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CURSOS SUPERMEI – SEBRAE

Ser dedicado, otimista,
ter esperança e fé

A

inda é tempo de desejar a todos
vocês um Feliz Ano Novo. Sim, estamos em janeiro, quando tudo
começa, ou recomeça, depende do ponto de
vista. Na realidade, apenas continua. O tempo é senhor de sí e só avança. O que acontece é a reflexão sobre o que fazemos e o que
somos, assim traçamos novos planos, Novos Rumos. Alguns chamam de promessas,
prefiro a palavra objetivos. Promessas nem
sempre são bem trabalhadas, enquanto os
objetivos são incrustados na nossa opinião,
principalmente para quem pensa como empresário, como empreendedor.
Seja como for, promessa ou objetivo, vamos nos comprometer em fazer melhor em
2019. Não colocaremos a culpa em 2018,
pois o ano passado não foi formado só de
momentos negativos. Vamos lembrar das
coisas boas que passamos e agradecer por
termos chegado até aqui vivos, com saúde,
com nossos pais, filhos, amigos, etc.
Independente de crença religiosa, temos
forças poderosas agindo dentro de nós, em
nosso psicológico, e muitas delas são responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso.
Conforme o título sugere, temos que ter disciplina em nossa mente e trabalhar o positivismo como energia vital.
Uma coisa leva a outra, e acredite, em
algumas situações, a ordem das nossas
atitudes alteram os resultados. Claro que
não se trata de metafísica, não é quântico
e sim semântica, interpretação. Analisemos o título em questão na ordem oposta
a qual se apresenta: Ter fé é muito importante, é a esperança de que algo dará certo, é ser otimista, mas para um resultado
no mínimo satisfatório é preciso dedicação, dedicação é disciplina, trabalho, persistência, estudo, consciência, sabedoria e
paciência.

Foco no trabalho é a palavra de ordem.
Aprender com os erros, não desistir com as
dificuldades que se encontra pelo caminho,
ser responsável, porém divida as responsabilidades. Não absorva e carregue todo o
peso sozinho. Dizer que trabalha, e realmente trabalhar, 16 horas por dia é muito animador para quem ouve, mas não tão saudável
para quem pratica, pois no dia seguinte a
luta continua e temos que estar descansados, recuperados e dispostos.
Os negócios são verdadeiramente importantes. Dinheiro é bom, nos dá segurança na
vida, mas não viva em função dele. Reserve
um tempo para a família, abrace sua esposa,
brinque com seus filhos, divirta-se com eles.
Muitas vezes damos mais valor ao trabalho,
aos negócios, chegamos em casa cansados,
e não damos atenção para aqueles que esperam uma palavra de carinho, um afago,
um abraço, um sorriso, coisas simples que
dinheiro não compra.
Muitas vezes estamos estafados, cansados do dia, de receber dezenas de clientes,
fornecedores, de ir às agências bancárias
e a única coisa que nos vem á cabeça é o
descanso, chegar em casa e não fazer mais
nada, não ouvir um pouco da vida da esposa,
não perguntar ao filho como ele foi na escola, ou apenas como passou o dia. O tempo
está correndo contra nós, nossos filhos crescem rápido e logo talvez nem vão querer
aquele beijo ou o abraço, estarão grandes
e desacostumados ao afeto. Casamentos se
acabam assim. A esposa se sente sozinha.
Desculpe as palavras. É apenas um
convite para a reflexão. A vida é boa, mas
o plano terrestre é passageiro. A gente vai
um dia, e o que fica aqui é o que fomos
na lembrança da nossa família e amigos.
Viva intensamente agora, seja feliz agora.
Feliz 2019.

Data: De 21 a 30/01/2019 e de 18 a 20/03/2019 e 25 e 26/03/2019
Local: ETEC Antônio de Pádua Cardoso e Salão de Eventos “Alcides Milan” ACE Batatais
Horário: 19h às 22h
Público Alvo: Microempreendedores Individuais e potenciais empreendedores
Inscrições: a partir do dia 03/01/2018.
Local das Inscrições: ACE Batatais
Horário de atendimento: 09h às 12h de segunda a sexta-feira
Documentos:
Microempreendedores Individuais: Cartão CNPJ, RG, CPF, endereço, telefone
de contato
Potenciais Empreendedores: RG, CPF, endereço, telefone de contato.

CURSOS SEBRAE

Veja relação de cursos disponíveis para o ano de 2019, na página 4

REUNIÕES ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
E CONSELHOS DA ACE BATATAIS – ANO 2019

Horário: 19h30
Local: Salão de Eventos “Alcides Milan” ACE Batatais
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho

Dia
22/01
19/02
19/03
23/04
21/05
18/06

Mês
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Deembro

Dia
23/07
20/08
17/09
29/10
19/11
17/12

Para mais informações: (16) 3761-3700
acebatatais@acebatatais.com.br

COMUNICADOS
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA ACE

De segunda a sexta-feira das 09h às 18h
Sábados: das 09h às 13h
Fechado aos domingos e feriados.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO SEBRAE AQUI

De segunda a sexta-feira das 09h às 12h
Atendimento do agente do Sebrae Aqui e agendamento de consultores do Sebrae.

FUNCIONAMENTO DA ACE BATATAIS NO DIA 02/01/2019

Comunicamos que a ACE Batatais, não prestará serviços de atendimento no dia 02/01/2019.

EXPEDIENTE – EMPREENDA Jornal da ACE Batatais

Nome Fantasia
Buffet Casa Di Zamproni
Emporio Da Lu
Mega Impress Grafica
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R. Fernando De Noronha, 359
R. Arthur Lopes De Oliveira, 1565
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Telefone
16-3761-7836
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16-3662-1696

Jornalista Responsável: Vergílio Luciano Oliveira (MTB - 32.438/SP)
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ACE e Movimenta Batatais fazem o repasse
de R$ 119 mil às entidades

do Futuro, com 299 vendas,
Creche Menino Jesus, com
254 vendas e Abadef, com
245 vendas. O Movimenta
Batatais, em cinco edições,
totaliza 9.531 e mais de R$
470 mil em repasses para as
entidades assistenciais do
município.
Entidades assistenciais
do município que participaram do 5º Movimenta
Batatais: ABADEF, ADEPAB,
Comarev, APAE Batatais,
Fundação José Lazzarini,

Associação Batataense de
Judô, Cantinho do Futuro,
Creche Menino Jesus, Casa
Missionária Divina Misericórdia, Associação El Shadai de Batatais, Hospital
Major Antônio Cândido, Lar
São Vicente de Paulo, ONG
Meu Primeiro Passo, Associação Pedacinho do Céu,
Creche Samaritanos, Demolay, Ahema (Associação
Histórica dos Menores da
Antiga Febem) e Grupo de
Escoteiros da Alta Mogiana.

