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PARA INFORMAÇÕES E RESERVAS 16.3761-3700
PRAÇA DR. JOSÉ ARANTES JUNQUEIRA, 90 – CENTRONome Fantasia Endereço Bairro

Banho, Tosa e Hotelzinho Paraíso dos Pets R. Amazonas, 375 Vila Maria
Meraki Esfiharia e Choperia R. Carlos Leonel Zaparoli,22 Jardim São José
Four R. Ver. Roberto Pimenta Marques, 10 Dist. Ind. Ermelindo
Casa Criativa Atelie R. Cel. Joaquim Rosa, 351 Centro
Império Plantas e Flores R. Oswaldo Dalpino, 37 Jardim São Carlos
La Belle Boutique R. Mário Fiocco, 120 Jardim Canadá
Nek New Para Raios R. Afonso Pena, 2 Centro

Já entramos no quinto mês do ano e a per-
cepção que temos é de que o tempo está 
passando muito rápido. Mesmo sabendo 

que um dia tem 24 horas, parece que não é su-
ficiente para fazer tudo, mas com planejamento 
e organização é possível. Sendo assim, a nossa 
diretoria vem se reunindo e programando ações 
com antecedência e executando tudo conforme 
estipulado pelo nosso cronograma.

Os nossos associados devem estar atentos a 
tudo o que está acontecendo dentro e fora da 
nossa entidade e participar de tudo o que for 
possível. Voltamos com os cafés da manhã em-
presariais, tivemos uma ótima palestra sobre ter-
ceirização, ministrada pelo nosso diretor jurídico, 
Doutor Alexandre Toledo, com uma boa partici-
pação de empresários e representantes, estamos 
com várias oficinas e cursos agendados em par-
ceria com o Sebrae, a maioria gratuitos.

Além disso tudo, temos várias missões em-
presariais para feiras em São Paulo acontecendo, 
como as mais recentes SuperPet, Hair Brasil, re-
alizadas no mês de abril para os setores de pet 
e de beleza, já para maio teremos a Expomafe, 
voltada para a mecânica, automatização e tecno-
logia, logo teremos a Fispal para o setor de ali-
mentação fora do lar e a Feira do Empreendedor, 
que engloba muito mais setores.

Os diretores que criaram o Movimenta Bata-
tais já estão se reunindo, organizando a sexta edi-
ção do evento. Estamos estudando a participação 
da ACE Batatais na Festa do Leite, já estamos pes-
quisando e levantando custos para a realização do 
nosso baile de confraternização em agosto, plane-
jando a Semana do Conhecimento e já discutindo 

o formato da Campanha Natal Pé Quente.
Também no finalzinho de abril, criamos o Nú-

cleo da Mulher Empresária, com dez integrantes, 
sendo cinco titulares e cinco suplentes. Acredita-
mos fielmente na capacidade e poder das mulhe-
res, que podem contribuir de forma contunden-
te nas ações da ACE Batatais, tenho certeza que 
esse conselho será um sucesso.

Estamos acompanhando e cobrando do Po-
der Público a liberação do Distrito Industrial Ru-
dolf Kamensek, pois sabemos da necessidade 
das empresas que adquiriram lotes, de constru-
írem suas sedes próprias, ampliando espaço e 
gerando mais empregos e renda.

Ainda para esse ano, estamos lançando uma 
revista comemorativa da ACE Batatais, com vá-
rios assuntos interessantes, repleta de novida-
des, que deverá ser entregue nas empresas em 
agosto. Os diretores, junto com a gerência da 
ACE, está buscando novos serviços, aprimorando 
os já existentes e fazendo mais parcerias para be-
neficiar ainda mais nossos associados.

Tudo isso e muito mais está acontecendo to-
dos os dias dentro da ACE Batatais. Queremos, e 
achamos de extrema importância, a participação 
de todos os associados. Tudo é feito com o obje-
tivo de contribuir com o crescimento e fortaleci-
mento das empresas de nosso município e estan-
do todos unidos, juntos no mesmo objetivo, as 
coisas acontecem.

Estou sempre à disposição para novas ideias, 
sugestões e críticas. Temos que ter humildade e 
focar no que somos melhores. Sem medo de er-
rar, continuo trilhando o caminho e aprendendo. 
Obrigado.

ACE Batatais em ação

COMUNICADOS
REAJUSTE DAS CONSULTAS DA BOA VISTA SCPC

Comunicamos que a partir do dia 1º de maio de 2019, as tabelas de preços das consultas da 
Boa Vista SCPC serão reajustados em 5%.

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

MAIO
10/05 – MISSÃO EMPRESARIAL ACE

Expomafe – Feira Metal Mecânica

15/05 – PALESTRA SEBRAE
Tema: Tributação. Horário 19h – Evento Gratuito

21/05 – REUNIÃO DO GRUPO DE RH DA ACE BATATAIS
Horário: das 13h30 às 17h

23/05 – PALESTRA SEBRAE
Tema: Sei Controlar Meu Dinheiro – 19h – Evento Gratuito

28/05 – CAFÉ DA MANHÃ
Horário: 07h30

28/05 – REUNIÃO DA DIRETORIA DA ACE
Horário: 19h30

30/05 – PALESTRA SEBRAE
Tema: Fluxo de Caixa – 19h – Evento Gratuito

JUNHO 
06/06 – PALESTRA SEBRAE

Tema: Sei Formar Preço – 19h – Evento Gratuito

11/06 – MISSÃO EMPRESARIAL SEBRAE E ACE
Fispal – Feira Food Service – Expo Center Norte

Custo: R$ 80,00  – Vagas limitadas.
Horário de Saída: 06h

17/06 – Rodada de Negócios
Horário: 18h30

Custo: R$ 50,00 por Empresa
Obs.: Número mínimo de inscrições de 50 empresas para a realização do evento.

24 A 27/06 E 01 A 04/07 – CURSO SEBRAE
Curso Gestão de Pessoas e Equipes

Custo: R$ 280,00
Horário: 19h

Obs.: Número mínimo de inscrições de 20 pessoas para a realização do curso.

25/06 – CAFÉ DA MANHÃ
Horário: 07h30
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No mercado de 
trabalho atual, 
qualquer tipo de 

benefício é percebido pelos 
empregados como um di-
ferencial para trabalhar na 
organização. Conceder be-
nefícios diferenciados sem-
pre chamará a atenção dos 
interessados em fazer parte 
da equipe de trabalho de sua 
empresa. 

Pensando nisso a ACE Ba-
tatais, firmou em 2018, par-
ceria com o Grupo São Fran-
cisco, para oferecer a seus 
associados o Plano Odonto-
lógico que compreende em 
serviços de diagnósticos, 
atendimentos de urgências e 
emergências, radiologia, pre-

venção de saúde bucal, den-
tística (limpeza, restauração), 
periodontia, endodontia, ci-
rurgia, e prótese dental e ser-
viços especiais.

Para aderir ao Plano Cole-
tivo as empresas associadas 
da ACE Batatais, devem pos-
suir no mínimo duas pessoas 
interessadas, podendo ser o 
proprietário ou dependente 
direto, funcionários registra-
dos e dependentes diretos. 
O plano foi aberto também 
ao microempreendedor indi-
vidual, desde que o mesmo 
tenha a sua empresa aberta a 
pelo menos seis meses.

Os serviços de atendi-
mento em nosso município 
são efetuados por 12 profis-

sionais cadastrados, podendo 
o atendimento ser efetuado 
em Ribeirão Preto ou outras 
cidades onde haja convênios 
firmados com o São Francisco 
Odonto. 

O contrato tem a vigên-
cia de 24 meses, contados a 
partir da data de admissão, 
e com carência de 60 dias, 
caso a empresa tenha mais 
que dez adesões ficará isenta 
de carência. A carência de ur-
gências e emergência é de 24 
horas e os demais casos, bem 
como a inclusão de novos 
procedimentos decorrentes 
de atualização do rol de pro-
cedimentos odontológicos da 
ANS. O valor da mensalidade 
é a partir de R$14,90 mensais 

por adesão.
Oferecer um plano São 

Francisco Odontologia para 
seus colaboradores é muito 
mais que demonstrar que 
você se preocupa com o bem-
-estar de sua equipe. É esta-
belecer uma valiosa relação 
de troca entre empresa e co-
laborador, em que seu negó-
cio sempre será beneficiado.

COBERTURAS
Os planos estão ade-

quados à regulamentação 
vigente, oferecendo am-
pla cobertura nas consul-
tas (diagnóstico), urgência 
e emergência, radiologia, 
prevenção em saúde bucal, 
dentística (restaurações e ob-
turações), periodontia (trata-
mento e cirurgias da gengiva), 
endodontia (canal), cirurgias, 
odontopediatria e prótese de 
alguns tipos em conformida-
de com a legislação.

REDE CREDENCIADA
• O Plano Odontológico 

São Francisco possui mais de 
6.269 opções de atendimento 
em todas as especialidades, 
em cerca de 507 municípios, 
em 15 Estados brasileiros + 
Distrito Federal;

• Possui Cirurgiões-Den-
tistas credenciados, de acor-
do com critérios curriculares 

e instalações físicas, visando 
sempre o bem-estar, segu-
rança e comodidade dos 
clientes.

ATENDIMENTO
• Liberdade para escolher 

o dentista credenciado, na 
especialidade desejada, em 
qualquer localidade, sem res-
trições geográficas;

• Marcação de consul-
tas por telefone, direta-
mente no consultório do 
dentista;

• Atendimento direto nos 
consultórios, como em um 
tratamento particular;

• Não é necessário retirar 
guias;

• Autorizações de trata-
mentos via internet, possibi-
litando o início imediato dos 
atendimentos;

• Atendimento de urgên-
cias e emergências 24 horas 
(inclusive aos sábados, do-
mingos e feriados).

ELEGIBILIDADE
• Titulares: Sócios e Cola-

boradores com vinculo em-
pregatício com a empresa;

• Dependentes: Cônjuge 
ou companheiro com união 
estável, filhos (adotivos ou 
não) e enteados solteiros, sem 
limite de idade, menor sob 
guarda ou tutela do titular.

• O grupo familiar até ter-
ceiro grau de parentesco con-
sanguíneo e até segundo grau 
de parentesco por afinidade.

CARÊNCIAS
• Isenção total de carên-

cias para adesões efetuadas 
em até 30 (trinta) dias da ad-
missão dos novos colabora-
dores ou então do casamento 
ou nascimento;

• Campanhas promocio-
nais de adesão periódicas du-
rante a vigência do Contrato, 
com possibilidade de isenção 
das carências.

CONDIÇÕES GERAIS: 
• Período de permanên-

cia mínima no plano: 24 me-
ses, conforme condições con-
tratuais;

VALOR DA MENSALIDADE:
• A partir de R$14,90 por 

pessoa.

SOLICITE UMA VISITA
Para saber mais sobre 

a parceria ACE / São Fran-
cisco Odontologia Ribeirão 
Preto, solicite a visita de um 
de nossos consultores de 
serviços através do telefone 
(16) 3761-3700. Ou então, 
faça-nos uma visita à sede da 
ACE, situada na Praça Dr. José 
Arantes Junqueira, 90.

Em maio, a ACE Bata-
tais inicia a Campa-
nha Empresa Solidá-

ria 2019. Essa é a 6ª edição 
do trabalho social desenvol-
vido pela entidade em par-
ceria com os empresários, 
que tem o objetivo de arre-
cadar recursos para desen-
volver ações sociais junto às 
instituições filantrópicas do 
município, projetos sociais e 
comunidade carente. Todos 
os associados serão convida-
dos a participar da iniciativa 
e receberão o “Selo Empresa 
Solidária 2019”.

A 5ª edição da Campanha 
Empresa Solidária contou com 
a participação de mais de 150 
empresas. Todo o recurso ar-
recadado serviu para custear 
todas as ações sociais da ACE 

por um ano e várias institui-
ções foram beneficiadas.

A ideia da criação da con-
tribuição anual única para 
campanhas solidárias é para 
que os empresários não fi-
quem recebendo pedidos 
de recursos a cada ação so-
cial que a ACE participa. Foi 
instituída uma Comissão de 
Ações Sociais, composta por 
diretores da entidade que 
analisam pedidos, adminis-
tram o recurso e gerenciam 
as ações, recebendo todos os 
pedidos de doações, sejam 
de produtos ou de dinheiro. 
Após análise, se aprovado o 
pedido, a destinação é rea-
lizada. Alguns casos de va-
lores maiores são colocados 
para apreciação na reunião 
de diretores, que estudam a 

necessidade do pedido e co-
locam em votação.

Entre as ações sociais e 
entidades que a ACE Batatais 
contribuiu utilizando recur-
sos da Campanha Empresa 
Solidária estão: doação de 
centenas de cobertores para 
a Campanha do Agasalho do 
Fundo Social de Solidarie-
dade; doação de recursos 
e produtos para entidades 
assistenciais, para a Campa-
nha de Natal da Associação 
dos Amigos Eu Ajudo; para a 
Campanha Natal Sem Fome 
do Fundo Social de Solidarie-
dade e muito mais.

