de 
criar a consciência solidária, 
de responsabilidade social e 
promover atividades físicas 
entre os participantes.

O lançamento oficial da 
ação contou com a presen-
ça de vários empresários e 
autoridades do município. 
“Agradecemos a todos os pa-
trocinadores e parceiros que 
acreditam em nosso projeto. 
Ficamos muito felizes pelo 

Lançamento oficial do 6º Movimenta Batatais dá 
início às inscrições e vendas de camisetas

acolhimento que recebemos, 
tudo isso em prol da solida-
riedade humana”, disse Gui-
lherme Borges.

“Nas edições anteriores 
foi repassado às entidades 
mais de R$ 470 mil, e nesta 
edição esperamos também 
um bom resultado”, ressaltou 
comentou João Luiz. “A cami-
seta nesse ano será um tom 
muito bonito de azul. A mas-
culina será do tamanho P ao 

O evento foi remarcado para o dia 8 de dezembro em função de ter competições semelhantes acontecendo em cidades da região no dia 1º de dezembro

XG e feminina baby look tam-
bém do PP ao XG. O valor da 
camiseta e da inscrição será 
R$ 50”, informou Zinho.

Serviço -As camisetas 
podem ser adquiridas direta-
mente nas entidades partici-
pantes ou no Supermercado 
Real do Centro, localizada 
no início da Avenida Prefeito 
Geraldo Marinheiro. Mais in-
formações pelo telefone (16) 
3761-3700.

tais é a continuação da ação 
criada e desenvolvida em 
2014 por César Henrique de 
Sousa, Guilherme Ferraz de 
Menezes Borges e Roberto 
Carlos Nardi (Zinho), que con-
ta com o total apoio e parti-
cipação dos empresários João 
Luiz Ribeiro Silva e Gino Ivair 
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Dr Alexandre dos Santos Toledo
Diretor de Assuntos 

Jurídicos da ACE Batatais

No dia 24 de se-
tembro, terça-fei-
ra, com início às 

18h30, no Salão de eventos 
Alcides Milan, sede da ACE 
Batatais, cumprindo progra-
mação das atividades do Gru-
po de Recursos Humanos, os 
coordenadores e a Comissão 
Gestora do Grupo organiza-
ram e realizaram a palestra 
“Gestão de Pessoas para Ges-
tores”. 

O evento iniciou com um 
happy coffee hour servido 
aos participantes e a partir 
das 19h foi realizada a pales-
tra ministrada pela consulto-
ra Beatriz Resende, da Dra. 
Empresa, coordenadora do 
Grupo de RH da ACE Batatais 
e consultora de diversas em-
presas em todo o Brasil. A pa-
lestra contou com a presença 
de mais de 100 pessoas, en-
tre eles empresários, gesto-
res, profissionais da área de 
recursos humanos, alunos e 
professores. 

O evento foi aberto aos 
profissionais da área de re-
cursos humanos, dirigentes, 
empresários e principalmen-
te aos gestores das empresas, 
tendo como objetivo desper-
tar entre os participantes a 
importância do papel dos 
gestores na preparação das 
pessoas e nas lideranças, 
bem como chamar atenção 
sobre as pessoas que buscam 

o primeiro emprego no mer-
cado de trabalho no futuro, 
suas exigências, a valorização 
e o reconhecimento sobre os 
resultados.

Durante o evento Beatriz 
Resende chamou atenção 
dos gestores sobre como as 
empresas devem se organi-
zar para fazer uma melhor 
triagem para contratar pro-
fissionais qualificados e com-
prometidos com a empresa, 
diante de um quadro pouco 
animador de pessoas acomo-
dadas e sem o preparo para 
mercado de trabalho.

Segundo o idealizador do 
Grupo de RH da ACE Batatais, 
Paulo Augusto Nascimento 
Neto, vice presidente – setor 
da indústria da ACE, o evento 
foi realizado excepcionalmen-
te à noite, com o objetivo de 
permitir a participação dos 
gestores das empresas, ten-
do em vista que muitos de-
les não podem se ausentar 
de suas funções no horário 
comercial. Paulo Nascimento 
Neto, destacou ainda a par-
ticipação de vários gestores 
das empresas, permitindo aos 
mesmos conhecer o trabalho 
realizado pelo Grupo de RH.

Os membros da Comis-
são Gestora do Grupo de RH, 
destacaram o trabalho desen-
volvido pelos integrantes do 
grupo que entenderam o ob-
jetivo e divulgaram o evento 

aos gestores das empresas e 
motivaram a participação dos 
mesmos.

O Presidente da ACE, Gino 
Ivair Bellon, cumprimentou 
os gestores do Grupo de RH, 
destacando a iniciativa do 
vice presidente da industria 
da ACE, Paulo Augusto do 
Nascimento Neto, pela inicia-
tiva de criação do Grupo de 
RH, bem como o trabalho de-
senvolvido sob sua coorde-
nação e apoio da Comissão 
Gestora.

SOBRE A PALESTRANTE 
BEATRIZ RESENDE:

Profissional com 30 anos 
na área de RH, sendo 22 deles 
em Consultoria Empresarial 
e Remuneração Estratégica 
e Carreiras; Gestão de Clima 
Organizacional; Análise de Po-
tencial e 8 anos na gestão da 
área dentro de empresa.

Na consultoria, destaque 
para projetos estratégicos e 
de porte na Embraer, Metrô 
(SP), Marcopolo, Freios Fras-
-le, Hospital Sírio Libanês, 
Hospital Bandeirantes, Con-
cessionárias de Rodovias no 
Estado de São Paulo, Rio e Pa-
raná, Calçados Pampili e Klin; 
Usinas Zilor, São Manoel e São 
João; entre muitas outras em-
presas de vários segmentos.