5º MOVIMENTA BATATAIS

N

esse ano foram
vendidas mais de
2.300 camisetas.
Somando as cinco edições,
o evento arrecadou mais de
R$ 470 mil para as entidades assistenciais
No dia 19 de dezembro,
quarta-feira, às 17h, no Salão de Eventos Alcides Milan, sede da ACE Batatais,
os diretores e organizadores do Movimenta Batatais
realizaram o repasse do
resultado financeiro da 5ª
edição do evento esportivo solidário às entidades
participantes, que totalizou R$ 119 mil. Nesta edição foram vendidas 2.380
camisetas.
Todas as entidades participantes compareceram à
ACE, ocasião em que foi entregue o cheque simbólico
no valor de R$ 119 mil às

QUANTIDADE DE CAMISETAS VENDIDAS
POR ENTIDADE E VALOR DE REPASSE

entidades. Em seguida foi
feito o repasse da primeira
parcela para cada entidade,
que representa cerca de
85% do valor que cada uma
tem para receber. A segunda parcela, que representa
valores menores, será repassada às entidades no
dia 25 de janeiro de 2019,
sexta-feira.
“Dividimos os repasses
em duas vezes pois tivemos uma quantidade razoável de camisetas vendidas pelo cartão de crédito,
que foram parceladas em
até quatro vezes, além do
parcelamento das cotas de
patrocínio até março de
2019, mesmo assim, a ACE
Batatais antecipou parte
do valor para que as entidades tivessem acesso
imediato à maior parte do
valor”, comentou o geren-

te da ACE, Luiz Carlos Figueiredo.
Nesse primeiro repasse, as entidades, de acordo
com o resultado de venda
de cada uma, receberam
juntas R$ 99.960,00. O segundo repasse totaliza R$
19.040,00.
Segundo informou o
gerente da ACE, Luiz Carlos Figueiredo, foi feito um
acordo entre Comissão Organizadora e entidades participantes para que fosse
retido R$ 10 de cada camiseta vendida, valor que foi
utilizado para cobrir custos
da realização do evento
nesta edição e para fazer
uma pequena reserva econômica para a realização do
6º Movimenta Batatais.
Nessa edição, as entidades que mais venderam
camisetas foram: Cantinho

Clas. NOME DA ENTIDADE BENEFICENTE
QTDE.
VALOR
		
CAMISETAS
REPASSE
1
CANTINHO DO FUTURO
299 R$ 14.950,00
2
ASSOC. BENEF. JOSÉ MARTINS DE BARROS (CRECHE MENINO JESUS)
254 R$ 12.700,00
3
ABADEF
245 R$ 12.250,00
4
ASSOCIAÇÃO EL SHADAY DE BATATAIS
203 R$ 10.150,00
5
ONG MEU PRIMEIRO PASSO
200 R$ 10.000,00
6
PEDACINHO DO CÉU
188
R$ 9.400,00
7
OS SAMARITANOS
152
R$ 7.600,00
8
COMAREV
122
R$ 6.100,00
9
ADEPAB
115
R$ 5.750,00
10 LAR SÃO VICENTE DE PAULO
114
R$ 5.700,00
11 APAE
112
R$ 5.600,00
12 FUNDAÇÃO JOSÉ LAZARINI
96
R$ 4.800,00
13 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
70
R$ 3.500,00
14 ASSOCIAÇÃO BATATAENSE DE JUDÔ
64
R$ 3.200,00
15 GRUPO DE ESCOTEIROS ALTA MOGIANA BATATAIS
56
R$ 2.800,00
16 DIVINA MISERICOÓRDIA
40
R$ 2.000,00
17 DEMOLAY
27
R$ 1.350,00
18 AHEMA - ASSOC. HISTÓRICA DOS EX MENORES DA FEBEM
23
R$ 1.150,00
TOTAL
2.380 R$ 119.000,00
Nota: a primeira parcela do repasse, referente a 84% do valor destinado a cada Entidade Beneficente foi efetuada no dia 19/12/2018, a segunda parcela será efetuada no dia 25/01/2019.
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Reunião do Grupo de Recursos
Humanos foi adiada para esse ano

D

e acordo com informações do gerente executivo da
ACE Batatais, Luiz Carlos Figueiredo, a reunião do Grupo de RH, que seria realizada
no dia 11 de dezembro, às
13h30, no Salão de Eventos
da ACE Batatais, foi adiada
para este ano em data ainda
a ser definida junto aos participantes. “Precisamos adiar
o encontro entre os profissionais de RH, pois muitos
estavam atarefados com as
atividades das áreas de recursos humanos de final de
ano nas empresas”, comentou.
A primeira reunião do
Grupo de RH, realizada no dia
9 de outubro, foi considerada
um sucesso, pois contou com
a participação de mais de 60
pessoas. A profissional de
Recursos Humanos, Beatriz
Resende fez todo o acompa-

nhamento e coordenação do
encontro. Já a segunda reunião, agendada para o dia 11
de dezembro, foi transferida
para 2019.
“Não tivemos muitas confirmações de presença de
profissionais e empresários
para a realização da reunião
em dezembro, então achamos por bem transferir o encontro para uma data posterior. Sabemos que dezembro
é um mês mais complicado,
pois os setores de recursos
humanos das empresas estão focados nos fechamentos
de folhas com 13º salários,
férias, horários especiais de
funcionamento, horas extras
e outros afazeres inerentes
ao período”, explicou Figueiredo.
Ainda segundo o gerente, o telemarketing da ACE
Batatais entrará em contato com as empresas que

participam do Grupo de RH
para verificar uma data em
que todos possam participar, além de contatos que
serão efetuados pela diretoria da ACE com os empresários, visando a adesão
de um maior número de
empresas. Possivelmente,
o encontro será agendado
para o final de janeiro ou
início de fevereiro.
A ACE Batatais patrocina
as reuniões do Grupo de RH,

com a contratação da consultora de Recursos Humanos
Beatriz Resende. A participação de profissionais de RH e
empresas é gratuita, tendo
como única contrapartida o
comprometimento de participar dos encontros.
Mais informações pelo
3761-3700, com Figueiredo.
Todos os empresários ou representantes da área de RH
das empresas podem participar.