“ACE Batatais, entidade 
formada por mais de 700 as-
sociados, sente-se feliz em 
poder contribuir com essas 
campanhas sociais. Incentiva 

e apoia o humanitarismo e 
aprecia o trabalho das entida-
des assistenciais do municí-
pio, assim, ajuda a promover 
muitos sorrisos entre as famí-
lias batataenses”, comenta o 
presidente Gino Ivair Bellon.

Nesse mês de maio, a ACE 
Batatais, por intermédio de 
seus colaboradores, está en-
trando em contato com todas 
as empresas associadas para 
convidá-las a participar da 
Campanha Empresa Solidá-
ria com a contribuição de R$ 
100, que pode ser dividido 
em até quatro vezes de R$ 25 
no boleto da mensalidade. As 
empresas que queiram parti-
cipar também podem entrar 
em contato com a ACE e fazer 
a doação. Mais informações 
pelo (16) 3761-3700.

ACE Batatais inicia a 
Campanha Empresa Solidária 2019

Todos as empresas associadas estão sendo convidadas a participar da iniciativa e receberão o “Selo Empresa Solidária”

Sua empresa tem cuidado da saúde bucal de seus funcionários?
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Os diretores da 
ACE Batatais que 
são integrantes 

da organização da ação Mo-
vimenta Batatais já estão 
trabalhando para a realiza-
ção da 6ª edição do evento. 
No mês de abril iniciaram os 
contatos com os possíveis 
patrocinadores e parceiros, 
e a informação é de que o 
6º Movimenta Batatais terá 
várias novidades que deve-
rão agradar muito os parti-
cipantes.

Durante o mês de abril, 
os integrantes da comis-
são organizadora do Mo-
vimenta Batatais, formada 
por Guilherme Ferraz de 
Menezes Borges, Roberto 
Carlos Nardi (Zinho), Cesar 

Em conformidade 
com a sugestão do 
presidente, Gino 

Bellon, feita no evento da en-
tidade promovido em come-
moração ao Dia Internacional 
da Mulher, realizado no dia 8 
de março, a diretoria da ACE 
Batatais aprovou e foi instala-
do no último dia 30 de abril, 
o Núcleo da Mulher Empre-
endedora, com o objetivo de 
inserir a mulher empresária 
na gestão da entidade, com 
o princípio de fundamentar 
o associativismo, apoiando o 
crescimento e o desenvolvi-
mento das mulheres na ges-
tão das empresas.

Para o presidente da ACE 
Batatais, Gino Bellon, a cria-
ção do Núcleo da Mulher 

Henrique Sousa e João Luiz 
Ribeiro da Silva se reuni-
ram todas as semanas para 
planejar o evento. Também 
participam diretamente 
dos planejamentos o pre-
sidente da ACE Batatais, 
Gino Ivair Bellon e o geren-
te executivo, Luis Carlos Fi-
gueiredo.

Segundo adiantou Gui-
lherme Borges, a 6ª edição 
da ação Movimenta Batatais 
será comemorativa, levando 
em consideração o sucesso 
das edições anteriores e a 
participação de milhares de 
pessoas que entende o pro-
pósito do evento. Para isso, 
a comissão organizadora está 
buscando importantes parce-
rias e patrocínios.

“Como nas edi-
ções anteriores, 
estaremos sem-
pre aprimorando 
a qualidade do 
evento, para que 
os participantes 
se sintam satisfei-
tos, mas essa edi-
ção será especial, 
teremos muitas 
novidades, por en-
quanto não posso 
adiantar muito, até 
mesmo porque, 
ainda estamos fa-
zendo reuniões de 

Empreendedora permitirá às 
empresarias a representati-
vidade e posicionamento da 
mulher como parte funda-
mental na força econômica 
do município, integrar diver-
sos setores da economia em 
um único núcleo empresarial 
e fazer a equiparação do gê-
nero por meio da participa-
ção de mulheres na diretoria 
da ACE.

“A criação do Núcleo da 
Mulher Empreendedora per-
mitirá disseminar conceitos e 
melhores práticas na gestão 
empreendedora, integrar as 
empresárias, discutir temas 
relacionados ao desenvolvi-
mento socioeconômico, em-
poderar a mulher por meio do 
incentivo à participação efeti-

Organizadores do 6º Movimenta Batatais já 
iniciaram os trabalhos para a realização do evento

planejamento. Até a data ain-
da está em estudo”, comen-
tou Guilherme.

Conforme informou Ro-
berto Carlos, todas as enti-
dades que participaram das 
edições anteriores já estão 
sendo convidadas para o 
Movimenta Batatais. “O 
evento tem um foco espor-
tivo e solidário e ajuda as 
entidades a fortalecer um 
pouco seus orçamentos, 
pois parte do valor da venda 
das camisetas e inscrições é 
revertida para elas. As enti-
dades de Batatais prestam 

um serviço muito importan-
te para a comunidade e essa 
é uma forma de ajuda-las, 
incentivando a solidarieda-
de e a boa prática esportiva, 
que fazem bem para o co-
ração duplamente, ou seja, 
espiritual e física.

SOBRE O 
MOVIMENTA BATATAIS

O Movimenta Batatais 
é uma ação criada e desen-
volvida em 2014 por César 
Henrique de Sousa, Guilher-
me Ferraz de Menezes Bor-
ges e Roberto Carlos Nardi 

(Zinho), que conta com o 
total apoio e participação 
da ACE Batatais, dos empre-
sários João Luiz Ribeiro Silva 
e Gino Ivair Belon que inte-
gram a Comissão Organiza-
dora 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 em-
presários batataenses e de 
outras cidades, 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 5º Movimenta Batatais 
alcançou a marca de 2.380 
camisetas vendidas, totali-
zando R$ 119 mil para serem 
repassados às entidades par-
ticipantes. Na primeira edi-
ção do Movimenta Batatais 
foram vendidas 1.288 cami-
setas, na segunda edição fo-
ram 1.412, na terceira 1.565 
camisetas e na quarta edição 
foram mais de 2.500. As cin-
co edições do Movimenta Ba-
tatais juntas totalizam quase 
R$ 500 mil em repasses para 
as entidades.

va na sociedade e incentivar 
a busca de desenvolvimento 
socioeconômico por meio do 
associativismo”, salienta o 
presidente do Conselho Deli-
berativo, Paulo Borges.

O Núcleo da Mulher Em-
preendedora é composto 
por dez integrantes, sendo 
cinco delas suplentes, que 
terão como objetivo promo-
ver reuniões periódicas pau-
tadas nos assuntos direta-
mente ligados aos objetivos 
de sua criação. A posse foi 
realizada no último dia 30 de 
abril, data da comemoração 
do Dia Nacional da Mulher. 
Participaram do evento os 
representantes da diretoria 
e conselhos da ACE e im-
prensa local.

ACE cria o Núcleo da Mulher Empreendedora
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Nesta edição o convidado é Gino Ivair Bellon, atual 
presidente da ACE Batatais (Associação Comercial 
e Empresarial), casado com Valéria Baviera Bellon e 

pai de Mariana Baviera Bellon. Gino é empresário do setor de 
comunicação visual, que no próximo dia 18 de maio completa 
35 anos de atividades. O nosso convidado também foi presi-
dente da UESB (União das Escolas de Samba de Batatais) de 
2008 a 2011.

Jornal da Cidade - Há quantos anos o senhor participa da 
diretoria da ACE Batatais e quais cargos ocupou?

Gino Ivair Bellon – A empresa Gino Comunicação é associada 
da ACE Batatais quase desde o início de suas atividades, assim, 
sempre participei de muitas ações da entidade. Como estava 
sempre presente, fui convidado a integrar a equipe de diretores, 
isso há mais ou menos 24 anos. Desde então, fui diretor de even-
tos, diretor de marketing, secretário e atualmente presidente, o 
que me deixa muito honrado. Sempre senti o dever de contribuir 
com nossa cidade e um dos caminhos é por intermédio da nossa 
associação, ajudando a fortalecer a economia do município e o 
desenvolvimento das empresas.

JC - Qual o foco da sua gestão como presidente da ACE Ba-
tatais?

Gino Bellon – Trabalhar com a equipe de diretores, colabora-
dores e associados para que a ACE Batatais esteja preparada em 
todos os aspectos possíveis para os próximos 20 anos. Para isso, 
vemos, revemos e colocamos em prática estratégias que possam 
incrementar o crescimento do empresário batataense.

JC - Como a entidade vem contribuindo para o desenvolvi-
mento econômico do município?

Gino Bellon – Na parte que compete somente à ACE, esta-
mos trabalhando para o aprimoramento dos empresários com 
oficinas, cursos, palestras, missões empresariais à feiras de expo-
sições e tecnológicas, firmando importantes parcerias para faci-
litar a rotina empresarial para os setores de comércio, indústria 
e prestação de serviços, realizando cafés da manhã com temas 
pertinentes. O empresariado batataense tem condições de cres-
cer e gerar empregos, mas estamos esbarrando na morosidade 
do setor público, um distrito industrial que não sai, demora na 
emissão de alvarás, muita complexidade para destravar o mu-
nicípio. 

JC - As crises política e econômica dos últimos anos afetou 
muito Batatais?

Gino Bellon – Afetou sim! Grandes empresas geradoras de 
empregos na nossa cidade não têm contratado e, em muitos ca-
sos, até estão demitindo. No entanto estas crises não têm afe-
tado as empresas como um todo, alguns setores sentiram mais. 
Quando estamos em crise procuramos alternativas para resolver 
o problema. Volto a repetir, se tivéssemos um aprimoramento 
melhor do setor público, certamente algumas empresas que não 
foram tão afetadas pela crise estariam gerando mais empregos. 
Senti isso nos empresários que estavam na audiência pública na 
Câmara Municipal que tratava sobre a liberação do novo distri-
to. Um empresário presente disse: “preciso de mais espaço pra 
trabalhar, tenho que tirar as peças prontas e colocar na calçada 
para poder produzir mais”.

JC - Quais setores sofreram mais os efeitos colaterais, co-
mércio, indústria ou serviços?

Gino Bellon – O setor de comércio, pois a grande geradora 
de empregos é a indústria e o ramo de serviços, com a falta de 
empregos nesses setores tem menos pessoas com dinheiro dis-
ponível para comprar, o que chamamos de efeito dominó.

JC - O cancelamento das campanhas promocionais da ACE 
se deve aos problemas gerados pela economia do país?

Gino Bellon – Sim. Este ano tivemos que abortar as campa-

nhas do Dia das Mães, Dia dos Namorados Dia das Crianças. Nos 
últimos dois anos a adesão de associados à essas campanhas foi 
muito pequena, até gerando déficit, no entanto estamos traba-
lhando para fazer uma boa campanha de final de ano, o Natal Pé 
quente.

JC - Em sua opinião, os efeitos dessas crises já chegaram ao 
final?

Gino Bellon – Ainda não. No momento, a indefinição do setor 
público, principalmente no âmbito federal, não tem dado a con-
fiança que os empresários precisam, mesmo tendo uma visão do 
horizonte um pouco mais claro.

JC - Os governos municipal, estadual e federal vêm contri-
buindo com os empresários para superar o período de dificul-
dades?

Gino Bellon – Muito pouco. Um dos maiores problemas de 
nosso país é a morosidade, burocracia e, em alguns casos, a falta 
de vontade. Enquanto os “lideres” políticos não entenderem que 
o Brasil é uma enorme empresa e tratar o país como empresa, 
município, estado e federação, não haverá evolução e equilíbrio, 
assim todos sofrem, amargando prejuízos e dificuldades em to-
dos os âmbitos.

JC - Existem medidas que podem auxiliar no combate do de-
semprego em Batatais?

Gino Bellon – Sim. Se apenas ficarmos reclamando e não 
agirmos a situação não vai resolver. O desemprego pode ser 
combatido com a melhor qualificação dos trabalhadores. A ACE 
oferece cursos e palestras, muitas delas gratuitas. A qualificação 
do colaborador garante o emprego, pois o empresário pode con-
seguir que o seu produto tenha uma qualidade melhor, com me-
nos tempo de produção e assim as empresas conseguem estar 
no mercado vendendo os seus produtos. Pelo setor público, mais 
agilidade e menos burocracia. 

Festa Di San Gennaro, mas são eventos sazonais. Explora-se pou-
co o roteiro gastronômico, as belas praças, que precisam de me-
lhor cuidado, o lago artificial com os quiosques ainda fechados, 
os casarões antigos de séculos atrás, o próprio Parque Náutico 
que deveria ter mais atenção. Os dois únicos atrativos que real-
mente recebem visitantes o ano todo, e não de maneira muito 
expressiva, são as Telas de Portinari e o Santuário Senhor Bom 
Jesus da Cana Verde. Já se falou muito mais em turismo por aqui, 
já tiveram várias tentativas, mas falta uma parceria forte com a 
iniciativa privada para causar uma evolução maior no setor.

JC - Como ex-presidente da UESB, o senhor acredita que o 
Carnaval de Rua de Batatais continua sendo uma atração tu-
rística?