Ministra aulas em cursos 
de graduação e pós; pales-
tras, seminários e treinamen-

tos com foco em Relações de 
Trabalho, Liderança, Motiva-
ção, Carreira e Empregabili-
dade, entre outros temas. 

Profissional Premiada na 
Categoria de Gestão de Pes-
soas no Segmento Sucroener-
gético em 2011- Mastercana 
Centro-Sul (Agosto 2011).

Presidente do GERHAI 
(Grupo de Estudos de RH 
na Agroindústria) na gestão 
2013.

Especialização em Remu-
neração por Competências e 
Gestão de Competências.

Na parte acadêmica: es-
pecialização em “Ed. Física- 
uma Visão Integrada e Holís-
tica do Homem” e MBA em 
Gestão Empresarial na FGV- 
Uniseb COC.

Luiz Carlos Figueiredo

Grupo de RH da ACE Batatais 
realiza palestra 

“Gestão de Pessoas para Gestores” No último dia 20 de setembro entrou em vigor a Lei nº 
13.874, dita Declaração de Direitos de Liberdade Eco-
nômica, trazendo importantes modificações quando 

ao registro de horário de trabalho. 
Podemos resumi-las em quatro tópicos: 
O primeiro, é a obrigatoriedade do registro de ponto para 

empresas com mais de vinte empregados. Esta obrigação já era 
prevista no art. 74, §2º da CLT, para empresas com mais de dez 
empregado. A Lei nº 13.874 aumentou este número para vinte 
empegados. 

O segundo ponto da reforma é a possibilidade de pré-assina-
lação do período de repouso. 

Esta disposição tem a ver como previsto no art. 71 da CLT, o 
denominado intervalo intrajornada (jornadas de quatro horas 
ou menos não tem intervalo; jornadas acima de quatro até seis 
horas, têm o intervalor de quinze minutos; jornadas acima de 
seis horas, intervalo de, no mínimo uma hora). 

A Lei nº 13.874 permitiu que este horário já esteja marcado 
no registro de ponto do empregado. Por exemplo: se o intervalo 
é das 11h00 às 12h00, ele já vai constar na marcação do ponto, e 
o empregado só precisa sair e voltar dentro deste horário. 

Esta alteração é significativa porque diverge da jurisprudên-
cia trabalhista consolidada há décadas no sentido de que o pon-
to deve ser anotado pelo empregado quando ocorrer a entrada 
ou saída do trabalho. 

A adoção deste sistema deve ser utilizada com cuidado tanto 
pelo empregador quanto pelo empregado para que a jornada 
efetiva esteja registrada. Vale dizer: o horário de intervalo é pré-
-assinalado e não imutável. Se o horário de intervalo é diferente 
do que está pré-anotado, o registro também deve ser alterado. 

A terceira alteração é quanto à marcação do ponto quan-
do houver atividade fora do estabelecimento. Este dispositivo 
já existia no §3º do art. 74 da CLT. A alteração regulamenta (e 
permite!) o uso de dispositivos mecânicos ou eletrônicos para 
marcação do ponto, incorporando às formas de marcação por 
aplicativos vinculados a aparelhos celulares, que hoje já são lar-
gamente utilizadas pelo mercado. 

A quarta e última alteração é possiblidade de adoção do ponto 
por exceção. Ele é muito semelhante à pré-assinação de ponto de 
que falamos acima: o horário de trabalho já estará previamente as-
sinalado e haverá registro apenas dos horários que forem diferen-
tes, ou seja, apenas quando houver exceção ao horário de regra. 

Em resumo, as alterações se alinham com a proposta da Lei 
nº 13.874, que pretende simplificar e desburocratizar a ativida-
de empresarial.  

Porém, é preciso cuidado, pois o benefício proposto pela lei 
pode ser tornar uma armadilha para o empregador e causar gra-
ves prejuízos. 

A empresa nunca deve abrir mão de controlar a jornada de 
seus colabores e deve procurar as ferramentas administrativas, 
jurídicas e tecnológicas mais precisas para esta tarefa. 

A gestão do tempo de atividade do empregado está direta-
mente relacionada à eficiência e organização do negócio, no que 
se inclui o custo do tempo de trabalho, o custo e disponibilidade 
dos recursos necessários para a execução do trabalho (dispo-
nibilidade do estabelecimento, energia elétrica, água e esgoto, 
etc.) e a segurança empresarial (física e tecnológica). 

Não é demais lembrar que um empregado que receba salá-
rio de R$ 1.000,00, e que consiga provar (mesmo que pela men-
tira de uma testemunha) que trabalhava uma hora extra por dia, 
pode resultar em condenar a empresa a pagar R$ 220,91, por 
mês trabalhado, ou seja, o equivalente a 22% do salário nominal.

Por estas razões, penso que a empresa sempre deve contro-
lar o ponto, mesmo que tenha menos que vinte empregados. 

Não é uma atividade complexa e pode ser facilmente incorpora-
da à rotina empresarial. A principal finalidade do controle é provar 
a jornada, pois, numa eventual discussão administrativa, sindical ou 
judicial, a empresa terá demonstrado por documentos a jornada re-
alizada. É muitíssimo mais crível e precisa uma prova produzida dia-
-a-dia do que o depoimento impreciso e genérico de testemunhas. 

Assim, mesmo que a empresa possa dispensar o registro de 
ponto formal, deve, no mínimo, controlar acessos e jornadas 
por meio de outros aparatos, como a filmagem das áreas e ho-
rários de entrada e saída. 