ACE e Sebrae divulgam cursos e
oficinas disponíveis para 2019

A

diretoria da ACE Batatais, com o objetivo

de disponibilizar aos associados e comunidade
batataense treinamentos para aprimoramento e formação profissional, em reunião com o
Sebrae, definiu os cursos e oficinas que estarão disponíveis para
serem realizados no ano de
2019.

COMEÇAR BEM
Carga Quant.
Valor
Horária
Inscr.
Análise de Mercado
4h
20 R$ 160,00
Análise de Negócios
4h
20 R$ 80,00
Como Validar Seu Negócio
8h
20 R$ 190,00
Empreendedorismo
4h
20 R$ 80,00
Empreender com
Sustentabilidade
3h
20 R$ 80,00
Formalização
4h
20 Gratuito
Plano de Negócios
6h
20 R$ 160,00
Transforme sua Idéia em
Modelos de Negócios
12h
20 R$ 190,00

Segundo o gerente executivo da ACE, Luiz Carlos Figueiredo, a realização dos cursos e
oficinas estão condicionados
à adesão dos associados e da
comunidade. As datas serão
definidas posteriormente em
conformidade com a adesão
dos interessados.
As inscrições podem ser
feitas na ACE Batatais, no
Gestão Financeira

Curso

Curso
Internet

NA MEDIDA
Carga
Horária
2h individual
16h coletivo

Como Construir
Sua Loja Virtual
3h
Como Criar um
Site de Sucesso
3h
Como Criar uma Página
Empresarial no Facebook
3h
Como Usar Sites de
Busca na Internet
3h
Gestão de Pessoas
e Equipes
2h individual
24h coletivo
Gestão Estratégica
de Vendas
2h individual
16h coletivo

Quant.
Inscr.

Valor

20 R$ 240,00
20

R$ 70,00

20

R$ 70,00

20

R$ 70,00

20

R$ 70,00

20 R$ 280,00

20 R$ 240,00

Marketing
Planejamento
Estratégico
Tributação
Gestão para o
E-commerce

Posto de Atendimento do
Sebrae Aqui, de segunda à
sexta-feira, das 9h às 12h, ou
através do e-mail sebraeaquibatatais@acebatatais.com.
br. A inscrição deve conter o
curso de interesse, o nome
completo, endereço, telefone
de contato, RG, CPF, data de
nascimento, CNPJ da empresa. Os cursos oferecidos são:

2h individual
20h coletivo
2h individual
16h coletivo

20 R$ 240,00

2h individual
16h coletivo
2h

20 R$ 240,00
20 Gratuito

8h

20 R$ 160,00

SEI
Carga
Horária
Sei Comprar
3h
Sei Controlar Meu Dinheiro
4h
Sei Crescer
4h
Sei Empreender
4h
Sei Formar Preço
4h
Sei Planejar
3h
Sei Unir Forças para Melhorar
3h
Sei Vender
3h
Curso

OFICINAS
Carga
Horária
Equipe Motivada
3h
Fluxo de Caixa
3h
Atendimento ao Cliente
8h
Ganhe Mercado (Marketing
para Novos Negócios)
4h
Indicadores e Metas
4h
Inove para Ganhar Mais
3h
Curso

20 R$ 260,00

Quant.
Inscr.
20
20
20
20
20
20
20
20

Valor
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito

Quant.
Valor
Inscr.
20 Gratuito
20 Gratuito
20 R$ 160,00
20
20
20

Gratuito
R$ 80,00
Gratuito
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O que isso me
importa?