Gino Bellon – Continua sim! Fica aqui uma sugestão, pode-
riam as escolas e blocos se unirem e começar a fazer as casas do 
samba (meados de agosto), eventos que foram promovidos com 
muita competência pela Difusora AM, desta forma os mesmos 
já poderiam ter uma renda, e o mais importante, os foliões já 
iriam pegando o gosto de novo pelo carnaval, se integrando mais 
com a sua escola ou bloco do coração, e ai provavelmente não 
teríamos a falta de integrantes para os desfiles. Os amantes dos 
desfiles já se organizariam para ver os desfiles, tanto os de nossa 
cidade como da região.

JC - Os intervalos na realização do evento prejudicam a cidade?
Gino Bellon – Prejudicam sim. A incerteza de ter ou não o 

Carnaval de Rua de Batatais, as pessoas programam viagens e 
deixam o município no período, levando com elas os recursos 
financeiros que poderiam ficar em Batatais. Isso prejudica tam-
bém a economia, em contrapartida, as outras cidades comemo-
ram.

JC - Em sua opinião, o Carnaval de Rua precisa de mais in-
vestimento ou deve acabar?

Gino Bellon – Não deve acabar, precisa de investimentos tan-
to do setor público como das escolas e blocos. A conta não pode 
ficar somente com o poder público. As escolas de samba podem 
promover eventos durante o ano para ajudar no orçamento. Ba-
tatais tem muita história, referência em carnaval de rua. Deixar 
essa cultura rica acabar é virar as costas para parte da história do 
nosso município. Um detalhe que vale ressaltar, quando fui pre-
sidente da UESB a verba que era passada pela Prefeitura, nunca 
precisei usá-la na totalidade, todos os anos sempre sobrou di-
nheiro.

JC - Quais outros eventos ou atrações turísticas de Batatais 
que deveriam ter mais atenção do poder público ou da inicia-
tiva privada?

Gino Bellon – A Festa do Leite é muito promissora. O poder 
público deve trabalhar junto com as associações da cidade para 
tornar a Festa do Leite não só uma festa, mas uma grande feira 
para gerar negócios e, consequentemente, empregos. Das atra-
ções turísticas, rever a forma de como está, fazer parceria com a 
iniciativa privada é primordial.

JC - Atualmente, a Festa do Leite é o evento de maior desta-
que? A ACE irá participar nesta próxima edição?

Gino Bellon – Acredito que seja realmente o evento de maior 
destaque. Insisto em afirmar que precisamos de maior atenção 
na parte de exposição, de feira na Festa do Leite. No formato 
atual não está gerando divisas para o município. Temos que ter 
parte dela como feira para gerar negócios. A ACE pode ajudar 
muito nessa parte.

JC - O prefeito José Luis Romagnoli não nomeou nenhum 
profissional para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico. Isso prejudica o município em que sentido?

Gino Bellon – Prejudica muito. Eu como empresário entendo 
que quem gera empregos e receita em pagamento de impostos 
são os empresários. Teríamos que ter uma Secretaria com um 
profissional focado na pasta, com liberdade para trabalhar. A si-
tuação do pais não está como nós queremos. Já passamos por 
muitas delas. Devemos fazer o trabalho de casa. Quando se tem 
uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico que dá apoio ao 
empresariado fica mais fácil de resolver muitos problemas. Não 
adianta ficar esperando que se melhore no âmbito estadual ou 
federal. Se não ter ação a “coisa” não sai do lugar.

JC - Tem alguma questão que o senhor queira colocar que 
não lhe foi perguntado e que seja relevante?

Gino Bellon – Nesses tempos de globalização que tudo se 
transforma muito rápido, tudo que se tentar fazer a ferro e fogo 
não vai dar certo. Com parcerias de vários setores da sociedade, 
ouvindo, questionando, trabalhando e focando no que se real-
mente quer e precisa, as coisas acontecem mais facilmente.

Fonte: Entrevista publicada no Jornal da Cidade do dia 27 de abril de 2019

Entrevista com Gino Ivair Bellon

JC - O Posto do Sebrae Aqui Batatais está correndo o risco 
de ser fechado por falta de apoio do poder público?

Gino Bellon – Sim, corre o risco de ser fechada a unidade 
aqui de Batatais. Temos um convênio assinado entre Sebrae, Pre-
feitura e ACE. O Sebrae e a ACE têm cumprido rigorosamente 
as suas partes, mas pelo lado do poder público nem uma folha 
de papel foi colocado lá. A ACE e o Sebrae já tentaram por vá-
rias vezes marcar uma reunião com a Prefeitura, nem resposta 
tivemos, para explicar, conforme o contrato com o Sebrae, que 
se faz necessário ter dois funcionários exclusivos para o Posto 
do Sebrae Aqui. A ACE tem bancado estes custos por quase dois 
anos e meio, com funcionários e material de consumo (papela-
ria). Como a ACE também é uma entidade que possui receita e 
despesas, não estamos conseguindo manter o pedido feito pelo 
Sebrae. Tanto a ACE como o Sebrae não estão medindo esforços 
para a continuidade do funcionamento do Posto do Sebrae Aqui, 
que foi uma conquista para a nossa cidade. Mas sem o poder 
público arcar com a sua parte, está difícil.

JC - A ACE vem acompanhando a liberação do novo distrito 
industrial? Qual a sua opinião sobre essa questão?

Gino Bellon – Muita conversa e pouca ação.

JC - E sobre o potencial turístico de Batatais, esse setor 
pode gerar mais emprego e renda?

Gino Bellon – Somos uma estancia turística, temos potencial 
para crescer, muitas destas ações para gerar mais emprego de-
pende de investimentos, porque não procurar parcerias na ini-
ciativa privada? A ACE pode colaborar.

JC - Como explorar melhor o turismo na cidade?
Gino Bellon – Por meio de parceria com a iniciativa priva-

da. Temos muitos sonhos sobre como atrair mais turistas. Temos 
eventos que certamente atraem, como Carnaval, Festa do Leite, 
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Com a iniciativa 
da colaborado-
ra Sueli Regina 

Correa e apoiada pela 
diretoria, a ACE Batatais 
lançou no dia 23 de abril 
a campanha “Doe ou 
Pegue um Livro”, com o 
slogan “Um País se Faz 
com Homens e Livros. A 
ação aconteceu em co-
memoração ao Dia Mun-
dial do Livro.

De acordo com Sueli, 
qualquer pessoa pode 
participar da campanha, 
se dirigindo até a sede 

No dia 24 
de abril 
é cele-

brado o “Dia Inter-
nacional do Jovem 
Trabalhador”, e 
em comemoração 
a esta data os jo-
vens aprendizes do 
CIEE (Centro de In-
tegração Empresa-
-Escola) da cidade 
de Batatais realiza-
ram diversas ações 
voluntárias sob a 
supervisão da ins-
trutora de aprendi-
zagem Emília Frascá 
com o intuito de 
conscientizar estes 
jovens que antes 
de sermos um bom 
profissional precisa-

No dia 25 de abril, 
quinta-feira, na 
sede da CIESP – 

Centro das Industrias do Es-
tado de São Paulo, regional 
Ribeirão Preto, a diretoria 
da ACE Batatais, representa-
da pelo Diretor de Assuntos 
Jurídicos, Dr. Alexandre dos 
Santos Toledo, do gerente 
executivo, Luiz Carlos Figuei-

Diretoria e associados da ACE participam de 
palestra no Ciesp sobre LGPD

redo, e João Paulo da Cos-
ta, da empresa FJ Projetos e 
Construções, participaram de 
duas palestras sobre a LGPD 
(Lei Geral de Proteção de Da-
dos), promovidas pelo Núcleo 
da Indústria 4.0 da CIESP, co-
ordenada por Matheus Ma-
chado.

As palestras tiveram 
como objetivo apresentar as 

exigências da nova lei, mos-
trando como implementá-la, 
visando aumentar o nível de 
compliance e de seguran-
ça digital das empresas e os 
impactos legais que dela são 
consequência. 

Foram discutidos assuntos 
sobre segurança na área de TI 
e aspectos legais da lei que en-
tra em vigor a partir de agosto 

de 2019. Sobre as normas de 
proteção dos dados o Dr. Ayres 
Vigo, explanou sobre os princi-
pais pontos da Lei 13.709/18, 
chamando atenção das empre-
sas sobre a sua vigência a partir 
de agosto de 2020, os agentes 
autorizados para manipular os 
dados, a importância da regu-
lamentação dos procedimen-
tos pelas empresas e os cuida-

dos que devem ser tomadas 
para não virar um grande pas-
sivo para as empresas no caso 
do uso indevido e vazamento 
dos dados.

Sobre os cuidados que as 
empresas devem ter quanto 
aos dados e seu tratamen-
to, Jean Boudoy, da empresa 
CCM tecnologia, destacou so-
bre a importância de equipa-
mentos de segurança digital 
pelas empresas, a avaliação 
dos riscos, a classificação dos 
dados por ordem de impor-
tância, a vulnerabilidade e os 
impactos que podem causar 
no vazamento de dados. 

Para o gerente executivo 
da ACE, Luiz Carlos Figueiredo, 
é importante que as empresas 
estabeleçam um cronogra-
ma para se adequarem à Lei 
13.709/18, bem como tomem 
todas as medidas visando ga-
rantir a segurança dos dados 
de seus clientes e fornecedo-

CIEE comemora o Dia Internacional 
do Jovem Trabalhador

ternacional do jovem traba-
lhador, os aprendizes desen-
volveram ações voluntárias, 
despertando a consciência 
de como suas atitudes impac-
tam a vida do outro e as suas 
diretamente.

res, efetuando condutas cor-
retas na gestão de informa-
ções pessoais de seus clientes. 

Figueiredo, alerta que 
essa lei vai exigir uma nova 
dinâmica por parte das em-
presas e é necessário se ante-
cipar ao próximo passo desse 
movimento. Visando orientar 
os empresários a ACE estará 
efetuando cafés da manhã e 
outros eventos nos próximos 
meses.

A Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD) veio para esta-
belecer regras ao bagunçado 
mar de dados. Isso porque 
muitas deles se tornaram 
alvo por não demonstrarem 
condutas corretas na gestão 
de informações pessoais de 
seus clientes. O fato é que 
essa lei vai exigir uma nova 
dinâmica por parte das em-
presas e é necessário se ante-
cipar ao próximo passo desse 
movimento.

ACE Batatais lança 
campanha para incentivar 

o gosto pela leitura

ser pegar livro e levar para 
casa para ler e quiser ficar 
com ele, não tem problema 
nenhum. As pessoas que ti-
verem livros e gibis também 
podem fazer a doação. A ban-
quinha de livros da campanha 
está disponível na recepção 
da sede da ACE Batatais, lo-
calizada à Praça Doutor José 
Arantes Junqueira, n.º 90, 
Centro de Batatais. Telefone 
(16) 3761-3700.

“Sou grata por cada um 
e como fico feliz e realiza-
da pela dedicação e empe-
nho para que as ações fos-
sem um sucesso. E como 
foram! Quantos sorrisos 
pudemos levar as crianças 

e idosos, carinho e supor-
te aos cachorros e quanto 
conhecimento adquirido. 
Que possamos continuar 
transformando o mundo a 
nossa volta”, disse Emília 
Frascá.

mos ser primeiramente um 
bom ser humano.

Jovem: protagonista de 
sua história. Agente trans-
formador não só da sua vida, 
como a de todos a sua volta. 
Em comemoração ao dia in-

da ACE Batatais para doar um 
livro ou para pegar para ler, 
simples assim. “O nosso ob-
jetivo é incentivar a leitura, 
criar o hábito. Ler é saudável, 
tem muitos benefícios posi-
tivos, é um excelente exer-
cício para a mente, melhora 
o repertório de palavras das 
pessoas, promove um senti-
mento de liberdade e conhe-
cimento.”, comentou.

Segundo Sueli, quem qui-
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No dia 11 de abril, 
quinta-feira, das 
18h30 às 22h, no 

Salão de Eventos Alcides Mi-
lan, sede da ACE Batatais, o 
Sebrae Franca e a ACE Bata-
tais realizaram a oficina “Co-
meçar Bem – Formalização”. 
O evento foi gratuito e con-
tou com a participação de 
15 pessoas, empresários e 
potenciais empresários que 
possuem uma ideia ou uma 
iniciativa de negócio.

Nesta oficina o participan-
te conheceu o passo a passo 
como formalizar os diversos 
tipos de empresa sem com-
plicação, conhecendo o cami-
nho para legalizar seu negó-
cio, bem como as obrigações 
e os direitos adquiridos a par-
tir do registro como pessoa 
jurídica.

“A oficina teve como 
propósito criar as condições 
necessárias para que os 
participantes desenvolvam 

No dia 21 de maio, 
terça-feira, às 
13h30, no Salão de 

Eventos Alcides Milan, sede 
da ACE Batatais, será realiza-
da a terceira reunião do Gru-
po de RH (Recursos Humanos) 
com a coordenação da profis-
sional Beatriz Resende. Nova-
mente, todos os empresários, 
profissionais de RH de empre-
sas associadas estão convida-
dos a participar.