Por fim, é fundamental ter em mente que as modificações 
trazidas pela Lei nº 13.874 não alteraram as regras de jornada, 
que continua limitada a oito horas di-
árias e quarenta e quatro horas sema-
nais. Se o colaborador cumpre jornada 
superior a estes períodos, ou a empresa 
paga as horas extraordinárias, ou im-
planta medidas de compensação previs-
tas na lei. 

As alterações da 
marcação de ponto
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Espaço da Mulher Empresária

Espaço Mulher Empresária - Com quantos anos você co-
meçou a trabalhar?

Maria Lúcia Borches, Malu - Comecei a trabalhar não 
muito cedo, com 18 anos em um escritório de contabilidade 
denominado Contabilex, depois decidi empreender abrindo 
um varejão, mas ainda não era o que eu queria, tive uma fá-
brica de costura, onde o serviço era muito pesado, isso tudo 
com ajuda da minha mãe Maria Gabriela de Assis, que consi-
dero ser uma grande guerreira. Trabalhei também no Clare-
tiano – Centro Universitário e, posteriormente, fui trabalhar 
na J. A. Barcellos, onde permaneci por seis anos e aprendi 
muita coisa. Tive também uma loja de R$ 1,99 por quatro 
anos, com movimento intenso no início, mas a concorrência 
foi aumentando, e os lucros diminuindo, daí resolvi fechar.

EME - Ao longo de sua carreira profissional quais fun-
ções desempenhou?

Malu – Como disse anteriormente, tive experiências di-
ferentes que ajudaram a compor minha vida profissional, fui 
empreendedora, atuando no comércio e na indústria, como 
colaboradora de empresas também, mas durante todo esse 
tempo sempre estive envolvida com o artesanato, minha 
grande paixão.

EME - Porque optou em trabalhar no setor de artesa-
natos?

Malu - Descobri que o artesanato era minha paixão des-
de os meus 15 anos, onde eu e minha mãe fomos as pio-

neiras em biscuit em Bata-
tais. Fizemos feira na praça 
por 10 anos, fazíamos feira 
na Festa do Leite também. 
Muitas pessoas não tem 
muita simpatia por feira, 
mas é um ótimo evento para 
divulgar e comercializar os 
trabalhos. Sobre porque 
optei por artesanato, é uma 
atividade que me completa, 
me traz alegria e, sem dúvi-
da, é minha paixão.

EME - Como é o seu dia-
da, pena que não é valorizado. Existem pessoas que querem 
por preço no seu trabalho, isso é desmotivante. Só quem 
faz uma peça, deposita atenção e conhecimento no trabalho 
pode dizer o quanto ele vale, formando um preço justo para 
o cliente. Artesanato, parece fácil, mas são pontos por pon-
tos, tudo feito à mão.

EME - Como concilia o gerenciamento, administração e 
atenção à família?

Malu – São três tarefas bem distintas. Ter atenção com 
os afazeres da empresa e do lar é algo um pouco complica-
do às vezes, mas com organização e carinho divido o meu 
tempo e nada fica sem a minha devida atenção. Minha sócia, 
Sandra Márcia da Silva me auxilia muito com as responsabili-
dades da Empresa. Às vezes chego em casa um pouco exaus-
ta e preciso repor essas energias, assistindo um pouco de TV 
e indo dormir cedo.

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

Malu - Sei fazer tudo na cozinha, mas meu prato preferi-
do é lasanha! Adoro!

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

Malu - Prefiro meus momentos de lazer dormindo ou as-
sistindo uma boa série e, claro, aperfeiçoando minhas técni-
cas de artesanato.

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

Malu - Nada é fácil no começo, nem no meio e nem nun-
ca, mas se você desistir, nunca vai conseguir, sempre vai 
começar alguma coisa e vai parar. Insista, persista e lute. O 
lema é “Eu posso, eu quero e eu consigo” sempre. Nunca 
desista, por mais difícil que esteja. Um dia você consegue.

A convidada especial para a edição de outubro do Es-
paço Mulher Empresária é uma profissional do se-
tor de artesanato, proprietária da empresa “Ateliê 

Toca do Artesanato”, Maria Lúcia Borches, mais conhecida 
pelos amigos e clientes como “Malu”. Mãe do jovem João Vi-
tor Assis Borches dos Santos de 13 anos, escorpiana do dia 
18 de novembro, ela é formada em Fisioterapia, profissão 
que não exerce, se orgulhando mesmo é de ser “artesã”. 

Em sua empresa já ensinou muitas pessoas a trabalhar e 
produzir todo o tipo de artesanato, atividade que além 
de ser uma terapia para a saúde mental é algo que 
pode se tornar muito rentável. Confira um pouco da 
autenticidade e da história da nossa homenageada:

-a-dia no Ateliê Toca do Artesanato?
Malu – Tenho as atividades de rotina que qualquer em-

presa possui, na parte administrativa e de gerenciamento, 
mas tudo bem tranquilo, pois trata-se de uma empresa pe-
quena. Na maior parte do tempo estou trabalhando, produ-
zindo novas peças, atendendo à encomendas, sempre com 
uma conversa agradável das pessoas que nos visitam diaria-
mente. Temos até a hora do café, chá e rosquinha, tudo bem 
simples e tranquilo, o oposto do stress.

EME - Ser mulher contribui na escolha dos produtos 
para a sua loja?

Malu - Sim, influencia muito, não desmerecendo a classe 
masculina, mas acho que mulher entende mais o gosto de 
outras mulheres na hora da comprar os objetos para casa.