Q

uanto você, empresário, se preocupa com o bem-estar e a satisfação de seu colaborador?
Quando você entrega o salário ao empregado o
faz com satisfação de quem está retribuindo todo um mês de
trabalho? Você recolhe a contribuição previdenciária imaginando que ela assegura uma renda quando seu colaborador não puder mais trabalhar? Quando o colaborador deixa de comparecer
alegando motivo de saúde ou te entrega um atestado médico
você indaga se ele está bem de saúde ou se o atestado é falso?
Diante destas perguntas, não é incomum que o empresário
reclame que paga os salários em dia e que cumpre onerosas e
severas obrigações trabalhistas, além de contar um rosário de
reclamações acerca de seus empregados.
Mesmo assim vale repetir a pergunta: você, empresário realmente se importa com o seu colaborador. Você o tem apenas
como empregado ou, efetivamente, como colaborador?
Como é época de pensar sobre os planos para o ano vindouro, vale incluir nas reflexões as relações da sua empresa com
seus colaboradores.
Há três questões que devem nortear esta análise.
A primeira delas, é que denominar empregado de colaborador não é apenas eufemismo. Do ponto de vista jurídico, o contrato de trabalho é, ainda, um contrato bilateral, ou seja, onde
cada um cumpre uma obrigação e aufere um direito. Porém, do
ponto de vista prático, o contrato de trabalho é, mais do que
nunca, um contrato de colaboração.
Do empreendimento mais simples ao mais sofisticado, das
empresas de trabalho manual até as mais avançadas empresas
de tecnologia, do boteco da esquina à grande indústria, parte
considerável do sucesso da empresa é fruto da adequada colaboração entre empresa e seus empregados.
O empregado já não é apenas a pessoa subordinada às ordens do empregador, mas um agente efetivo do sucesso da empresa. Na outra ponta, trabalhar não é apenas o dever social que
“dignifica o ser humano”, mas o meio de realização de projetos,
que englobam a própria subsistência, a prática profissional e
a realização pessoal, familiar e social. Em suma, o sucesso da
empresa garante tanto a realização do empregador como a do
empregado.
Porém, ainda existe no seio da empresa e da sociedade que
a relação empregatícia tem um viés de conflito, quando deveria
ser o oposto.
Então, não basta “assinar a carteira”, é preciso estimular a
colaboração integrando o colaborador ao projeto da empresa, que se faz pela conjugação de dois elementos essenciais: o
cumprimento das obrigações trabalhistas (no qual se inclui a remuneração adequada do trabalho) e a criação de um ambiente
organizacional que seja agradável aos colaboradores.
Grande parte dos conflitos entre empregador e empregado e entre empregados não tem causa na remuneração, mas
no clima organizacional. É nesta seara que se torna relevante
o interesse do empregador pelo colaborador. Não se trata de
invadir a esfera pessoal, familiar ou afetiva do empregado, mas
de medir a satisfação dele com o que a empresa proporciona
tanto em termos de remuneração quanto de bem-estar durante
o trabalho.
É a satisfação do empregado com a empresa (ou seja, o balanço entre o que o colabora espera e o que efetivamente recebe da
empresa e não apenas em termos de salário) que proporciona o
comprometimento (quer dizer, a preocupação com o destino da
empresa) e a motivação para trabalhar (em suma, a disposição do
colaborador em se esforçar no exercício de suas atividades).
A segunda razão prática, é que o colaborador insatisfeito,
em geral, não colabora e, pior, pode sabotar a empresa.
Há vários exemplos de sabotagem: o descuido com produtos
e equipamentos; ver o cliente entrar na loja e fingir que não o
viu; o desconhecimento acerca dos produtos que está vendendo; o desinteresse pelo aprimoramento de processos internos,
etc, etc, etc.
O terceiro e, sem dúvida, mais importante aspecto, é que a
relação de trabalho envolve seres humanos. Tanto aqueles que
investem tempo e dinheiro para empreender, como os que dispensam tempo e esforço para trabalhar e, com isso, sobreviver.
Não são meramente duas pontas de um contrato. São pessoas; mães, pais ou filhos de alguém; que têm sonhos e desejos;
que podem estar felizes ou entristecidos, saudáveis ou doentes,
cheios de esperança ou entregues ao
desespero. Carregam em si tudo o que
significa ser humano, o que já basta
para serem importantes.
Boas festas a todos!
Feliz 2019.
Dr Alexandre dos Santos Toledo
Diretor de Assuntos
Jurídicos da ACE Batatais
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ACE Batatais faz a doação Papai Noel da ACE atende a dois pedidos de
de 5.200 kits de doces para
presentes especiais no Natal
o Papai Noel distribuir
para as crianças

P

ela manhã do dia
7 de dezembro, o
presidente da ACE
Batatais, Gino Ivair Bellon e
as colaboradoras Sueli e Jordana, fizeram a entrega de
5.200 kits de doces ao diretor
do Departamento Municipal
de Turismo, Fernando Jordão
e para a colaboradora Rosângela. Posteriormente, os kits

foram entregues ao Papai
Noel para que
ele distribuísse
para as crianças
que visitaram a
sua casinha na
Praça Cônego
Joaquim Alves.
“Nos dias
que antecedem
o Natal, o Papai Noel esteve
na sua casinha para receber
as crianças, tirar fotos, receber pedidos de presentes e
entregar os docinhos. Para nós
da ACE Batatais é uma grande
felicidade poder participar de
uma ação tão nobre, que desperta a magia natalina no coração da população de nossa
cidade”, comentou Gino.

ACE faz a doação de 300
refrigerantes e mais R$
1 mil para a Campanha
Natal Sem Fome

N

o dia 18 de dezembro, por volta das
9h, na sede do Fundo Social de Solidariedade, a
ACE Batatais, representada
pelo diretor Roberto Carlos
Nardi (Zinho), fez a entrega
de 300 refrigerantes de dois
litros cada para a Campanha
Natal Sem Fome. A ACE ainda fez o repasse de R$ 1 mil

para a aquisição
de itens para as
cestas básicas da
ação.
O diretor Roberto Carlos, que
integra a Comissão
Empresa Solidária
da ACE Batatais,
fez a entrega dos
refrigerantes para
a Campanha Natal Sem Fome à 1ª
dama do município, Maria Auxiliadora da Silva Romagnoli.
O recurso utilizado para a
compra dos refrigerantes doados ao Fundo Social, assim
como o valor de R$ 1 mil repassado ao Natal Sem Fome,
provém das doações feitas
pelas empresas associadas
à ACE Batatais, denominada
Campanha Empresa Solidária.

D

urante a chegada
do Papai Noel, realizada no dia 7 de
dezembro de 2018, na Praça Cônego Joaquim Alves, o
Bom Velhinho recebeu vários
pedidos de presentes das
crianças que o visitaram em
sua casinha acompanhadas
pelos pais. Algumas crianças

entregaram cartinhas com os
pedidos e duas chamaram a
atenção da diretoria da ACE
Batatais.
Segundo o gerente da
ACE, Luiz Carlos Figueiredo,
as duas cartinhas, escritas pelos responsáveis das
crianças, explicavam que a
família não tinha condições

financeiras para comprar
os presentes que elas tanto
queriam, pedindo ao Papai
Noel que atendesse o desejo delas, uma boneca e uma
piscina de montar de mil litros.
As cartas foram encaminhadas para os diretores da
ACE, que decidiram atender

aos pedidos tão especiais. A
boneca e a piscina foram adquiridas nas lojas associadas
pela ACE Batatais e no dia 21
de dezembro o próprio Papai
Noel foi visitar as crianças
para fazer a entrega dos presentes.
“Não é habitual a ACE
atender pedidos de presentes, pois somos parceiros da
ação Eu Ajudo que visita os
bairros e entrega brinquedos
às crianças carentes de Batatais, mas as cartinhas comoveram a diretoria e decidiu
atender os dois desejos. Ficamos muito felizes em realizar
sonhos tão inocentes como
esses das duas crianças. Natal para ser bom, tem que ser
feliz”, comentou o presidente
da ACE Batatais, Gino Ivair
Bellon.