A segunda reunião do 
grupo, realizada no dia 26 de 
março, foi considerada um 

Reunião do Grupo de RH está 
agendada para o próximo dia 21

Todos os empresários e profissionais de RH de empresas associadas estão convidados a participar

sucesso, pois contou com a 
participação de mais de 70 
pessoas A profissional de 
Recursos Humanos, Beatriz 
Resende fez todo o acompa-
nhamento e coordenação do 
encontro.

Beatriz afirma que o Gru-
po de RH têm como principal 
objetivo o estudo e desen-
volvimento de práticas de 
gestão com foco nas organi-
zações, seus colaboradores e 
comunidade. Segundo ela, os 
encontros são uma forma im-
portante de atualização. São 

encontros organizados que 
proporcionam a oportunida-
de de um grupo de profissio-
nais de RH, ou mesmo profis-
sionais que exercem cargos 
de liderança, compartilhar 
suas vivências e informações 
atualizadas de mercado. É 
networking na prática.

“Isso se traduz em am-
pliação de conhecimento e 
colaboração entre empresas, 
através de apoio mútuo em 
ações, pesquisas, troca de in-
formações em geral. Dirigen-
tes de empresas precisam es-

timular que seus profissionais 
participem de grupos com 
essa finalidade, por ser uma 
forma eficaz de capacitação e 
desenvolvimento e, ao mesmo 
tempo, menos onerosa. Hoje 
já é estimulada a participação 
de lideranças e dirigentes de 
outras áreas no universo da 
Gestão de Pessoas.  Nós es-
tamos seguindo esse modelo 
aqui”, disse Beatriz.

O gerente executivo da 
ACE Batatais, Luiz Carlos Fi-
gueiredo, informou que o 
grupo está aberto para a 
participação de empresá-
rios e profissionais da área 
de RH de todas as empresas 
associadas, lembrando que 
não há custo de participação, 
apenas é exigido o compro-
metimento de participação 
nas reuniões. “O importante 
é que tragam as suas dificul-
dades para discutirmos em 
grupo”, ressaltou.

Serviço – Reunião do Gru-
po de RH, dia 21 de maio, 
terça-feira, às 13h30, no Sa-
lão de Eventos Alcides Milan, 
sede da ACE Batatais. Mais 
informações pelo 3761-3700, 
com Figueiredo. Todos os em-
presários ou representantes 
da área de RH das empresas 
podem participar. Os interes-
sados devem enviar solicita-
ção à ACE, no email geren-
cia@acebatatais.com.br.

ACE Batatais 
e Sebrae 

realizam oficina 
“Começar Bem – 

Formalização”

competências para conhe-
cer os direitos e deveres 
da formalização do negó-
cio, Identificar os passos 
para formalização do seu 
negócio, refletir sobre as 
vantagens e benefícios da 
formalização e o risco da in-
formalidade, predispor-se a 
formalizar o seu negócio e 
estabelecer metas para for-
malização de seu negócio”, 
comentou a colaboradora 
da ACE Batatais que coorde-
na a unidade do Sebrae em 
Batatais.

Segundo o agente do Se-
brae Franca, Anderson Silva, 
a programação da oficina 
“Começar bem - Formaliza-
ção” está dividida em: intro-
dução; vantagens e benefí-
cios da formalização; riscos 
da informalidade; obriga-
ções legais; passos para for-
malização; plano de ação; 
perguntas e respostas; e en-
cerramento.

Conforme dados do 
Portal do Empre-
endedor – MEI, no 

município de Batatais há 
4.002 microempreendedores 
individuais (MEI) cadastrados 
na Receita Federal, repre-
sentando 0,13% de todos os 
MEIs do país. Segundo o Por-
tal, no Brasil existem mais de 
8 milhões de MEIs.

Dos inscritos, cerca de 
1.959 dos MEIs estão em es-
tabelecimentos fixos, o que 
representa 48,95% do total. 

Portal do Empreendedor registra 
mais de 4.000 MEI’s em Batatais

Existem ainda 1.061 MEIs 
com atuação porta a porta, 
em postos moveis (feiras) e 
ambulantes, representando 
26,51% do total. Há 399 MEIs 
que atuam em local fora da 
loja, 354 com vendas pela 
Internet, 114 com serviços 
de televendas, 96 com ven-
das pelos Correios e 19 com 
vendas de maquinas automá-
ticas.

Dos MEIs existentes 
30,6% tem idade de 30 a 
40 anos, 22,1% com idade 

de 40 a 50 anos e 19,01% 
com idade de 20 a 30 anos. 

Fonte: Portal do Empreen-
dedor MEI.
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No dia 23 de abril, 
às 8h, no Salão de 
Eventos Alcides Mi-

lan, sede da ACE Batatais, o 
diretor jurídico Alexandre San-
tos Toledo ministrou a palestra 
Terceirização, no retorno do 
Café da Manhã Empresarial, 
que será realizado uma vez por 
mês durante o ano todo. Parti-
ciparam do evento 35 empre-
sários, que ficaram satisfeitos 
com as informações passadas 

Está agendado para o dia 
17 de junho, segunda-
-feira, às 18h30, no 

Salão de Eventos Alcides Mi-
lan, sede da ACE Batatais, a “3ª 
Sessão de Negócios” entre em-
presas do município. O evento 
acontecerá em parceria com o 
Escritório Regional do Sebrae 

CAFÉ DA MANHÃ EMPRESARIAL

Em palestra, diretor jurídico da ACE Batatais 
abordou todos os riscos da Terceirização

pelo palestrante.
Já era 7h30 da manhã 

quando o gerente Luiz Carlos 
Figueiredo e os colaborado-
res da ACE abriram as portas 
do salão de eventos. Na mesa 
muito bem preparada, com to-
alha branca e vaso de flores ao 
centro, o delicioso e tradicio-
nal cafezinho preto brasileiro, 
suco de laranja natural, leite 
achocolatado, refrigerante 
geladinho, bolo de milho e de 

cenoura, pão de queijo quen-
tinho, broinha de fubá, lanchi-
nho de pão sírio com presunto, 
queijo mussarela, alface e to-
mate e biscoitos de polvilho à 
disposição do empresários.

“Nossa equipe preparou 
este delicioso café da manhã 
com muito carinho para re-
ceber nossos associados. O 
objetivo é fazer um encontro 
entre os empresários para um 
café na ACE pelo menos uma 
vez por mês. Queremos que o 
evento tenha sempre uma pa-
lestra de interesse dos empre-
sários ”, comentou Figueiredo.

Por volta das 8h30, após os 
recados do gerente a das boas 
vindas ao público do presiden-
te Gino, Alexandre Toledo as-
sumiu o microfone e discorreu 
sobre os principais pontos da 
Terceirização, as vantagens e, 
principalmente, os riscos de 
uma empresa terceirizar ser-
viços.

ACE Batatais convida empresas para a 3ª Sessão de Negócios
Evento está agendado para o início de junho. Podem participar empresas de todos os segmentos do comércio, indústria e serviços

em Franca. O evento será feito 
nos mesmos moldes da 2ª Ses-
são de Negócios, realizada em 
novembro de 2017 na ACE, com 
aproximadamente quatro horas 
de duração. A expectativa de 
participação para essa terceira 
edição é de aproximadamente 
60 empresas.

“O empresário, quando 
contratar serviços por meio 
de terceirização, tem que se 
cercar de cuidados. Trata-se 
de um tema complexo e qual-
quer descuido pode se trans-
formar em prejuízo, em ações 
na justiça. Por isso, é impor-
tante que, antes de contratar, 
o empresário faça quase uma 
autoria, pesquise se a empre-
sa terceirizada tem condições 
econômicas de manter seus 
colaboradores, estou falando 
de recursos, não de capital so-
cial”, frisou Toledo.

Durante suas exposições 
sobre o tema, o diretor jurídi-
co ressaltou que os juízes não 
gostam muito da palavra ter-
ceirização e apreciam a palavra 
acordo. Se a empresa terceiri-
zada não tiver como arcar com 
os custos trabalhistas, quem 
acaba sendo acionado na justi-
ça é a empresa que contratou 
o serviço e muitas vezes tem 

que assumir os custos da ação 
trabalhista.

Durante o evento, muitos 
participantes interagiram com 
Toledo, levantando hipóteses 
de conduta e tirando dúvidas. 
O diretor, muito conhecedor 
do tema proposto, respondeu 
a tudo. No encerramento, To-
ledo foi cumprimentado e elo-
giado pelos participantes, que 
ainda aproveitaram para da-
rem mais uma passadinha pela 

mesa de café.
À reportagem do Jornal 

Empreenda, Figueiredo infor-
mou que o próximo Café da 
Manhã Empresarial está agen-
dado para o dia 28 de maio, 
às 7h30, no Salão de Eventos 
Alcides Milan, sede da ACE Ba-
tatais. Todos os empresários 
estão convidados a participar. 
As inscrições já podem ser fei-
tas pelo (16) 3761-3700. Even-
to gratuito.

Na Sessão de Negócios a 
área de serviços é representada 
pelos segmentos de informática, 
contabilidade, fotografia, bufê, 
eventos, locação de artigos para 
festas, alimentação, imobiliárias, 
marmoraria, escola de idiomas, 
cabeleireiros, agências de publi-
cidade, consultoria, construtora, 

consertos em geral, artesanato, 
transporte de resíduos indus-
triais, marcas e patentes, clínica 
de estética, fisioterapia, odon-
tologia, engenharia e advocacia.

Do comércio e indústria 
podem participar empresas de 
bolos e doces, padaria, vestuá-
rios, lingerie, produtos agrope-

cuários e alimentícios, máqui-
nas, sorveteria, água mineral e 
filtros, óticas, calçados, confec-
ção, fitas adesivas, perfumaria 
e cosméticos, supermercado, 
aparelhos auditivos, produtos 
químicos, farmácia, entre ou-
tros.

A distribuição dos empre-
sários nas mesas de negócios é 
feita por meio de um software, 
para que não haja coincidência 
nos encontros. Os participantes 
recebem um crachá com o mapa 
e a sua localização em cada ro-
dada. O formato desse evento 
é muito dinâmico e todas as 
empresas participantes têm a 
oportunidade de se apresen-
tarem. O empresário tem um 
minuto e meio em cada rodada 
para falar sobre a sua respectiva 
empresa e o que ela oferece, ge-

rando oportunidade de negócio 
e networking.

 “É uma excelente oportuni-
dade para todos os empresários 
se conhecerem e se integrarem 
sobre as atividades disponíveis 
no município. Esse encontro 
viabiliza a possibilidade de ne-
gócios num momento difícil da 
nossa economia e facilita o giro 
de produtos e serviços”, ressal-
tou o gerente da ACE, Luiz Carlos 
Figueiredo.

SERVIÇO
Mais informações pelo 

telefone 3761-3700 ou pesso-
almente na sede da ACE Ba-
tatais, localiza à Praça Doutor 
José Arantes Junqueira, n.º 90, 
de segunda à sexta-feira, das 
9h às 18h, e aos sábados das 
9h às 13h.
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A ACE Batatais e o Se-
brae Aqui já abriram 
as inscrições para a 

Fispal Food Service 2019, fei-
ra internacional de produtos e 
serviços para alimentação fora 
do lar, que nesse ano aconte-
cerá de 11 a 14 de junho, no 
Expo Center Norte, em São 
Paulo. Segundo informou a 
agente Andrea Oliveira, a Mis-
são Empresarial para a maior 
feira do setor de alimentação 
fora do lar está agendada para 
o dia 11 de junho, terça-feira, 
com saída às 6h da madrugada. 
Estão disponíveis 44 vagas e o 

Com o apoio da ACE 
Batatais e do Escri-
tório Regional do Se-

brae em Franca, no dia 15 de 
abril, um grupo de empresárias 
do setor de beleza integrantes 
do Projeto Empreender parti-
ciparam de uma das maiores 
feiras do segmento, sediada 
em São Paulo, no Expo Center 
Norte. A Feira Internacional de 
Beleza, Cabelos e Estética, de-
nominada Hair Brasil, é o maior 
evento de atualização profis-
sional, networking e novos ne-
gócios para o setor de beleza 
da América Latina. O evento foi 
realizado de 13 a 16 de abril.

Ao todo, participaram 42 
pessoas, entre empresárias e 
colaboradoras do setor de be-
leza de Batatais. A missão em-
presarial partiu da sede da ACE 
às 4h30 da madrugada do dia 
15 com destino a São Paulo, re-
tornando para o município por 
volta da meia noite do dia 16 
de abril.

“Muitas empresárias parti-
ciparam da Hair Brasil por mais 
de uma. Elas aproveitam para 
comprar produtos a preços 

No dia 3 de abril, quar-
ta-feira, às 6h da 
manhã, uma Missão 

Empresarial da ACE Batatais 
partiu para Campinha levando 
14 empresários do setor de pet 
shop para a mais conceituada 
feira do setor a SuperPet uma 
feira de negócios direcionada, 
exclusivamente, ao universo 
dos animais de estimação. A 
feira é voltada para proprietá-
rios de pet shop, veterinários, 
empresários do segmento pet.