EME - O que as pessoas encontram no Ateliê?
Malu - Olha, antes oferecíamos todos os tipos de produ-

tos para artesanato desde madeira, tintas, papéis, pincéis, 
tecidos, lixas e muitos outros. Agora fizemos uma grande 
promoção, porque a demanda de pedidos está muito alta 
e paramos de comprar mercadorias para comercializar e es-
tamos somente produzindo para atender encomendas, não 
estamos mais conseguindo conciliar as duas coisas.

EME - Para trabalhar com artesanato tem que ter o 
dom ou qualquer pessoa pode aprender?

Malu - Qualquer pessoa consegue fazer artesanato. Já 
participaram dos nossos cursos pessoas que não sabiam 
nem manusear o pincel, e agora fazem peças belíssimas sem 
a ajuda de ninguém. Eu sempre digo: “eu quero, eu posso, 
eu consigo”, esse é meu lema e sempre busquei passar isso 
para as alunas.

EME - Para quem faz um curso, artesanato pode ser 
uma terapia e uma fonte de renda?

Malu - Artesanato já foi comprovado que é uma terapia 
que ajuda na saúde de crianças e adultos. Faz bem para a 
alma, corpo e mente. Sim, pode ser uma boa fonte de ren-

Malu e a sua sócia, Sandra Silva
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Entrevista – Auto-Car Mecânica Multimarcas

Entrevista – Transformadores CAV

Por Adriano e Magali Domingos - 
empresários

Jornal Empreenda - Quando a 
empresa Auto-Car Mecânica Mul-
timarcas iniciou suas atividades? 
Como ela surgiu?

Auto-Car Mecânica Multimarcas 
- A Auto-Car surgiu por meio de um 
encorajamento, pois até então a ideia 
do sonhado negócio próprio era mui-
to abstrato para nós e a insegurança 
do mercado não nos proporcionava 
confiança o bastante. No ano de 2009, 
então com o apoio da família e com 
muito trabalho duro, podemos dar os 
primeiros passos até chegarmos no 
reconhecimento que temos hoje.

EM - Quem são os proprietários 
e quantos colaboradores ela conta 
atualmente?

Auto-Car - A nossa equipe é for-
mada por seis integrantes, onde eu 
e minha esposa, Adriano e Magali 
Domingos, somos os proprietários. 
Atualmente contamos com quatro 
colaboradores sendo: o Wagner, o An-

dré, além do Eduardo e do Rafael que 
também são nossos filhos.

EM - Que tipos de produtos e ser-
viços a Auto-Car Mecânica Multimar-
cas oferece aos seus clientes?

Auto-Car - A Auto-Car não oferece 
apenas mão de obra qualificada e pe-
ças originais, mas oferece também so-
lução rápida a um custo acessível. Nós 
da Auto-Car trabalhamos para que 
nossos clientes tenham a segurança 
necessária na estrada e na cidade.

EM - A empresa presta serviços 
para qualquer marca e modelo de au-
tomóveis, nacionais e importados?

Auto-Car - Sim. Nós prestamos 
serviço em veículo nacionais e impor-
tados em geral.

EM - Qual o tipo de serviços é 
mais procurado pelos seus clientes?

Auto-Car - São mais procurados 
as revisões preventivas, toda parte de 
suspensão, freios e injeção eletrônica.

EM - Para o proprietário de au-

tomóvel ficar tranquilo, quando é 
necessário fazer uma revisão preven-
tiva?

Auto-Car - A revisão é feita de 
acordo com o manual de cada veículo, 
por exemplo a maioria é feita a cada 
10 mil quilômetros ou a cada 6 meses.

EM - Se um veículo não rodou 
5.000 km em seis meses o proprie-
tário, obrigatoriamente, deve fazer a 
troca de óleo e filtros ou pode rodar 
até atingir a quilometragem? Por-
que?

Auto-Car - Sim, é necessário fazer 
a troca, pois o óleo sofre perda dos 
seus componentes, ocasionando o 
desgaste das peças internas.

EM - O hábito de segurar o carro 
na embreagem ou descansar o pé no 
referido pedal com o carro em fun-
cionamento é nocivo para o sistema?

Auto-Car - Sim, é muito prejudicial 
pois causa o precoce desgaste interno 
do motor e da embreagem.

EM - Como manter um motor 
sempre em boas condições e com 
vida prolongada? O que os proprietá-
rios devem prestar atenção? 

Auto-Car - Para que o motor do ve-
ículo tenha uma vida útil prolongada, 
é necessário uma rotina de cuidado 
e manutenção que deve ser adotada, 
com exemplo sempre que trocar o óleo 
do motor trocar o filtro de óleo, para 
não contaminar o óleo novo, realizar as 
revisões a cada 6 meses ou 10 mil qui-
lômetros o que atingir primeiro.

EM - A Auto-Car Mecânica Multi-
marcas também dá assistência para 
outros componentes do automóvel, 
como suspensão, rolamentos, freios 
e escapamentos?

Por Vanderlei de Souza e 
Fabiana Tomazela - empresários

Jornal Empreenda - Quando e 
como surgiu a empresa Transforma-
dores CAV?

Transformadores CAV - A Trans-
formadores CAV surgiu em 1994 na 
união da vontade de dois amigos, Cás-
sio Magno Ribeiro Chagas e Vanderlei 
de Souza, de se tornarem empreende-
dores. Na época, ambos profissionais 
com bastante experiência no setor 
elétrico, sem dúvida com ousadia e 
muita força de vontade. Um trabalho 
que deu certo, rende bons frutos e 
permanece a 25 anos. 