Campanha Eu Ajudo distribuiu milhares
de brinquedos em vários bairros de Batatais

C

omo já é tradição,
os amigos que compõe a Campanha
“Eu Ajudo” se reuniram novamente para fazer a alegria de
milhares de crianças no dia
24 de dezembro, às 13h, em
frente ao Claretiano – Centro
Universitário. Na pick-up o
Papai Noel com balas de vários sabores, em seguida estava um caminhão repleto de
brinquedos com destino à periferia de Batatais. Vários carros dos amigos seguiram em
carreata, passando pelo centro da cidade e depois para
o bairro próximo ao Distrito
Industrial. Segundo Vinícius
Lima, diretor da ACE Batatais e integrante do Eu Ajudo,
essa foi a 18ª edição da iniciativa dos 10 amigos que começou no ano de 2000.
Conforme informou o gerente da ACE Batatais, Luiz
Carlos Figueiredo, a entidade
doou mais de 30 quilos de
balas para a ação Eu Ajudo e

mais R$ 800 em dinheiro para
a aquisição de brinquedos. “A
ACE tem muita simpatia por
esta ação e todos os anos é
parceira do Eu Ajudo, que faz
o Natal das crianças carentes
mais feliz. Parabéns a todos
que fizeram as doações e a
todos os integrantes do Eu
Ajudo”, comentou.
Seguindo um roteiro, o
primeiro a ser visitado foi o
bairro Joaquim Marinheiro,
depois o bairro Jorge Nazar.
Também foram distribuídos
brinquedos no Conjunto Habitacional Salin Jorge Mansur,
Parque Simara, Jardim Santa
Luiza (Vila Lopes), Conjunto
Habitacional Antônio Romagnoli, Conjunto habitacional
Zaira Pupim. Por onde a carreata passava e encontrava
crianças em frente aos imóveis, vários brinquedos eram
lançados, fazendo a alegria
também de quem não estava
próximo aos pontos de distribuição.

No itinerário também
estavam a avenida Jácomo
Rampim, o Conjunto Habitacional Geraldo Ferraz de Menezes, o bairro Antônio Claret
Dal Pícolo e o bairro Altino
Arantes. Vinícius Lima informou que foram distribuídos
mais de três mil brinquedos,
entre carrinhos, bonecas e
bolas de futebol.
“Agradecemos de coração a todos que nos ajudam
a realizar essa ação de Natal.

Sem a ajuda da população seria difícil conseguir distribuir
tantos presentes. O nosso
agradecimento a todos os
parceiros e principalmente a
Deus por nos permitir mais
esse ano. O Eu Ajudo distribui
brinquedos e arrecada sorrisos de felicidade das crianças
e de seus pais, isso para nós
vale muito e somos muito felizes em poder realizar essa
campanha”, finalizou Vinícius
Lima.

ACE Batatais promove Natal Solidário no Lar São Vicente de Paulo

C

om a missão de
tornar o Natal dos
idosos do Lar São
Vicente de Paulo mais alegre
e feliz, no dia 21 de dezembro
de 2018, a ACE Batatais levou
o Papai Noel à entidade para
fazer a entrega de presentes
escolhidos por eles mesmos
uma semana antes, com recados fotografados pela equipe
da ACE e entregues diretamente ao Papai Noel.
A ideia de fazer a ação Natal Solidário no Lar São Vicente foi das colaboradoras da
ACE, Andrea Oliveira e Sueli
Corrêa, levada como sugestão para a reunião de direto-

res e aprovada.
No dia 13 de dezembro,
Andrea e Sueli foram à entidade com uma lousa e pincel
atômico, onde eram escritos
os pedidos de presentes, em
seguida eram tiradas as fotos
com cada um dos idosos.
Os pedidos mais comuns
eram camisas, camisetas,
chinelos e sandálias, entre
os mais originais estavam
pedidos de perfume, um CD
da dupla sertaneja Tonico e
Tinoco e de uma instrumento
musical de sopro denominada Gaita Sonhadora.
Passada essa fase, Sueli
e Andrea entrou em contato

com várias empresas associadas pedindo as doações dos
presentes. Os empresários
abraçaram a causa e doaram
todos os pedidos.
No dia 21 de dezembro, às
14h a ACE Batatais chegou ao
Lar São Vicente com o Papai

Noel para fazer as entregas
dos presentes. No dia, a ACE
Batatais preparou um gostoso e acolhedor café da tarde
para os idosos. Ao todo, foram entregues 36 presentes
aos idosos.
“Agradecemos à direção

do Lar São Vicente por nos
dar a oportunidade de oferecer esse dia tão especial aos
idosos, também às empresas
que fizeram a doação de todos os pedidos de presentes
e a todos que participaram
da ação, às colaboradoras

Andrea e Sueli pela iniciativa. Um Natal feliz é praticar
boas ações para os nossos
semelhantes e com certeza
a ACE incentivará essas atitudes”, comentou o presidente
da Ace Batatais, Gino Ivair
Bellon.
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ACE promove o Planejamento Organizacional para 2019

V

isando atender as
diretrizes do Planejamento Estratégico da ACE Batatais, o presidente da diretoria executiva,
Gino Ivair Bellon e o gerente
executivo Luiz Carlos Figueiredo, estiveram reunidos no
mês de dezembro por diversas vezes com o objetivo de
efetuar o Planejamento Organizacional para o ano de 2019.

tas administrativas que implicam diretamente na gestão e das atividades a serem
desenvolvidas no decorrer do
ano, visando atender as necessidades e interesses dos
associados. Destacamos a seguir algumas das propostas.
Nas reuniões foram definidas as prioridades e atividades a serem realizadas visando atender as necessidades
administrativas e as demandas dos associados. As propostas passarão por analise
e aprovação da Diretoria Executiva e Conselhos na primeira reunião ordinária que será
realizada no dia 22 de janeiro.
Serão discutidas propos-

Feira
Feira do Empreendedor 2019
Hair Brasil Profissional
SuperPet
Expomafe – Máquinas e Ferramentas
Fispal Tecnologia
Mega Artesanal
Expolazer
Beauty Fair

ATIVIDADES:
Cursos e Treinamentos:
em parceria com o Sebrae foi
estabelecido os cursos e oficinas disponíveis para serem
ministrados na ACE em 2019.
A realização esta condicionada a demanda dos associados
e comunidade. A relação dos
cursos e oficinas estão na
descritas na página 06 do Jor-

Data de Realização da Feira
13 a 16 de abril 2019
13 a 16 de abril 2019
02 a 04 de abril 2019
07 a 11 de maio 2019
25 a 28 de junho 2019
02 a 07 de agosto 2019
06 a 09 de agosto 2019
07 a 10 de setembro 2019

nal Empreenda.
Campanhas Promocionais: esta prevista a realização das campanhas promocionais do Dia das Mães e de
Natal, sendo que as demais,
Dia dos Namorados, Dia dos
Pais e Dia das Crianças, dependem do interesse e adesão das empresas associadas.
Missões Empresariais: as
missões empresariais tem o
objetivo de efetuar visitas técnicas de empresários nas principais feiras e exposições realizadas na cidade de São Paulo
ou outras cidades. São organizadas em duas modalidades,
as promovidas pelo Sebrae e
as promovidas pela ACE.