A iniciativa de promover a 
missão empresarial à SuperPet 
foi da ACE Batatais, pois essa fei-
ra não faz parte da agenda ou das 
ações do Sebrae Franca. Segundo 
a colaboradora da entidade, Sueli 
Correa, que acompanhou os em-
presários na missão, a ação foi 
muito elogiada e os participantes 
aproveitaram a visita à feira para 

bem abaixo dos praticados no 
mercado e ainda participam 
de workshops e oficinas que 
apresentam as novidades e 
últimas tendências do setor. 
Realmente é uma feira muito 
requisitada pelos profissionais 
da beleza”, comentou a Andréa 
Oliveira, colabora da ACE Bata-
tais que atua como agente do 
Sebrae Aqui.

A Hair Brasil reuniu grandes 
marcas nacionais e internacio-
nais de beleza para apresentar 
ao mercado as tendências, no-
vidades e novas técnicas para os 
visitantes. Além da exposição, 
com os melhores fornecedores 
de produtos e serviços do mer-
cado de beleza, a feira ainda in-
centiva os profissionais a serem 
empreendedores, com o obje-
tivo gerar oportunidades para 
microempresas apresentarem 
seus produtos, ter projeção na-
cional e internacional, realizar e 
encaminhar novos negócios.

Há 18 anos no mercado, a 
Hair Brasil é a maior vitrine da 
indústria de beleza profissional 
e atrai lojistas de todo o Brasil 
e de outros países.

ACE Batatais e Sebrae levam 
42 empresárias do setor de 
beleza à Hair Brasil 2019

conhecer o que há de mais novo 
no mercado para pets.

Pelo segundo ano consecu-
tivo, a empresa Centagro de Ba-
tatais, dos empresários José dos 
Anjos Arantes Júnior e Andrea 
Arantes, participou como exposi-
tora. No Café da Manhã Empre-
sarial da ACE Batatais, realizado 
no dia 23 de abril, Júnior comen-
tou com a nossa reportagem que 
o resultado da feira foi muito po-
sitivo. “Novamente a Centagro 
participou e ficamos muito satis-
feitos com a SuperPet”. 

O Brasil é, atualmente, o 
terceiro maior mercado do 
mundo em faturamento no se-
tor pet, ficando atrás apenas 
dos Estados Unidos e do Reino 
Unido, segundo dados da As-
sociação Brasileira da Indústria 
de Produtos para Animais de 
Estimação (Abinpet).

Segundo o 
gerente exe-
cutivo da ACE 
Batatais, Luiz 
Carlos Figuei-
redo, em Ba-
tatais também 
está havendo 
um crescimen-
to do mercado 
pet, com novas 
empresas atu-
ando no setor 
comercial e 
de prestação 
de serviços e 
a ACE poderá 

Empresários participam da SUPERPET em Campinas 

promover a missão empresa-
rial à SuperPet novamente, 
que acontecerá de 14 a 16 de 
abril de 2020 em Campinas.

“As missões empresariais 
da ACE Batatais têm o objetivo 
de contribuir para que empre-

sários de todos os segmento 
tenham acesso às marcas, pro-
dutos e fornecedores. Esses 
eventos são muito importan-
tes e acrescentam aos partici-
pantes mais conhecimento”, 
comentou o gerente.

FISPAL FOOD SERVICE 2019

Missão Empresarial para a maior feira do setor 
de alimentação já está com inscrições abertas

Evento que se consolidou como o mais importante para o mercado de alimentação 
fora do lar da América Latina reunirá mais de 50 mil pessoas

investimento é de R$ 80. O pra-
zo para as inscrições será até o 
dia 22 de maio.

Com a expectativa de atrair 
um público de 50 mil pessoas, 
a feira oferecerá uma série de 
atrações paralelas, gratuitas 
e pagas, para atualização pro-
fissional e consultoria. Além 
disso, mais uma vez será im-
portante vitrine para lança-
mentos e inovações com mais 
de 450 expositores e cerca de 
1.500 marcas, que apresenta-
rão soluções, lançamentos e 
inovações para restaurantes, 
pizzarias, lanchonetes, bares, 

lojistas, hotéis, distribuidores, 
indústria do sorvete, sorve-
terias, cafeteria profissional e 
demais estabelecimentos do 
mercado de food service.

Para Clélia Iwaki, diretora 
da feira, a Fispal Food Service 
repetirá seu papel de importan-
te plataforma para os empre-
sários, donos de bares, restau-
rantes, padarias, pizzarias entre 
outros, buscarem informações 
e soluções para tornarem seus 
negócios mais rentáveis e lucra-
tivos. “Todas as atrações foram 
desenvolvidas de acordo com 
o cenário atual do mercado de 
food service que é bastante 
promissor. Elas também ajuda-
rão o público a pensar em novas 
soluções e ideias para avançar”, 
comenta Clélia.

“Essa é uma ótima opor-
tunidade para os empresários 
do setor de alimentação fora 
do lar conhecerem o que há de 
mais atual no segmento. A fei-
ra apresenta muitas novidades 
que oferecem praticidade para 

a rotina em restaurantes, ba-
res, lanchonetes, pizzarias. Um 
evento importante e que vale a 
pena participar”, ressaltou An-
drea Oliveira.

Segundo o gerente da ACE 
Batatais, Luiz Carlos Figueiredo, 
não precisa ser associado da en-
tidade para participar da Missão 
Empresarial Fispal, porém tem 
que ter CNPJ ativo e que atue no 
setor de alimentação.

SERVIÇO
As inscrições vão até o dia 

22 de maio. A Missão Empresa-
rial partirá para a Fispal às 6h do 
dia 11 de junho, com saída de 
frente à ACE. O investimento é 
de R$ 80 por inscrição. Maiores 
informações na Agência Sebrae 
Aqui Batatais, localizada à Praça 
Doutor José Arantes Junqueira, 
n.º 90, Centro, anexo à área ad-
ministrativa da ACE Batatais, de 
segunda à sexta-feira, das 9h ás 
17h. Contato por telefone: (16) 
3761-3700 e 99201-8700, falar 
com Andrea Oliveira.
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A ACE Batatais, em 
parceria com o Es-
critório Regional 

do Sebrae em Franca, abriu 
inscrições para um importan-
te curso que promete contri-
buir de forma contundente 
com o relacionamento entre 
empresários e colaborado-
res, o “Gestão de Pessoas e 
Equipes – Na medida”, que 
será realizado em oito dias, 
de 24 a 27 de junho e de 1 

Após as várias con-
sultas de empre-
sários no Sebrae 

Aqui, agência de Batatais, 
serão realizadas uma palestra 
e três oficinas de capacitação 
em maio e junho, o primeiro 
evento será uma palestra e 
está agendada para o próximo 
dia 15, quarta-feira, às 18h30, 
com o tema Tributação. Tam-
bém estão agendadas três 
oficinas, Sei Controlar Meu 
Dinheiro e Fluxo de Caixa, nos 
dias 23 e 30 de maio, e a Sei 
Formar Preço, no dia 6 de ju-
nho, quinta-feira, às 18h30. 
A palestra e as três oficinas 
serão realizadas no Salão de 
eventos da ACE Batatais e são 
gratuitas, tendo como públi-
co alvo os MEIs (Microempre-
endedores Individuais).

PALESTRA TRIBUTAÇÃO
Conforme informou o 

Sebrae Aqui Batatais, no dia 
15 de maio, quarta-feira, às 
18h30, no Salão de Eventos 
Alcides Milan, será realizada a 
Palestra Tributação, que tem 
o objetivo de ajudar o em-
presário a entender, discutir 
e descobrir o porquê de seus 

a 4 de julho, de segunda a 
quinta-feira, das 19h às 22h, 
no Salão de Eventos Alcides 
Milan. O investimento por 
participante é de R$ 280, com 
a opção de parcelamento do 
valor para empresas associa-
das à ACE.

EQUIPES PRODUTIVAS
O Sebrae apresenta no 

Projeto “Na Medida” um con-
junto de soluções em gestão 

empresarial para os empre-
sários, empresas e colabora-
dores, de forma simples e ob-
jetiva, levando em conta os 
principais problemas do dia 
a dia. Podendo desenvolver 
competências para poten-
cializar o perfil das equipes e 
ações de treinamento e capa-
citação dos trabalhadores. 

Junto com um especialista 
em gestão de pessoas, o par-
ticipante do curso desenvol-
verá estratégias para adequar 
ou desenvolver o processo de 
gestão de pessoas e avaliar 
alternativas de captação, de-
senvolvimento e retenção de 
talentos mais eficientes.

O curso “Gestão de Pes-
soas e Equipes” tem o pro-
pósito de proporcionar mo-
mentos de reflexão para os 
participantes, permitindo a 

compreensão dos conceitos 
e processos de gestão de 
pessoas focados na captação, 
desenvolvimento e retenção 
de talentos e a contribuição 
deles para a melhoria do ge-
renciamento e satisfação das 
pessoas, desenvolvendo no 
participante a competência 
para atuar como um agende 
mobilizador de mudanças. 

O Curso Gestão de Pessoas 
e Equipe é destinado aos em-
presários e colaboradores de 
microempresas que desejam 
implementar estratégias no 
desenvolvimento de pessoas.

A grade do curso é forma-
da pelo seguinte conteúdo: O 
sistema de Gestão de Pesso-
as; Sistemas de remuneração 
e provisão de pessoas; Sele-
ção, desempenho e retenção 
de talentos; O trabalho em 

equipe e a percepção huma-
na; A comunicação interpes-
soal e os conflitos em uma 
equipe; O empresário como 
um coach da equipe.

O curso conta com carga 
horária de 24 horas de capa-
citação, dividida em oito en-
contros, com duração de três 
horas cada. Além do curso o 
participante terá a oportu-
nidade de ter a consultoria 
empresarial para auxiliar na 
aplicação das orientações 
específicas e recomendações 
necessárias para o aprimora-
mento da Gestão de Pessoas 
em sua empresa e à melhoria 
da gestão da equipe de cola-
boradores, o participante re-
ceberá 2 horas de consultoria 
e capacitação individual.

Os participantes do curso 
também irão participar de di-

Empresários já podem fazer as inscrições para o Curso 
Gestão de Pessoas e Equipes

impostos e como calculá-los, 
com vistas ao atendimento 
das obrigações legais da em-
presa.

“O objetivo da palestra é 
fazer com que o empresário 
entenda quais são os tribu-
tos cobrados da sua empre-
sa e saiba como calculá-los 
cumprindo as exigências da 
lei”, comentou a colaborado-
ra Andrea Oliveira, respon-
sável pelos atendimentos 
da unidade do Sebrae Aqui 
Batatais.

A carga horária é de duas 
horas; Durante a palestra, 
os participantes receberão 
noções sobre a importância 
social dos tributos; os tipos 
de opção tributária e com-
paração de opção tributária; 
o parcelamento do simples 
nacional; e as obrigações do 
contador.

SEI CONTROLAR 
MEU DINHEIRO

Já no dia 23 de maio, quin-
ta-feira, a partir das 18h30, 
também no Salão de Even-
tos da ACE Batatais aconte-
cerá a “Oficina Sei Contro-
lar Meu Dinheiro”, onde os 

participantes aprenderão 
sobre controle financeiro da 
empresa, administrar as en-
tradas e saídas de dinheiro, 
previsão de receitas e contas 
a pagar, além de entenderem 
a importância de separar os 
recursos da empresa dos pes-
soais.

“Essa oficina tem o obje-
tivo de capacitar o empreen-
dedor individual sobre como 
entender os controles finan-
ceiros, como as entradas e 
saídas de dinheiro no fluxo 
de caixa, a diferença entre o 
dinheiro da empresa e o dele, 
previsão do que irá pagar e o 
que irá receber, tudo isso de 
forma prática”, comentou o 
gerente da ACE Batatais, Luiz 
Carlos Figueiredo.

FLUXO DE CAIXA
No dia 30 de maio, quinta-

-feira, às 18h30, no salão de 
eventos da ACE, será realiza-
da a Oficina Fluxo de Caixa. 
De acordo o gerente, o fluxo 
de caixa cria a possibilidade 
da empresa saber o que ela 
tem a receber e a pagar no 
futuro, o que ocasiona uma 
organização financeira na 
empresa interessante para a 
rotina empresarial.

“O fluxo de caixa é dife-
rente do movimento de cai-
xa, que é toda a entrada e 
saída de dinheiro em um dia. 
O controle do movimento é 
importante para saber o sal-
do do dia, já o controle de flu-
xo de caixa é importante para 
a empresa saber o que ela 

tem a pagar e o que ela tem 
a receber durante um certo 
período, com isso, ela con-
segue fazer uma estratégia 
de quanto tem que vender 
a mais para poder honrar os 
seus compromissos”, comen-
ta Figueiredo.

O empresário que não utili-
za essa ferramenta pode com-
prometer a saúde financeira 
de sua empresa. O empresário 
tem que dar atenção à gestão 
financeira de seu negócio, e o 
fluxo de caixa vai mostrar se 
naquele determinado dia do 
mês ele vai ter condições de 
pagar suas contas. 