EM - Quem são os seus proprietá-
rios e com quantos colaboradores a 
empresa conta atualmente?

Transformadores CAV - Fundada 
por Vanderlei de Souza e Cassio Cha-

gas (in memorian), hoje administrada 
por Vanderlei e sua filha Fabiana To-
mazela, conta com uma equipe de 12 
colaboradores internos em sua sede 
própria com mais de 1.600m², no 
Distrito Industrial Ermelindo Dias de 
Moraes.

EM - Quais produtos a empresa 
oferece aos seus clientes?

Transformadores CAV - Com agili-
dade no serviço e garantia de qualidade 
fabricamos transformadores isoladores 
e auto transformadores, monofásicos e 
trifásicos, a seco e a óleo com inúmeras 
aplicações. Desde pequenas potências 
para piscina, ar condicionado e residên-
cias até os mais utilizados no setor de 
geração fotovoltaica.

EM - Todos os produtos são de-
senvolvidos pela própria empresa?

Transformadores CAV - Todos os 
transformadores são totalmente fabri-
cados dentro da Transformadores CAV, 
por equipe experiente e dedicada, que 
respeita os padrões e normas ABNT.

EM - A Transformadores CAV tam-
bém atua como prestadora de serviços 
para outras empresas do setor industrial?

Transformadores CAV - Dentro de 
nossa fábrica, prestamos serviço de 
manutenção e reforma em transfor-
madores de baixa tensão.

EM - Como acontecem as vendas 
dos produtos e serviços da Transfor-
madores CAV?

Auto-Car - Sim, realizamos todos 
os reparos mecânicos com relação a 
manutenção a veículos em geral.

EM- Quais os principais diferen-
ciais da empresa Auto-Car Mecâni-
ca Multimarcas em relação aos seus 
concorrentes em Batatais?

Auto-Car - Nós procuramos aten-
der nossos clientes com a máxima ex-
celência, aprimorando nossos conhe-
cimentos e buscando nos atualizar 

sempre com cursos, palestras e feiras.

EM - Qual o telefone e endereço 
da Auto-Car Mecânica Multimarcas? 
A empresa tem página na internet ou 
e-mail de contato?

Auto-Car - Nossa empresa está 
localizada na Avenida Prefeito Wa-
shington Luis, n.º 87, podem entrar 
em contato pelo telefone 3662-6904 
ou 99153-1904 ou pelo e-mail magali-
domingos@hotmail.com .

Transformadores CAV - Temos 
uma equipe pronta para atender via 
telefone, Skype, e-mail e pessoalmen-
te em nossa sede, orientando o clien-
te para uma aquisição adequada.

EM - Qual o público alvo e clien-
tes em potencial da empresa? 

Transformadores CAV - Atende-
mos todas as regiões brasileiras po-
rém o foco de vendas está no Estado 
de Minas Gerais, onde existe grande 
número de revendas. Nossa clientela 
é bem diversificada: produtores rurais 
em seus sistemas de irrigação, monta-
dores de painéis, usinas fotovoltaicas 
e inclusive consumidores finais, sem-
pre visando as necessidades especí-
ficas de cada cliente. Os Transforma-
dores CAV também são acoplados em 

equipamentos comercializados fora 
do Brasil.

EM - Como é a concorrência no 
segmento de Transformadores?

Transformadores CAV - Acirrada 
como em todos os demais setores.

EM - Qual o endereço, telefones 
de contato, site e e-mails da empresa?

Transformadores CAV - Estamos no 
Distrito Industrial Ermelindo Dias de Mo-
raes, na Avenida Presidente Vargas, 392, 
Batatais SP. Nosso telefone de contato 
é o 16 3761-4968. Em nosso site www.
transfcav.com.br é possível encontrar 
mais informações sobre cada tipo de 
transformador que fabricamos. Nossos 
e-mails de atendimento são transfcav@
hotmail.com e vendascav@hotmail.com.
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Segundo dados da Se-
cretaria de Comer-
cio Exterior (Secex), 

no acumulado de janeiro a 
agosto de 2019, as empresas 
de Batatais, exportaram US$ 
36,96 milhões, importaram 
US$ 2,05 milhões, atingindo 
um saldo de US$ 34,91 mi-
lhões. No mesmo período de 
2018, as exportações atingi-
ram US$ 48,92 milhões, as im-
portações US$ 1,66 milhões, 
tendo um saldo na balança 

Balança comercial de Batatais, atinge saldo 
de US$ 34,91 milhões até agosto

Segundo dados da ACE 
Batatais, adminis-
trados pela Boa Vis-

ta SCPC, a inadimplência dos 
consumidores segue tendên-
cia de queda no ano de 2019. 
No acumulado de janeiro a 
agosto deste ano, foram regis-
tradas 981 ocorrências de ne-
gativação, de um total de 672 
clientes, atingindo o valor de 
R$ 536.506,01.

No mesmo período de 
2018, havia 1.293 ocorrên-
cias, de 636 clientes, e um 
total de dívida negativada de 
R$ 656.055,73. No período de 
2018 havia 350 clientes com 
apenas 1 registro, 258 clientes 
com 2 a 5 registros e 28 clien-

tes com mais de 5 registros, 
uma média de 2,03 ocorrências 
por clientes.