Local
Parque Anhembi – São Paulo
Expo Center Norte – São Paulo
Expo Dom Pedro - Campinas
São Paulo Expo Exhibition&Convetion Center
São Paulo Expo Exhibition&Convetion Center
São Paulo Expo Exhibition&Convetion Center
Expo Center Norte
Expo Center Norte – São Paulo

Nota
1
1
1/2
1/2
1
1
2
1

Notas: a realização das missões empresariais esta condicionada a adesão da quantidade mínima determinada pelo organizador do
evento e pagamento das taxas determinadas.
1 - Missões empresariais promovidas pelo Sebrae
2 - Missões empresariais organizadas pela ACE Batatais

As realizações de outras missões empresariais estão condicionadas a adesão das empresas.

BAILE DE ANIVERSÁRIO DA ACE: o baile de aniversario
esta programado para ser realizado no sábado, dia 09 de agosto, véspera do Dia dos Pais.
SEMANA DO CONHECIMENTO: realizada em parceria
com o Claretiano – Centro Universitário, o evento esta programado para ser realizado entre os dias 21 a 27 de outubro, com
data e programação a ser definida.
FESTA DO LEITE: a participação da ACE na Festa do Leite,
esta condicionada a realização do evento pelos organizadores,
e a adesão de empresas associadas na área de exposição.
CARREATA ILUMINADA DE NATAL: realizada no mês de
dezembro, visa despertar as famílias para o encanto de Natal e
festividades de final de ano. Conta com a participação de empresas que decoram e iluminam veículos com led para carreatas com trajetos pelas ruas centrais e pelos bairros da cidade.
CAMPANHA DE NOVOS ASSOCIADOS: será realizada em
dois períodos no ano de 2019, uma em cada semestre, visa difundir entre as empresas não associadas a divulgação dos produtos e serviços da ACE.
CAMPANHA DE ADESÃO AOS PLANOS DE SAÚDE E
ODONTOLÓGICO: tem como objetivo divulgar aos associados os convênios com a Unimed para os planos de saúde e São
Francisco Odonto para os planos odontológicos. Ambos possuem condições e descontos especiais para os associados da
ACE.
RODADA DE NEGÓCIOS: promovida em parceria com o
Sebrae, tem como objetivo promover a relação comercial en-

tre as empresas participantes. Nas rodadas de negócios os representantes das empresas efetuam a apresentação de seus
produtos e serviços, prospectando novos clientes e gerando
negócios.
CAMPANHA LIMPE SEU NOME: tem a finalidade de promover a negociação e a recuperação de crédito dos consumidores inadimplentes. Permitindo a conciliação entre o credor e
o consumidor, criando novas oportunidades para a fidelização
do cliente. Prevista para ser realizada no inicio de dezembro,
mediante adesão de empresas associadas.
RESPONSABILIDADE SOCIAL:
A ACE Batatais visando a contribuição para o desenvolvimento socioeconômico de Batatais, tem estabelecido de forma
voluntária políticas de responsabilidade social, contribuindo
para as entidades assistenciais de nossa cidade. As ações de
responsabilidade social da ACE são as seguintes:
CAMPANHA EMPRESA SOLIDÁRIA: criada com o objetivo
de atender a demanda dos pedidos de doação pelas entidades
beneficentes às empresas associadas da ACE Batatais, é realizada no mês de abril e maio visando a arrecadação de doações
das empresas associadas. Os recursos arrecadados são administrados pela Comissão Empresa Solidária, composta por diretores da ACE, e as doações efetuadas em conformidade com
disponibilidade financeira e grau de importância e necessidade
da entidade solicitante.
MOVIMENTA BATATAIS: criado em 2014 diante da necessidade de unir esforços em prol de ações sociais e de filantropia do município, é coordenada pela Comissão Movimenta

Batatais, tem como objetivo promover a prática de atividades
físicas e de lazer, o envolvimento da sociedade em geral para
a promoção do bem estar e o engajamento das pessoas nas
ações sociais. Nos cinco eventos realizados até 2018, foi repassado às entidades beneficentes R$ 470.160,80. Para o ano de
2019 participarão da Comissão representantes das entidades
para o planejamento do evento que deve ser realizado no final
de ano em data a ser definida.
CHEGADA DE PAPAI NOEL: realizada no mês de dezembro visa despertar nas famílias o espírito de natal, motivar os
pais para o encanto das crianças para este momento mágico.
O evento consiste na realização de uma carreata com veículos
iluminados que percorrem as principais ruas do centro da cidade, com chegada na Praça Conego Joaquim Alves, onde fica
instalada a Casinha do Papai Noel.
GESTÃO ADMINISTRATIVA:
PLANO DE CONTAS: o Plano de Contas da ACE Batatais foi
reformulado no final de 2018, com o objetivo de agrupar as
receitas e despesas de acordo com a natureza de sua operação, permitindo a análise administrativa e gerencial, bem como
para a tomada de decisões da alta gestão.
ITENS DE CONTROLE E INDICADORES DE DESEMPENHO: ampliado os itens de controles e dos indicadores de desempenho, visando acompanhar os resultados apresentados,
comparando com as metas estabelecidas e a tomada de ações
para o seu cumprimento.
PROCEDIMENTOS E INSTRUÇÕES DE TRABALHO: implantação de sistema gerencial administrativo de procedimentos e instruções de trabalho, visando o registro das atividades
e rotinas, permitindo a orientação na execução operacional e a
padronização das tarefas.
PLANO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO: elaborado plano de aquisição e manutenção de máquinas, móveis e equipamentos visando garantir a preservação dos bens e a infraestrutura de tecnologia adequada para o funcionamento da
entidade.
PLANO DE MANUTENÇÃO PREDIAL: tem o objetivo de
estabelecer uma sistemática mais eficiente e eficaz da gestão
predial, com foco na manutenção preventiva e corretiva, em
conformidade com vistorias realizadas. Visa atuar nas ações
prioritárias em conformidade com o grau de urgência.
CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHOS: tem como objetivo programar as datas das reuniões ordinárias mensais da Diretoria e
Conselhos, permitindo a programação das atividades dos diretores e conselheiros. O calendário das reuniões da diretoria
e conselhos esta divulgada na página 02 do Jornal Empreenda,
desta edição.
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CIEE Batatais faz ação
de Natal atendendo as
cartinhas com pedidos
de presentes