Com esse controle, o 
empresário consegue se pla-
nejar, evitando uma inadim-
plência com fornecedores, de 
ter que pegar empréstimos 
de uma instituição financeira 
ou de terceiros, pagando ju-
ros e tornando esse dinheiro 
mais caro.

SEI FORMAR PREÇO
Conforme informa o Se-

brae Aqui de Batatais, a Ofi-
cina Sei Formar Preço, agen-
dada para o dia 6 de junho, às 
18h30, no Salão de Eventos 

CURSOS, PALESTRA E OFICINAS

ACE Batatais e Sebrae Aqui agendam quatro eventos 
gratuitos para maio e junho

da ACE Batatais, ensinará na 
teoria e na prática como o 
empresário deve formar o 
preço de venda do seu pro-
duto ou serviço.

“Nesta oficina, os parti-
cipantes serão sensibilizados 
sobre a forma adequada de 
formar o preço de venda para 
o sucesso de seu negócio, 
aprendendo a contabilizar o 
que são gastos, a importância 
da margem de lucro e o pon-
to de equilíbrio operacional”, 
comenta Andrea Oliveira.

SERVIÇO
Tanto a palestra como as 

três oficinas são eventos gra-
tuitos, oferecidos pela ACE 
Batatais em parceria com o 
Sebrae. A palestra terá car-
ga horária de duas horas e as 
oficinas têm carga horária de 
quatro horas. As inscrições 
podem ser feitas pelo tele-
fone (16) 3761-3700, ou pes-
soalmente no Sebrae Aqui 
Batatais, localizado na Praça 
Doutor José Arantes Junquei-
ra, n.º 90, Centro, anexo à 
área administrativa da ACE 
Batatais, de segunda à sexta-
-feira, das 9h às 17h.

álogos empresariais sobre te-
mas relacionados à gestão de 
pessoas onde poderá aprofun-
dar o conhecimento e práticas 
a partir da troca de experiência 
com outros empresários.

SERVIÇO
As inscrições para o Cur-

so Gestão de Pessoas – Na 
Medida já estão abertas e se 
encerram no dia 24 de maio, 
sexta-feira. O investimento 
por participante é de R$ 280. 
Mais informações pelo (16) 
3761-3700, ou pessoalmen-
te na sede da ACE Batatais, 
localizada à Praça José Aran-
tes Junqueira, n.º 90, Centro, 
Batatais, aberta de segunda 
à sexta-feira, das 9h às 18h, 
e aos sábados das 9h às 13h. 
E-mail de contato: gerência@
acebatatais.com.br .
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Espaço da Mulher Empresária

Espaço Mulher Empresá-
ria - Com quantos anos a se-
nhora começou a trabalhar?

Maria do Carmo Bellon 
Craco (Nanáh) - Comecei a 
trabalhar aos 11 anos na Casa 
Goiana.

por motivos de saúde, se fez necessário a minha saída do tra-
balho para que pudesse cuidar dela. O bordado então passou a 
ser não só um hobby como uma alternativa de renda, além das 
barquinhas de maionese, que também fazia e ainda faço para 
vender. Assim, visitando a casa de uma sobrinha que mora em 
outra cidade, tive a oportunidade de conhecer o universo dos 
bordados computadorizados e me apaixonei.

EME - Como foi fazer bordados no início? Atualmente é 
diferente com a evolução tecnológica dos equipamentos?

Nanáh - No início foi tudo novo, tive que me adaptar aos 
programas e a linguagem do mundo dos bordados, mas sem-
pre tive muito apoio e respaldo da minha sobrinha, que já pos-
suía uma empresa (Selma Bordados). A Tecnologia ajuda muito, 
pois possibilita e nos dá ferramentas para trabalhos que antes 
não tínhamos, como maquinhas mais rápidas, mais precisas, 
bordados cada vez mais encantadores, deixando assim o traba-
lho cada vez mais personalizado e a cara do cliente.

EME - Mulheres têm mais destreza para trabalhar com 
bordados? Como é o dia-a-dia no ateliê?

Nanáh - Acredito que não, tanto mulheres quanto homens po-
dem trabalhar no ramo de bordados, basta ter dedicação, compro-
metimento, saber informática, criatividade, capricho e muito amor.

EME - Quais serviços e produtos os clientes encontram em 
seu ateliê?

Nanáh - No meu ateliê ofereço serviços de bordados para 
vários segmentos, tanto para empresas como também para 
particulares. Personalizo toalha de banho, peças para enxoval 
de bebê, lembrancinhas de nascimento, casamento, convites 
para padrinhos, como também atendo as empresas que de-
sejam personalizar os seus uniformes, destaco aqui que não 
tem quantidade mínima de peças. Desenvolvendo a matriz da 
logo da empresa, uniformes escolares, jalecos, motivos religio-
sos, como também presto serviço para as confecções, como 
por exemplo, para as empresas Valenciano Silk, Usi Util, Vera 

Já estamos em maio, 
mês importantís-
simo, que home-

nageia um ser sagrado, a 
rainha do lar, estamos nos 
referindo ao Dia das Mães 
e como convidada espe-
cial desta edição do Espaço 
Mulher Empresária temos a 
empresária Maria do Carmo 
Bellon Craco, a proprietária 
da famosa Nanáh Borda-
dos. A marca registrada da 
empresa Nanáh é um apeli-
do de infância da nossa ho-
menageada, que é casada 
com Edson Luis Craco há 31 
anos, mãe da jovem Caroli-
ne Bellon Craco. Confira:

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

Nanáh - Todos os estabelecimentos que trabalhei, sempre fo-
ram voltados para o comércio e atendimento ao público. Depois 
da Casa Goiana, comecei a trabalhar na loja Armarinhos Casa-
rão da querida Leila Nashalla, depois Ótica Riviera, Loja Achei de 
artigos de Couro, na loja infantil Charminho. Aos 19 anos tive a 
oportunidade de trabalhar não só como vendedora, mas também 
auxiliava na parte administrativa (crediário, caixa, gerência) da loja 
Dani’s Shoes. Depois desta experiência e com o apoio da minha 
família, cheguei a abrir uma loja de roupas, a Nanáh Modas, que 
ficava localizada na Leandro Cavalcante, loja esta que permane-
ceu aberta por aproximadamente 5 anos, até o nascimento da mi-
nha filha. Infelizmente, tivemos que fechar a loja, pois na época o 
país passava por uma situação financeira não muito boa e eu não 
conseguiria manter funcionários na loja e me dedicar a criação da 
nossa filha, pois morávamos, na época, longe do centro da cida-
de. Depois de muito tempo, voltei a trabalhar no comércio, como 
operadora de caixa e auxiliar de escritório no Autopeças Cotrim e 
depois na Loja Kaqtus Modas como vendedora.

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

Nanáh - Além de trabalhar fora, eu sempre gostei de tra-
balhos manuais como ponto cruz, crochê, vagonete, etc., que 
fazia para mim e para presentear a família. Com o falecimento 
do meu irmão mais velho, nossa mãe passou a morar comigo e 

e Ademir, Senhor Antônio Botassim e outros, eles trazem as 
peças e eu bordo, fazendo assim parcerias.

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

Nanáh - Não digo que tem que ter o dom, mas ter vontade 
de aprender. Toda profissão tem os obstáculos para serem su-
perados, tem que no mínimo gostar.

EME - Como a senhora concilia os trabalhos e a atenção à 
família? Há tempo para tudo?

Nanáh - É bem puxado sim, meu marido, um companhei-
rão, como também minha filha, me auxiliam muito nas tarefas 
da casa, assim tenho um tempo maior para trabalhar no ateliê, 
tenho minha mãe que mora conosco, já de bem idade, 90 anos, 
e requer também os meus cuidados. No ateliê trabalho sozinha.

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

Nanáh - Uma boa lasanha! gosto muito!

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

Nanáh - Não tenho muito descanso não, mas nas minhas 
horas de lazer gosto de estar sempre reunindo a família e pelo 
menos uma vez ao ano tiramos uma semana para viajar.

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

Nanáh - Acreditar que é capaz. Ter os pés no chão quando 
forem iniciar um empreendimento. Observar qual o público 
que quer atingir, se for o caso buscar orientação, na ACE é pos-
sível ter esse suporte. Eu digo que todos tem o seu espaço. O 
Sol nasceu para todos, basta acreditar, querer e fazer aconte-
cer. Desejo sempre sucesso para aquele ou aquela que deseja 
ter o seu próprio negócio.
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Entrevista – Batatais Auto Peças

Entrevista – Meraki Esfiharia

Por Isilda Santos 
e Agnaldo Marques

Jornal Empreenda - Como e quan-
do a Meraki Esfiharia surgiu?

Meraki Esfiharia - A MERAKI sur-
giu em março de 2018 para agregar a 
cidade mais uma opção de consumo 
com a filosofia de oferecer produtos 
de qualidade com um leque de 150 
variedades de esfihas e kibe. Hoje 
com um ano de trabalho, atuando 
apenas como delivery, mudamos para 
um novo espaço, maior e mais confor-
tável, com muito mais opções, serviço 
de bar com espaço para 140 pessoas, 
com shows ao vivo e várias porções 
que são servidas nas mesas e também 
para delivery.

EM - Quem são os proprietários? 
Com quantos colaboradores a em-
presa conta atualmente?

Meraki Esfiharia – Os proprietá-
rios são Isilda Santos e Agnaldo Mar-
ques. Atualmente a Meraki Esfiharia 
conta com oito colaboradores na 
área de produção e atendimento ao 
cliente.

EM -Quais sabores de esfihas os 
clientes encontram na Meraki Esfiharia?

Meraki Esfiharia - Temos 142 op-
ções de sabores, entre estes, carne, 
queijo, presunto, frango e calabresa 
são as básicas, e para destacar algu-
mas opções especiais como a de filé 
mignon, abobrinha, aliche, vegeta-
riana, hotdog. Dentre as 142 opções 
destacamos as esfihas doces como 
Nutella e Nutella com morango, leite 
ninho, beijinho, floresta negra e mui-
to mais. Venha nos fazer uma visita e 
consulte nosso cardápio.

EM - Além das esfihas a Meraki 
Esfiharia oferece outras opções de 
alimentos, como lanches e porções?

Meraki Esfiharia – Sim, nesse novo 
espaço pudemos ampliar o nossa aten-
dimento. Além das deliciosas esfihas, 
também temos porções variadas, 
como bolinho de bacalhau, tilápia, bo-
linho de queijo, batatinha e mandioca 
frita, calabresa acebolada, opções de 
esfihas vegetarianas e muito mais. E é 
claro que fazemos delivery dessas de-
lícias! Na parte de bebidas, temos um 
chope delicioso, a cerveja mais gelada 

da cidade, drinks, caipirinhas e carioca, 
sucos naturais e refrigerantes.

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

Meraki Esfiharia – Destacamos 
que a cozinha é o coração da Meraki 
onde todos os alimentos são tratados 
com extrema higiene e com produtos 
frescos e todos produzidos no dia, 
pois os nossos clientes merecem o 
melhor. A nossa satisfação e ver nos-
sos clientes satisfeitos com os nossos 
produtos e com o nosso atendimento.

EM - A Meraki Esfiharia está em 
novo espaço físico. Como foi essa 
mudança para o novo endereço?

Meraki Esfiharia – No espaço ante-
rior, localizado na Praça Carlos Pupin, 
trabalhávamos com delivery e pessoas 
que retiravam as esfihas no local. Nes-
se tempo, muitos de nossos clientes 
sugeriam que tivéssemos um local para 
toda a família, com mesas e cadeiras, 
para que o consumo de nossas esfihas 
na própria Meraki. Então sentimos 
essa necessidade, que se transformou 
em objetivo. Trabalhamos muito, es-

tudamos onde iria-
mos abrir a nova 
Meraki Esfiharia, 
que oferecesse 
conforto, praticida-
de e segurança. O 
novo espaço é uma 
realização para nós 
e um presente para 
todos os nossos 
clientes.

EM - A Meraki 
Esfiharia faz en-
trega em domicí-
lio?

Meraki Esfiharia – No novo es-
paço ampliamos nosso atendimento 
para mesas e continuamos com o ser-
viço de entregas em domicílio ainda 
melhor pois hoje também levamos 
até sua residência todas as opções de 
porções e bebidas com a mesma qua-
lidade que foi comprovada nas nossas 
esfihas.

EM - Além das ótimas opções de 
alimentação, os preços também são 
convidativos? 

Meraki Esfiharia – Dentro da fai-

xa de mercado que atuamos traba-
lhamos com as melhores opções de 
preços, procurando oferecer aos nos-
sos clientes um produto de qualidade 
com um preço justo.

EM - Quais as formas de paga-
mento o cliente pode optar?

Meraki Esfiharia – Temos todas as 
opções de cartões de crédito e debito 
e pagamento em dinheiro.

EM - Quais os dias e horários de 
funcionamento, endereço, telefones 
e páginas em redes sociais?