Observa-se que no ano de 
2018, entre janeiro a agosto, 
havia 636 clientes negativa-
dos, e em 2019, este número 
aumentou para 672, um cresci-
mento de 36 clientes. Por outro 
lado o valor de dívida negativas 
no ano passado é R$ 119.549,72 

maior que deste ano, ou seja, 
18,22%. Houve aumento do 
numero de clientes com 1 re-
gistro de 350 no ano passado 
para 544 neste ano, a redução 
de registro com clientes de 2 
a 5 registros, de 111 em 2019 
contra 258 em 2018 e da mé-
dia de ocorrências por clientes 
de 2,03 no ano passado para 
1,46 neste ano.

Inadimplência registra queda em Batatais, 
segundo banco de dados da Associação Comercial

comercial de US$ 47,26 mi-
lhões.

O município possui 11 em-
presas exportadoras que repre-
sentam 0,1% das exportações 
do Estado de São Paulo, ficando 
em 119º do ranking do Estado e 
458º de todo o Brasil. O princi-
pal produto exportado é o açú-
car que totalizaram US$ 34,71 
milhões, o que corresponde a 
94% do total exportado, segui-
do por maquinas agrícolas com 
US$ 1,64 milhões. No mesmo 

período de 2018, as exporta-
ções de açúcar atingiram US$ 
46,38 milhões.

Os principais países impor-
tadores de produtos de Bata-
tais são: Bangladesh com US$ 
8,32 milhões correspondendo 
a 23% do total exportado, se-
guido por China com US$ 5,92 
milhões (16%), Nigéria com 
US$ 4,58 milhões (12%), Arábia 
Saudita com US$ 3,58 milhões 
(9,7%) e Argélia com US$ 2,92 
milhões (7,9%).

Do total de registro efetu-
ados 544 são de clientes com 
apenas 1 registro de negativa-
ção, 111 clientes com 2 a 5 re-
gistros e 17 clientes com mais 
de 5 cinco negativações, atin-
gindo uma média de 1,46 regis-
tro por clientes.

Os dados cadastrais de-
monstram que 602 dos clien-
tes inadimplentes neste ano, 
602 são solteiros e 70 casa-
dos, sendo 492 do sexo mas-
culino e 180 do sexo femini-
no. Os consumidores entre 
31 a 40 anos são os que mais 
possuem inadimplência, to-
talizando 181 clientes, 253 
ocorrências com dívida total 
de R$ 156.653,28.

Aumentou de 35% 
para 50% e de 38% 
para 53%, respec-

tivamente, a perspectiva de 
realizar novos investimentos 
entre as micro e pequenas em-
presas, na comparação entre 
o 3º trimestre de 2019 com o 
mesmo período de 2018, se-
gundo a Pesquisa Perspectiva 
Empresarial, feita trimestral-
mente pela Boa Vista, com 
cerca de mil empresários, em 
todo o país.

De acordo com a pesquisa, 
o percentual de micro e pe-
quenos empresários que irão 

investir menos no próprio negó-
cio caiu de 29% e 27% para 17% 
e 18%, respectivamente, na 
mesma base de comparação. As 
médias e as grandes empresas 
se mostraram mais otimistas. 
56% e 53%, respectivamente, 
pretendem investir mais, contra 
39% e 51% no mesmo período 
de 2018.

ONDE SERÃO OS APORTES
46% das micro e 49% das 

pequenas empresas pretendem 
investir em pessoal e força de 
trabalho até o fim de 2019, as-
sim como a maioria das médias 

(56%) e das grandes (53%).
55% das micro e 49% das 

pequenas empresas preten-
dem investir em novos produ-
tos e serviços até o fim de 2019, 
contra 61% das médias e 68 das 
grandes (68%).

Aproximadamente 50% das 
micro e pequenas empresas 
pretendem investir em tecnolo-
gia até o final de 2019. O per-
centual aumenta nas de maio-
res portes. 78% as médias e 
63% as grandes.

FATURAMENTO
A perspectiva de fatura-

Micro e pequenas empresas são as mais propensas 
a investir, indica pesquisa da Boa Vista

mento é positiva em todos os 
portes avaliados, e registra 
crescimento entre as micro e 
médias empresas: de 42% para 
58% e de 42% para 62%, res-
pectivamente.

INADIMPLÊNCIA
 E ENDIVIDAMENTO

A microempresas são as 
mais otimistas (33%) quanto à 
diminuição da inadimplência. 
Seguidas das médias (28%), das 
grandes (26%) e das pequenas 
(25%).

O endividamento do negó-
cio deve ficar menor em 2019 
para 40% das micro, 33% das 
pequenas, 28% das médias e 
37% das grandes. No 3º trimes-
tre de 2018, 38% das micro, 
34% das pequenas, 43% das 
médias e 38% das grandes ti-
nham essa percepção.

DEMANDA POR CRÉDITO E 
TAXAS DE JUROS

Chama a atenção a deman-
da por crédito nas empresas 
de pequeno porte. No 3ºTri18, 
20% tinham a intenção de bus-
car crédito para investir no pró-
prio negócio. Já no 3ºTri19 41% 
delas têm essa intenção. 

Fonte: Boa Vista SCPC
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O cantor Gusttavo 
Lima anunciou em 
suas redes sociais 

recentemente que vai reto-
mar um sonho antigo: fazer 
faculdade de música. Para 

isso, escolheu o Claretiano - 
Centro Universitário, que tem 
sede em Batatais e oferece 
ensino a distância — modali-
dade escolhida pelo artista. 

“Agora vou conciliar a mi-
nha agenda de shows com 
a minha família e com uma 
coisa que sempre amei, que 
é a música. Vocês vão me ver 
estudando pra cima e pra bai-
xo, nos intervalos dos shows”, 
disse.