N

o dia 13 de dezembro de 2018,
a equipe do CIEE
(Centro de Integração Empresa – Escola) de Batatais
e os aprendizes do Arco Administrativo realizaram uma
campanha de Natal. Ao longo
do mês de novembro foram
recebendo cartinhas com pedidos de Natal das crianças e,
juntos, se mobilizaram para
atenderem os tão esperados

pedidos de Natal.
O momento se resumiu
em grande alegria ao ver os
rostinhos das crianças quando recebiam Papai e Mamãe
Noel na porta de suas casas
com o presente descrito ou
desenhado em suas cartinhas.
“Faz bem fazer o bem!”
#aprendizlegal #ciee
#acaodenatal
#cartinhadenatal

Prefeito assina Convênio
para finalizar obras do
Distrito Industrial

N

o dia 13 de dezembro, quinta-feira,
na
Superintendência da Caixa Econômica
Federal, em Ribeirão Preto,
o prefeito José Luis Romagnoli, acompanhado pelo vice
prefeito Sebastião Oswaldo
Mazzaron Filho, assinou convênio com o Governo Federal
para finalização das obras do
Novo Distrito Industrial Rudolf Kamensek.
Trata-se de mais um recurso conseguido na Assembleia Legislativa, por meio de
emenda impositiva no valor
de R$ 1 milhão. “Com este
recurso terminaremos a infraestrutura do Novo Distrito

Industrial. Em pouco tempo
teremos geração de emprego e renda para população.
Estas conquistas só são possíveis com um governo sério
e comprometido com o bem.
Estamos trabalhando para
que o futuro seja melhor para
todos”, disse o Prefeito.
Também com recursos
viabilizados com o Deputado
Baleia Rossi já foram realizadas nessa gestão os serviços
de guias, sarjetas, calçadas e
asfaltamento em 16.643,23
m² do Novo Distrito Industrial. Agora, com mais esse
convênio, será possível levar
as melhorias para todas as
ruas do complexo.

D
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Ciretran já está atendendo em
Batatais em novo endereço

esde o dia 11 de
dezembro, os atendimentos da CIRETRAN voltaram a ser feitos
em Batatais em sua totalidade no prédio que acomodava a antiga cadeia pública,
localizado na Avenida 15 de
Novembro. O imóvel passou
por obras de revitalização e
adequação realizadas pela
Prefeitura de Batatais,
Conforme informou a
assessoria de imprensa da
Prefeitura, atendendo as solicitações do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), foram realizadas diversas
obras e reformas no prédio,
nas áreas interna e externa,
para que o local estivesse
com toda a estrutura necessária para atender da melhor
forma os cidadãos. O mais
relevante agora é que o município não será onerado com

alugueis, por se tratar de um
prédio público, cedido pelo
Governo do Estado.
As atividades da nova Ciretran já estão funcionando
normalmente. Lembrando
que agora o DETRAN oferece também todos os serviços
do Poupatempo, como: Certidão da CNH, CNH definitiva,
Multa de Trânsito, Permissão
Internacional para Dirigir

(PID), Pesquisa de pontuação
da CNH, Primeira Habilitação
(Permissão para Dirigir), Autorização Prévia para Modificação de Características de
Veículo, Baixa Permanente
de Veículo, Carteira Nacional
de Habilitação (CNH) Definitiva, Extrato do Cadastro do
Veículo, Liberação de Documento de Veículo (CRLV)
Recolhido, Liberação de

Veículo Apreendido, Licença Especial de Trânsito para
Veículo Novo (0 Km), Mudança de Categoria de Veículo,
Multa de Trânsito Emitida
pelo Detran, Permissão Internacional para Dirigir (PID),
Primeira Habilitação (Permissão para Dirigir), Registro
(Veículo 0Km), Regularização
do Número do Motor de veículo, Remarcação de Chassi de Veículo, Reutilização,
Segunda Via de Placa e/ou
Lacre de Veículo, Transferência de Localidade (Alteração
de Endereço do Proprietário
do Veículo), Transferência
de Propriedade de Veículo,
Vistoria em Trânsito. Além
também dos serviços de Lacração, Emplacamento e Vistoria.
O horário de atendimento
é de segunda a sexta-feira,
das 9h às 17h.

Penteados e Gestão - 2019 começa com
dois Cursos Super MEI

A

As inscrições já estão abertas desde o dia 3 de janeiro e
podem ser feitas diretamente no Sebrae Aqui Batatais, na sede da ACE

ACE Batatais e o
Escritório Regional
do Sebrae em Franca agendaram para janeiro e
março desse ano mais dois
Cursos Super MEI. O primeiro
será o de “Formação Inicial
de Penteados para eventos e
festas”, com inscrições abertas desde o dia 3 desse mês,
as aulas começam no dia 21
e vão até o dia 31 de janeiro,
das 18h30 às 22h30, na Etec
Antônio de Pádua Cardoso
Já o de Gestão, as inscrições
serão abertas a partir do dia
7 de janeiro. As aulas acontecerão no Salão de Eventos
Alcides Milan, sede da ACE,
nos dia 18, 19, 20, 25 e 26 de
março, das 19 às 22h.
“Essas são ótimas oportunidades para os Micro Empreendedores Individuais de Batatais. Serão cursos gratuitos
para melhorar a qualificação
profissional e gestão do negócio. O curso de penteado
é voltado para profissionais
da área ou pessoas que queiram se iniciar na profissão,
podendo ser MEI ou Pessoas
Física. Já o Curso de Gestão