Meraki Esfiharia – Estamos locali-
zados na Avenida Prefeito Washington 
Luis, n.º 87 (início da Gordovia). Traba-
lhamos de terça á quinta-feira e do-
mingo das 18h às 23h, às sextas-feiras 
e sábados em horário especial, das 18h 
até o final do show musical. Nossos 
telefones são: (16) 3662-7769 e What-
sApp (16) 99143-7717. Atendemos 
também pelo ifood “UaiRango”. Nos-
sas páginas no Facebook são: Meraki 
Esfiharia e Meraki Esfiharia Batatais SP.

Jornal Empreenda - há quantos 
anos a empresa Batatais Auto Peças 
está em atividade? como ela foi cria-
da?

Batatais Auto Peças - A empre-
sa Batatais Auto Peças foi criada em 
2007, nasceu para atender a linha 
pesada e com o passar dos anos mi-
grando para a linha de veículos leves 
e utilitários.

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

Batatais Auto Peças – A proprie-
tária é a empresária Clara Cavini. Con-
tamos atualmente com cinco colabo-
radores diretos e dois colaboradores 
indiretos.

EM - Que tipos de peças a Ba-
tatais Auto Peças oferece aos seus 
clientes?

Batatais Auto Peças – Trabalha-
mos com a linha mecânica completa, 
amortecedores, rolamentos, esca-
pamentos, parafusos, velas, cabos, 

bobinas, óleos para motores e trans-
missão, retífica completa de motores 
e cabeçotes dentre outros.

EM - A empresa oferece peças e 
presta serviços para qualquer marca 
e modelo de automóvel?

Batatais Auto Peças – Nossa em-
presa atende todos os tipos de mon-
tadora, desde os veículos nacionais 
estendendo aos importados.

EM - além de peças originais, a 
empresa também possui outros tipos 
de acessórios para veículos?

Batatais Auto Peças – No momen-
to ainda não trabalhamos com a parte 
de acessórios.

EM - a própria empresa faz a ins-
talação das peças nos veículos?

Batatais Auto Peças – Temos mão 
de obra especializada para reparos em 
geral, tendo o cliente a liberdade de 
conversar diretamente com o mecâni-
co sobre seu problema, trabalhamos 
com diagnósticos rigorosos para não 

trocar a peça sem a devida precisão.

EM - Por anos a Batatais Auto Pe-
ças esteve instalada no trevinho da 
Jumil. Porque a decisão de mudar de 
endereço?

Batatais Auto Peças – Mudamos 
de endereço para melhor atender os 
clientes, anteriormente não era ofe-
recido a mão de obra por falta de es-
paço, hoje contamos com sala de es-
pera e um local mais amplo e arejado, 
deixando os veículos sempre em local 
seguro.

EM - A loja e a parte de estoque 
ganhou mais espaço no novo prédio?

Batatais Auto Peças – Pratica-
mente dobramos nosso espaço físico. 
O fato de ter aberto a oficina não nos 
deixou sem espaço para estoque, hoje 
também contamos com refeitório, ba-
nheiros adequados para deficientes 
físicos dentre outras acomodações.

EM - Quais os principais diferen-
ciais da Batatais Auto Peças em rela-

ção às empresas do mesmo segmen-
to?

Batatais Auto Peças – Nosso dife-
rencial é o atendimento e a qualidade 
em todas as peças disponibilizadas! 
Aqui você entra e sai satisfeito com 
o serviço prestado, atenção devida e 
respeito do começo ao fim do atendi-
mento, pois esperamos que o cliente 
volte sempre que precisar!

EM - A Batatais Auto Peças está 
com alguma promoção para o mês de 
maio?

Batatais Auto Peças – No mês das 
mamães fazendo a troca de óleo com-
pleta de seu veículo, ganha troca do lí-
quido de arrefecimento grátis, menos 
para Honda e Toyota.

EM - quais os dias e horários de 
funcionamento, endereço e telefone 
de contato?

Batatais Auto Peças – A loja ini-
cia os atendimentos das 7h30 até as 
18h, aberta no horário de almoço. A 
Batatais Auto Peças está localizada 
na Avenida Prefeito Mário Martins de 
Barros, n° 657, próximo à JNB. O tele-
fone para contato é o (16) 3761-0168.

EM - A empresa possui páginas na 
internet, em redes sociais e e-mail?

Batatais Auto Peças – Possuímos 
página no Facebook e se desejar con-
tato pelo e-mail, batataisap@hotmail.
com .

EM - quais as 
formas de paga-
mento a Batatais 
Auto Peças dis-
ponibiliza para 
os clientes?

Batatais Auto 
Peças – Trabalha-
mos com todas 
as formas de pa-
gamento, cartão, 
cheque, boleto 
bancário, sempre 
com prévia con-
sulta.
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A balança comercial 
de Batatais, regis-
trou no primeiro 

trimestre um superávit de US$ 
13,3 milhões. Segundo o Minis-
tério da Economia, Industria, 

Comércio Exterior e Serviços, o 
município exportou no primeiro 
trimestre US$ 14,06 milhões e 
importou US$ 0,76 milhões. 

As exportações de Bata-
tais representam 0,1% do total 

Balança Comercial de Batatais registra 
superávit de US$ 13,3 milhões

Segundo dados do Ca-
dastro Geral de Em-
pregados e Desem-

pregados (CAGED), divulgados 
no dia 24 de abril de 2019, no 
mês de março as empresas de 
Batatais efetuaram 377 ad-
missões e 353 desligamentos, 
tendo um saldo positivo de 
24 empregos. No acumulado 
do trimestre foram efetuadas 
1.251 admissões e 1.115 desli-
gamentos, resultando um sal-
do de 136 novos empregos.

No trimestre os setores 
que tiveram os melhores re-
sultados foram o de serviços 
com 72 novos empregos, o 
Comércio com 39 novas vagas, 
a Indústria da Transformação 

com um saldo de 19 empregos 
e a Administração Pública com 
12 empregos. Os dois setores 
que tiveram saldos negativos 

Batatais tem saldo de 136 empregos 
no primeiro trimestre

Segundo banco de da-
dos da Boa Vista, en-
tre o período de 1º 

de janeiro a 22 de abril deste 
ano foram registradas 579 
ocorrências de negativação 
de consumidores, de um total 
de 415 clientes inadimplentes, 
com uma divida total de R$ 
293.831,07. São 324 clientes 
com 1 registro, 88 clientes com 
2 a 5 registros e 3 clientes com 
mais de 5 registros, uma mé-
dia de 1,395 ocorrências por 
cliente. No mesmo período de 
2019, houve 524 registros e 
1.035 ocorrências, com um va-
lor da divida de R$ 586.009,62.

Dos clientes inadimplentes 
negativados, 43 são casados, o 
que representa 10% do total, 
e 372 solteiros, sendo 314 do 
sexo masculino, representan-
do 76% do total de negativa-
dos e 101 do sexo feminino. O 
maior volume das ocorrências 
é de até 1 ano, totalizando 532 

ocorrências, com um valor 
da divida de R$ 271.818,84. 
São 38 ocorrências de di-
vidas de até 2 anos, com 
um total da divida de R$ 
20.923,35. Existindo ainda 
7 ocorrências de dívidas até 
3 anos e 2 ocorrências de 
até 4 anos.

A maior concentração é 
de clientes com dividas de 
R$ 100,00 a R$ 500,00 com 
299 clientes e uma dívida 
total de R$ 64.014,76. Fo-
ram negativados 97 clien-
tes com dividas de R$ 50,00 
a R$ 100,00, com uma dívi-
da total de R$ 8.137,78.

Na análise dos devedores por 
faixa etária, observa-se que 107 
clientes possui de 30 a 40 anos, 
sendo 71 do sexo masculino e 36 
do sexo feminino, totalizando a 
dívida de R$ 87.632,26. Em segui-
da vem as pessoas com idade de 
40 a 50 anos, que totalizam 86 
devedores, com uma dívida de 

R$ R$ 66.046,91. Na faixa etária 
de 17 a 19 anos possui 21 pes-
soas devedoras, de 20 a 30 anos 
possui 106 pessoas com débitos, 
tendo ainda 52 pessoas acima de 
60 anos que não conseguiram 
pagar sua dívida.

Luiz Carlos Figueiredo

Comércio de Batatais registra 
inadimplência de R$ 293 mil em 2019

foram o do Agronegócio com 
uma queda de 10 empregos e o 
da Construção Civil com a que-
da de 01 emprego.

exportado pelo Estado de São 
Paulo, e a cidade está classifi-
cada em 110º do ranking das ci-
dades exportadoras do Estado. 
Existe no município nove em-
presas exportadoras e a cidade 
ocupa o 426º lugar no ranking 
do Brasil. O município ocupa 
189º no ranking das importa-
ções do Estado, e possui oito 
empresas importadoras. 

O açúcar representa 97% do 
total exportado, com um valor 
de US$ 13,61 milhões, seguidos 
por implementos agrícolas e 
equipamentos de inox. Já as ex-
portações estão concentradas 
em boratos naturais com 49% 

do total, seguidos por oxido 
de bório com 19%, ficando o 
restante com bombas a vácuo, 
rolamentos, maquinas e equi-
pamentos.

As exportações estão con-
centradas no oriente médio 
e leste europeu, sendo 38% 
para Bangladesh com o total 
de US$ 5,39 milhões, Iraque 
com US$ 2,41 milhões com 
17% das exportações, e Croá-
cia com US$ 1,36 milhões re-
presentando 9,7% das expor-
tações.

Luiz Carlos Figueiredo

As ocupações com melhores 
saldos no primeiro trimestre fo-
ram professores com 41 novas 
vagas, motorista de caminhão 
com saldo de 27 empregos, su-
pervisor administrativo com 20 
novas contratações, e alimenta-
dor de linha de produção com 
saldo de 18 empregos. As ocu-
pações que tiveram os menores 
saldos foram revisor de tecidos 
com o fechamento de 13 vagas, 
operador de cobrança bancaria 
com redução de 10 vagas, ven-
dedor do comercio varejista, 
recepcionista e assistente ad-
ministrativo, com o fechamento 
de 7 vagas cada.

Luiz Carlos Figueiredo

Existem ainda 74 clientes 
com dívidas de R$ 500,00 a R$ 
1.000,00 que juntas totalizam 
R$ 54.139,33, cerca de 61 clien-
tes com dívidas de R$ 1.000,00 
a R$ 2.000,00 o que totaliza R$ 
84.593,95 e 24 clientes com dí-
vidas acima de R$ 2.000,00 to-
talizando R$ 87.178,17.
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Na noite de 27 de 
maio, segunda-
-feira, às 19h, a 

Don Pepper Esfiharia e a Lilia 
Lingerie realizarão um evento 
especial para as mulheres de 
Batatais e região, com direito 
à palestra, desfile de roupas 
íntimas com direito de sabo-
rear o cardápio da Don Pepper 
Esfiharia. Os convites estão 
sendo vendidos a R$ 69,90 e 
as vagas são limitadas.

“Nunca a cidade de Ba-
tatais reuniu mulheres para 
falar sobre o famoso “Em-
poderamento Feminino”, o 
auge dos assuntos abordados 
na atualidade. A Don Pepper, 
em parceria com a Lilia Lin-
gerie, traz a Sexóloga Natália 
Fernandes, de Ribeirão Preto, 
para dar aquela levantada na 

O Claretiano - Centro 
Universitário de 
Batatais acaba de 

lançar o selo comemorativo 
dos seus 50 anos. A institui-
ção vai completar meio sécu-
lo de história em 2020 e o lan-
çamento marcou o início de 
diversas ações de aniversário.

Com o tema “50 Motivos 
para Comemorar 50 Anos”, a 
campanha comemorativa foi 
anunciada a todos os colabo-
radores no ginásio de espor-
tes, reunidos para conhecer a 
identidade visual que foi cria-
da especialmente para esse 
momento.

De acordo com o pró-
-reitor administrativo da ins-
tituição, Pe. Luiz Claudemir 
Botteon, as comemorações 

A Demanda por Cré-
dito do Consumi-
dor avançou 7,2% 

no 1º trimestre contra o mes-
mo período do ano anterior, 
de acordo com dados nacio-
nais da Boa Vista. Consideran-
do dados dessazonalizados, 
o indicador evoluiu 0,7% em 
março. No acumulado em 12 
meses, o indicador cresceu 
3,3%. 

Considerando os seg-
mentos que compõem o in-
dicador, o Financeiro apre-
sentou aumento de 9,9% no 
trimestre. O segmento Não 
Financeiro teve alta de 5,4% 
na mesma base de compara-
ção.

A trajetória do acumu-
lado em 12 meses mostra 
que a demanda por crédito 
não tem apresentado sinais 
de aceleração no seu ritmo 
de recuperação, refletindo 
o insuficiente crescimento 
da economia e mercado de 
trabalho fragilizado. Enten-
de-se que um crescimento 
mais robusto do indicador 

simbolizam muitas conquis-
tas. “Esse momento é de 
suma importância para toda 
comunidade claretiana, pois 
representa a celebração de vi-
tórias, ainda mais em um mo-
mento histórico que estamos 
vivendo, com grandes suces-
sos e realizações. Essa festa 
coroa tudo o que queremos 
viver — e estamos vivendo, 
e queremos dizer ao mundo 
que estamos há 50 anos fa-
zendo educação de qualida-
de”, disse.