Gusttavo Lima é um músi-
co autodidata — toca violão, 
viola, guitarra, bateria, baixo 
e sanfona. Ele saiu de casa 
aos nove anos de idade para 
trilhar seu caminho profis-
sional em uma banda com os 

Cantor Gusttavo Lima vai estudar em polo do Claretiano 
irmãos. A carreira solo come-
çou aos 18 anos. 

“Tive que abrir mão dos 
meus estudos lá atrás e ago-
ra vou poder reativar isso, e 
tenho certeza que vou aplicar 
na minha música”, afirmou. 

Ensino a distância 
A faculdade escolhida pelo 

Gusttavo Lima, o Claretiano - 
Centro Universitário, tem 
sede em Batatais e oferece 
mais de 50 cursos de gradu-
ação (presenciais e EaD) nas 
áreas de Educação, Saúde, 
Administração, Engenharia, 
Direito, Comunicação, Reli-
gião e Tecnologia. 

“Eu posso estudar de qual-
quer local que eu estiver. No 

avião, no hotel, nesse tempo 
vago que às vezes a gente fica 
no hotel sem fazer nada. En-
tão, vai ser propício, vai dar 
certinho”, disse o cantor.  

A Instituição tem ainda 
mais de 90 opções de pós-
-graduação, além de diversos 
cursos de extensão. O Clare-
tiano mantém polos próprios 
em mais de 110 cidades no 
país e quatro internacionais 
(no Japão, Espanha, Portugal 
e Estados Unidos). 

No ensino a distância, mo-
dalidade adotada pelo cantor, 
o aluno tem acesso aos mate-
riais, participa de atividades 
on-line e conta com suporte 
de tutores específicos para 

cada disciplina na Sala de 
Aula Virtual. O polo é usado 
para os encontros presenciais 
como, por exemplo, para rea-
lização de provas ou apresen-
tações de trabalhos. 

O Claretiano é conside-
rado referência na Educação 
a Distância, como o melhor 
centro universitário do País, 
conquistando por sete anos 
consecutivos a nota 4 no 
ENADE – Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes, 
numa escala de 1 a 5.

Para saber tudo sobre 
a faculdade escolhida pelo 
Gusttavo Lima, acesse o site 
www.claretiano.edu.br. 
Créditos foto: Balada Music

Do total de pessoas 
que estão sacando 
os R$ 500 do Fun-

do de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS),  56% utilizarão 
o dinheiro para pagar as con-
tas, sendo que 42% irão pagar 
as que estão atrasadas e 14% 
as que estão em dia, segundo 
pesquisa feita pela Boa Vista.

Sobre os tipos de conta 
que pretendem pagar, 37% 
disseram que pagarão débi-
tos do cartão de crédito. Dí-
vidas pagas com boleto serão 
a finalidade do FGTS de 27% 
dos consumidores que farão 
o saque. Outros 11% usarão 
o valor para o pagamento de 
dívidas de crediário, enquan-
to 10% pagarão empréstimos. 
Além disso, 7% usarão o di-
nheiro para pagar despesas 
normalmente pagas com che-
ques. Contas de telefone (6%) 
e financiamento de automó-
vel (2%) foram os outros tipos 
de dívidas apontadas.

Para 46% dos consumido-

O Dia das Crianças 
deve ter um cres-
cimento de até 4% 

nas vendas, segundo pesquisa 
realizada pela FCDLESP (Fede-
ração das Câmaras dos Diri-
gentes Lojistas do Estado de 
São Paulo).

Cerca de 37,5% dos lojistas 
acreditam em um aumento sig-
nificativo, quando comparado 
a outras épocas do ano, como 
Dia dos Namorados com 2% e 
Dia das Mães com 3%, segun-

Vendas para o Dia 
das Crianças podem 

crescer até 4%

do outras pesquisas da entida-
de. O ticket médio pode variar 
entre R$ 50 a R$ 100. No ano 
passado, o Dia das Crianças 
teve um crescimento de 3% e 
o ticket médio seguiu o mesmo 
valor esperado para 2019. 

Produtos como bonecas, 
carrinhos e jogos de tabuleiro 
devem ser os brinquedos que 
mais terão destaque em ven-
das, por serem tradicionais e 
terem um valor que cabe no 
bolso do consumidor. 

FGTS: 56% dos saques serão 
utilizados para pagar dívidas

res que farão o saque, o valor 
do FGTS possibilitará o paga-
mento de menos da metade 
das dívidas. Outros 14% afir-
mam conseguirão pagar todos 
os débitos com o valor do sa-
que. Já para 9%, mais da me-
tade das contas poderão ser 
pagas com o valor do saque.

O levantamento identifi-

cou ainda que 14% dos con-
sumidores entrevistados que 
farão o saque irão guardar o 
valor. Outros 12% afirmam 
que pretendem usar o dinhei-
ro para fazer compras no va-
rejo, enquanto 6% pretendem 
viajar. Por fim, os 12% dos 
consumidores restantes usa-
rão o valor para outros fins.

Segundo a pesquisa, re-
alizada entre os meses de 
agosto e setembro, em todo 
o País, com cerca de 300 con-
sumidores, do total de pesso-
as que têm direito ao saque 
dos R$ 500, sendo que 67% 
pretendem realizá-lo tão logo 
seja liberado. Fonte: Boa Vis-
ta SCPC

De acordo com pes-
quisa do Banco Cen-
tral do Brasil (BC) ao 

mercado financeiro, a previ-
são para a inflação, calculada 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), 
passou de 3,45% para 3,44%, 

em 2019. Para 2020, foi manti-
da em 3,80%. A previsão para 
os anos seguintes também 
não teve alterações: 3,75%, 
em 2021, e 3,50%, em 2022. A 
meta de inflação, definida pelo 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN) é 4,25% em 2019, 4% em 

2020, 3,75% em 2021 e 3,50% 
em 2022, com intervalo de to-
lerância de 1,5 ponto percentu-
al para cima ou para baixo.

O principal instrumento 
usado pelo BC para controlar 
a inflação é a taxa básica de ju-
ros, a Selic. Quando o Copom 

reduz a Selic, a tendência é que 
o crédito fique mais barato, 
com incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o contro-
le da inflação e estimulando a 
atividade econômica. Quando 
o Comitê de Política Monetária 
aumenta a Selic, a finalidade é 

conter a demanda aquecida e 
isso causa reflexos nos preços 
porque os juros mais altos en-
carecem o crédito e estimulam 
a poupança. Para o mercado fi-
nanceiro, a Selic deve terminar 
2019 em 5% ao ano.  Informa-
ções Ag. Brasil

Mercado espera que inflação de 2019 seja de 3,44%
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Caça Palavras

Programação Cultural - Outubro de 2019

Na humilde opinião deste que lhes escreve, outubro é um mês alegre por mais de um 
motivo. Seguido de setembro, outubro está dentro da primavera, estação das flores, 
com seus perfumes e cores, do cheiro da chuva e de terra molhada e também é o mês 

escolhido para uma atenção especial aos pequeninos, ou seja, o Dia das Crianças, comemorado 
no próximo dia 12, mesma data da homenagem à Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. 
A nossa sugestão para a data, também para todo o mês, é levar a criançada para um delicioso 
passeio com Sorvete. Para isso aqui estão alguns sabores que, com certeza, irão adorar. Apro-
veite e procure a palavra secreta, aquela de creme branco com pedacinhos muito pequenos de 
chocolate. Boa diversão!

A LOJA MÁGICA DE 
BRINQUEDOS: O MUSICAL

cenários, efeitos visuais e truques de mágica. 
Tudo para que o expectador se sinta dentro 
da história. Além de todo aparato, os atores 
usam mais de 30 figurinos lindíssimos e com 
acabamento impecável! O espetáculo emocio-
na adultos e crianças com as músicas de to-
das as gerações, alegra com as cenas cômicas 
e deixa uma linda mensagem de amor à vida!

A peça teatral musical conta a história do 
Sr. Magorium, um empresário mágico de brin-
quedos que está chegando aos seus 113 anos 
e precisa de uma salvação para a sua Loja, pois 
está prestes a “ir embora”.

SERVIÇO
Quando: 03 (quinta-feira) de outubro, às 
19h30
Onde: Teatro Municipal Fausto Bellini Degani
Capacidade: 509 pessoas
Ingressos: R$20,00 (inteira) R$10,00 (meia e 
antecipada)
Pontos de Venda: JP Modas ou através da 
Francielle (16) 99329-2690

ÓPERA ROMEU E JULIETA
Grande elenco, orquestra Sol’Ópera, coral 

e Ballet!!!! A peça fará sua estreia em Batatais 
antes entrar em circulação.

Ópera de Charles Gounod, com libreto de 
Jules Barbier e Michel Carré, baseado na peça 
homônima de William Shakespeare. Estreou 
no Théâtre Lyrique de Paris, a 27 de abril de 
1867.

SERVIÇO
Quando: 06 (domingo) de outubro, às 20h
Onde: Teatro Municipal Fausto Bellini Degani
Capacidade: 509 pessoas
Ingressos: R$ 40,00 (inteira) R$ 20,00 (meia) 
R$30,00 (antecipado)
Pontos de Venda: Teatro Municipal de Bata-
tais / Shopping das Capinhas / Mariana Caran 
99328-9641 (WhatsApp)

ESPETÁCULO RAPUNZEFA
O espetáculo faz uma releitura do clás-

sico conto do folclore europeu medieval Ra-
punzel e o atualiza no contexto do nordeste 
brasileiro, abordando temas como a solidão e 

“A Loja Mágica de Brinquedos” é um espe-
táculo lúdico infantojuvenil, apresentado por 
um elenco de 13 jovens estudantes de teatro 
musical. São 75 minutos de puro entreteni-
mento e diversão! A peça conta com músicas 
cantadas, coreografias, interação, trocas de 

o isolamento. Também traz à luz a discussão 
do empodeiramento feminino libertando a 
personagem título do conceito tradicional de 
princesa.

“Se nos seus caminhos torre sem porta 
ou janela encontrar, grite por Rapunzefa e 
peça para os seus dreads ela lançar” Ra-
punzefa vive praticamente isolada no alto 
de uma torre, o que a faz ficar entediada. 
De vez em quando, ela desfruta da com-
panhia de sua mãe postiça, uma feiticeira 
daquelas que sabem até transformar gente 
em jumento! Mas a feiticeira nunca a leva 
em suas andanças pelo sertão. Com o apa-
recimento de um vaqueiro viajante embai-
xo da janela de Rapunzefa, sua vida é trans-
formada para sempre.Quer saber o que 
acontece com a jovem dos dreads? Então 
explore este novo mundo! Nele, um conto 
de fadas se mistura a temáticas populares 
e folclóricas numa linguagem que combina 
teatro e cordel.

SERVIÇO
Quando: 10 (quinta-feira) Sessões às 08h 10h 
14h e 15h30
Onde: Teatro Municipal Fausto Bellini Degani
Capacidade: 509 pessoas
Classificação: livre
Reserva de convites para escolas:  99152-8059 
com Michelle.
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