Um dos precursores dessa 
história é o reitor Pe. Sérgio 
Ibanor Piva, que atuou direta-
mente nos processos de auto-
rização da abertura da facul-
dade na década de 70. Para 
ele, toda essa trajetória faz 

parte de uma missão que se 
desenvolveu e acolheu muitas 
pessoas.

“A missão de um missioná-
rio e ir atrás das pessoas, atrás 
dos problemas. Não imaginá-
vamos que essa situação de 
Batatais fosse desabrochar e 
chegar a esse ponto, porque 
educação é sempre uma coi-
sa muito difícil. Esperávamos 
obter sucesso, mas não pro-
priamente assim. Essa semen-
te de mostarda, como fala o 
Evangelho, se desenvolveu, 
cresceu e recolheu os pás-
saros que vieram repousar e 
se aninhar. Não dá para dizer 
que foi uma pessoa só respon-
sável por tudo isso, pois foi a 
colaboração de toda a comu-
nidade”, afirmou.

Uma história de vida com 
o Claretiano 

Nessas cinco décadas, 
muita gente passou pelo Cla-
retiano — como alunos ou 
como colaboradores, para fa-
zer tudo acontecer. Luís Cláu-
dio de Almeida, por exemplo, 
começou como estudante da 
Faculdade de Filosofia, Ciên-
cias e Letras no início dos anos 
80, também cursou Educação 
Física, se tornou coordenador 
do curso e hoje é coordena-
dor geral da pós-graduação e 
pró-reitor acadêmico.

“Vivi intensamente as 
décadas de 80 e 90 do Cla-
retiano, que foram os anos 
que prepararam a instituição 
para ser um centro universi-
tário nos anos 2000. Tenho 
mais da metade da minha 
vida dedicada à instituição, 
pois há 28 anos eu estou aqui 
dentro como professor, como 
coordenador, como dirigente. 
Aqui, a força vem do coletivo, 
nós amadurecemos muito em 
relação às avaliações do MEC, 
em relação à sociedade e nos-
sa abrangência nacional e até 
internacional agora. Eu olho 
pra isso tudo e me sinto par-
ticipante”, disse.

Outro grande exemplo é a 
Cristina de Cássia Bueno Men-

des, que trabalha na institui-
ção desde 1977, quando en-
trou para organizar o arquivo 
morto. Formou-se em biblio-
teconomia e assumiu o cargo 
de bibliotecária, ocupando 
hoje o posto de bibliotecária 
chefe.

“Um grande marco pra 
mim aqui no Claretiano foi 
quando começou a informati-
zação, pois houve um avanço 
muito grande. Antigamente, 
trabalhávamos com máquinas 
de escrever e, se houvesse 
algum erro, era preciso dati-
lografar tudo de novo. O iní-
cio da EaD em 2005 também 
marcou, pois ninguém acredi-
tava, mas o Claretiano acredi-
tou e hoje é uma das melho-
res na educação a distância”, 
relatou.

Questionada se o Claretia-
no fosse uma pessoa, o que 
diria a ela nesse momento 

Claretiano - Centro Universitário lança selo 
comemorativo dos seus 50 anos de história

autoestima das mulheres, ás 
vésperas do Dia dos Namora-
dos”, informou a empresária 
Josiane Pereira.

Segundo a empresária, as 
mulheres são especiais, sensí-
veis, inteligentes e diferentes 
por natureza, cada uma com 
sua essência. Natália Fernan-
des irá trazer um “Manual de 
Sedução” para o palco e con-
vida as mulheres a percorrer 
o lado mais secreto do seu 
íntimo, a descobrir o prazer, 
a aprender a despertar no 
outro o desejo e a deixar-se 
seduzir.

Na palestra, Natália abor-
dará a sexualidade como par-
te muito importante da vida, 
com questionamentos como 
por exemplo: Mas será que 
vivemos felizes neste cam-

po? Conhecemos e gostamos 
do nosso corpo? Deixamo-
-nos dominar pela vergonha 
ou vivemos o prazer livre de 
preconceitos? Exploramos a 
nossa sensualidade, as nossas 
fantasias em busca do prazer?

“Vamos quebrar tabus 
nesse encontro, trazendo di-
cas e técnicas para as mulhe-
res alcançarem mais prazer 
nas suas relações, descons-
truir rótulos dos padrões de 
beleza, buscar a felicidade 
plena seja ela na vida pesso-
al ou profissional. Noite de 
gente bonita, desfile de moda 
íntima, parceiros que também 
irão contribuir para o suces-
so desse primeiro evento e o 
melhor cardápio da cidade”, 
comentou Natália Fernandes.

Serviço - Data do Evento 

Don Pepper Esfiharia e Lilia Lingerie preparam noite 
especial com palestra e desfile de roupas íntimas

especial, emocionada, Cristi-
na respondeu: “Eu diria que 
o Claretiano pra mim é mais 
do que minha família, pois 
não sou capaz de deixar esse 
lugar. Na exatidão da palavra, 
Claretiano é família”, afirmou. 

Além da campanha co-
memorativa dos 50 anos do 
ensino superior em Batatais, 
entre 2019 e 2020 também 
serão comemorados os 115 
anos do Claretiano - Colégio 
São José de Batatais, os 125 
anos dos Missionários Clare-
tianos no Brasil, 90 anos da 
presença dos Missionários 
Claretianos em Rio Claro e os 
15 anos da Rádio Claretiana 
FM de Batatais. 

Toda a programação de ani-
versário será lançada em breve 
e deve envolver professores, 
alunos, ex-alunos, funcionários 
e eventos que já acontecem 
anualmente em Batatais.

27/05 ás 19h. Local: Don Pe-
pper Esfiharia. Valor: R$ 69,90 
(incluso cardápio), convites 
limitados. Mais informações 
pelos telefones 16 99283-
4214 e 16 99139-1665.

O evento contará com a palestra 
da sexóloga Natália Fernandes

ao longo do ano dependerá 
da melhora na renda, das 
condições de crédito e dimi-
nuição da desocupação. 

METODOLOGIA
O indicador de Demanda 

do Consumidor por Crédi-
to é elaborado a partir da 
quantidade de consultas 
de CPF à base de dados da 
Boa Vista por empresas. As 
séries têm como ano base 
a média de 2011 = 100 e 
passam por ajuste sazonal 
para avaliação da variação 
mensal. A partir de janeiro 
de 2014, houve atualização 
dos fatores sazonais e reela-
boração das séries dessazo-
nalizadas, utilizando o filtro 
sazonal X-12 ARIMA, dispo-
nibilizado pelo US Census 
Bureau.

Atualmente é referên-
cia no apoio à tomada de 
decisão em todas as fases 
do ciclo de negócios: pros-
pecção, aquisição, gestão 
de carteiras e recupera-
ção.

Boa Vista: Demanda 
por Crédito do 

Consumidor cresce 
7,2% no trimestre
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A pesquisa de Inten-
ção de Consumo 
das Famílias (ICF) 

da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) mostra queda 
na intenção de consumo das 
famílias brasileiras de 1,9% 
no mês de abril. Essa é a se-
gunda queda mensal conse-
cutiva em 2019, após o recuo 
de 0,4% em março. O estudo 
apontou variação negativa 
em todos os subíndices do in-
dicador. A última vez que isso 
ocorreu foi em julho do ano 
passado, quando a economia 
do País ainda se recuperava 
dos prejuízos causados pela 
greve dos caminhoneiros.

Para o presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, a 
performance ainda lenta da 
economia, os juros e o de-
semprego têm frustrado o 
otimismo das famílias para o 
consumo. “O País passa por 
uma fase de mudanças e ajus-
tes. A aprovação da reforma 
da Previdência, nos próximos 

Caça Palavras
O outono é uma estação curiosa, mescla dias quentes com noites frias. Para quem apre-

cia ficar aquecido quando a temperatura cai, uma dica de cheff é uma bela e saborosa 
sopa de legumes. Para essa edição vamos recordar alguns deles que ficarão muito 

bem na panela. Leve e com muito sabor. Aproveite e procure um legume secreto que não será 
anunciada aqui. Por favor, quem descobrir, não deixe de dar o retorno para a nossa redação. 
Bom apetite e boa diversão:

Programação Cultural - 
Maio de 2019

Programação do Teatro 
Municipal Fausto Bellini Degani

ACADEMIA ECO FITNESS
 ESPETÁCULO DE DANÇA

04/05
Horário: 20h

ESPETÁCULO MUSICAL “A BELA E A FERA”
11/05
Horário: 19h
Ingressos R$ 80,00 inteira R$40,00 meia
A BELA E A FERA - O Musical, chega ao Teatro Mu-
nicipal De Batatais em ÚNICA APRESENTAÇÃO.
Ingressos à venda em: https://ticketbrasil.com.
br. Seu ídolo mais próximo de você. Não perca 
mais tempo e garanta já seu ingresso, com o 
conforto da internet através do cartão de cré-
dito em até 12x, por boleto, ou através de um 
ponto de venda e nas bilheterias do Teatro.

tistas participantes do show de abertura da 
Copa do Mundo, em 2014.

Escrito pelos Irmãos Grimm (Jacob e Wi-
lhelm) em 1812, o conto de fadas fala sobre a 
história de amor entre uma linda e inteligente 
jovem (Bela) e um príncipe que foi enfeitiçado 
e transformado em Fera. Bela vive em um vi-
larejo francês com seu pai, que é capturado e 
aprisionado pela Fera em seu castelo. A jovem 
consegue localizá-lo e se oferece para ficar no 
lugar dele. Sua bondade a faz enxergar o lado 
humano da Fera, por quem se apaixona perdi-
damente, quebrando o feitiço.

A turnê do musical já passou por cerca de 
50 das maiores cidades do país atingindo mais 
de 250.000 expectadores.

Não perca a oportunidade única de assistir 
a este incrível espetáculo para toda a família.

CANTINHO DO FUTURO
APRESENTAÇÃO ALUNOS

15/05
Horário: 19h30

ESPETÁCULO “A VIDA É UMA COMÉDIA”
18/05
Horário: 20h

GRUPO TEATRAL PLENITUDE 
“ESPETÁCULO ALADIN”

26/05
Horário: 16h
Praça Cônego Joaquim Alves

35ª FEIRA DO AMOR

A encenação que conta com enorme es-
trutura de som, luz e projeções, leva para o 
palco mais de 25 integrantes, além de mais de 
150 figurinos e cenários grandiosos.

No elenco, o destaque é a atriz Flávia Men-
gar, intérprete da Bela, protagonista de outros 
importantes trabalhos teatrais, como Dorothy, 
de O Mágico de Oz, e Ariel, de A Pequena Sereia.

Os figurinos são assinados por Bruno de 
Oliveira, um dos mais respeitados profissio-
nais brasileiros, responsável por vestir os ar-

Dias 04 e 05 de maio
Das 09h às 18h
Programação musical, praça de alimentação, 
feira de artesanato.

meses, pode trazer um alento 
para a economia brasileira”, 
acredita Tadros.

Os subíndices Momento 
para Duráveis (-5,8%) e Pers-
pectiva de Consumo (-3,3%) 
foram os que mais influen-
ciaram a retração no ICF, se-
guidos pela Perspectiva Pro-
fissional (-1,7%) e a avaliação 
quanto ao Emprego Atual 
(-1,6%). O resultado da pesqui-
sa da CNC aponta ainda que 
o ICF chegou a 96,2 pontos, 
continuando abaixo da zona 
de satisfação, de 100 pontos. 
Desde abril de 2015, quando 
atingiu 102,9 pontos, o ICF 
não ultrapassa essa marca.

FAMÍLIAS BRASILEIRAS 
MAIS CAUTELOSAS QUANTO 

AO CONSUMO
Para a CNC, a retração no 

ICF de abril demonstra maior 
cautela das famílias para con-
sumir diante do aumento dos 
preços, dos juros altos e do 
nível de endividamento. Se-
gundo a Confederação, as in-

certezas de curto prazo quan-
to aos rumos da economia, 
em virtude principalmente 
das dificuldades de melhora 
no mercado de trabalho, con-
tribuíram para compor um 
quadro de relativo desânimo 
entre as famílias brasileiras.

ICF NAS REGIÕES
A queda do ICF foi influen-

ciada, sobretudo, pelas famí-
lias localizadas no Sudeste 
(-3,2%) e Nordeste (-1,7%), 
regiões brasileiras mais po-
pulosas e bastante atingidas 
pelo desemprego. Já a região 
Norte foi a única a revelar au-
mento da intenção de com-
pra (+2,5%).

A intenção de consumo das 
famílias do Sul (102,7 pontos) e 
do Norte (100,3) ainda se en-
contra na zona de satisfação, 
acima dos 100 pontos, já Su-
deste e Centro-Oeste estão no 
mesmo padrão de insatisfação 
(94,7 pontos), seguidos pelo 
Nordeste (96,2 pontos).

Fonte: Gecom/CNC

Intenção de Consumo das Famílias 
cai pelo segundo mês consecutivo

Anuncie  sua empresa no 

 e garanta bons negócios
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