é a nova modalidade do programa do Sebrae-SP voltado
para Microempreendedores
Individuais (MEIs) e potenciais empresários”, ressaltou
o gerente executivo da ACE,
Luiz Carlos Figueiredo.
A falta de gestão é um dos
principais fatores que levam
os pequenos negócios a falência prematura. Por isso, o
Super MEI Gestão tem como
objetivo contribuir para o desenvolvimento sustentável
dos negócios. O curso reúne
aulas sobre planejamento,
controle de dinheiro, formação de preço, vendas, inovação, entre outros temas da
gestão.
Para quem já é MEI, os
cursos do Super MEI dão ainda a possibilidade do empreendedor conseguir crédito
de R$ 1 mil a R$ 20 mil para
investir em seu negócio, dentro do Programa Juro Zero
Empreendedor, desde que
não esteja com restrições cadastrais.
O valor do financiamento
pode ser destinado para compra de produtos e serviços

pretendidos para o exercício
das atividades do microempreendedor, tais como: equipamentos, acessórios para
veículos, veículos utilitários,
motocicletas, ciclomotores e
ferramentas para trabalho. O
prazo de pagamento do empréstimo é de até 36 meses,
com carência de até seis. Para
os empreendedores que pagarem em dia, o juro é zero.
De 3 a 7 de dezembro de
2018, a ACE Batatais e o Sebrae Franca realizaram o Curso Super MEI Gestão com a
participação de 17 pessoas,
promovendo a formação e

capacitação dos microempreendedores do município.
SERVIÇO
As inscrições para o Curso
Super MEI de Formação Inicial
de Penteados para eventos e
festas já estão abertas, com
o prazo limite de 14 de janeiro. As inscrições para i Curso
Super MEI Gestão podem ser
feitas a partir do dia 7 de janeiro. O Sebrae Aqui Batatais
está aberto das 9h às 12h, de
segunda à sexta-feira. Mais
Informações pelo 3761-3700,
ou diretamente na ACE Batatais, com Andrea Oliveira.
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Carreata Iluminada e Chegada do Papai Noel
marcaram o início das comemorações em Batatais
O evento aconteceu em três dias e percorreu praticamente quase toda a cidade, com destaque para o primeiro dia, com a praça do santuário totalmente lotada

E

m 2018, a ACE Batatais, em parceria
com empresas associadas e apoio da Prefeitura,
fez uma grande ação natalina,
que envolveu toda a cidade.
A Carreata Iluminada e Chegada do papai Noel, realizada
nos dias 7, 8 e 9 de dezembro
(sexta, sábado e domingo),
sempre com início às 20h,
foi considerada um grande
sucesso e alegrou muito as
famílias batataenses, principalmente as crianças.
ACE Batatais, juntamente com varias empresas, o
Departamento Municipal de
Turismo e o Departamento
Municipal de Cultura, fizeram
uma grande festa com a “Car-

reata Iluminada”, conduzindo
o Bom Velhinho pelas ruas da
cidade com destino à Praça
Cônego Joaquim Alves.
No dia 7, os preparativos
para a saída da carreata na
Estação Cultura começaram
às 19h. Os veículos se posicionando, Papai Noel e sua
ajudante separando os doces
para as crianças, fotos, entrevistas. Entre as empresas
com veículos iluminados, o
Supermercados Real, Transface, Lojas É de Mais, Lizote,
Nova Elétrica Casa e Lazer,
Rádio e TV Educadora, Pula
Pula da Gaby, Caminhão Skol,
Supermercados Nori e Guarda Civil Municipal.
Com o por do Sol, a car-

reata desceu a Avenida 9 de
Julho, seguiu até a Avenida
Doutor Oswaldo Scatena,
contornou o Lago Artificial,
subiu a ladeira, passou pela
Rua Coronel Joaquim Rosa,
contornou a Praça Cônego Joaquim Alves, onde Papai Noel
estava sendo aguardado por
milhares de pessoas.
“Foi realmente um momento emocionante quando
Papai Noel chegou na praça e
foi sendo cercado pelo público. A iluminação natalina ainda não havia sido ligada o que
deu um destaque ainda maior
à carreata”, comentou o presidente Gino Ivair Bellon.
Aos descer do trenó que
estava sendo transportado

pela Transface, Papai Noel foi
rapidamente acolhido pela
multidão, que o acompanhou
até sua casinha. No coreto,
Fernando Jordão e Luciano
Dami, ambos representando a Prefeitura por meio das
pastas de Turismo e Cultura,
juntamente com o presidente da ACE Batatais, fizeram a
contagem regressiva para o
acionamento da iluminação
natalina. O público, cada vez
maior, acompanhou tudo de
pertinho e aplaudiu quando a
praça ficou toda iluminada e
repleta de adornos.
Uma grande fila se formou para as crianças visitarem a casinha do Papai Noel,
onde fizeram seus pedidos de

presentes e tiraram fotos. Já
se passava das 22h30 e a fila
ainda era extensa. Mais de
500 crianças foram recebidas
pelo Bom Velhinho já no primeiro dia.
Já nos dias 8 e 9, sábado
e domingo, a Carreata Iluminada marcou presença
em quase todos os bairros
da cidade. “Elaboramos um
trajeto que a carreata fosse
vista por todos, mesmo que
ela não chegasse a entrar no
bairro em questão, como foi
o caso da Avenida dos Pupins,
que é cercada pelo Jardim
Luiza, Morada do Verde, Zaira Pupin, Alvorada, Francisco Pupin e Anselmo Testa”,
comentou o gerente da ACE,

Luiz Carlos Figueiredo.
“Agradeço o apoio da
Prefeitura nesta ação, às
empresas que iluminaram
seus veículos e participaram
da carreata, à população
que prestigiou e entendeu o
nosso propósito, levando as
crianças à praça, aos colaboradores da ACE por se empenharem na organização, em
especial ao Wiliam Oliveira
que ficou à frente, auxiliando
em tudo o que foi necessário.
Obrigado a todos. No Natal
de 2019 estaremos juntos
novamente nesta grande festa, que desperta a magia natalina no coração do povo de
nossa cidade”, finalizou Gino
Bellon.
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ACE Batatais apresenta os ganhadores dos
Sorteios da Campanha Natal Pé Quente

Foram 18 vales compras de R$ 500 do dia 3 ao dia 21 de dezembro. No sorteio final da promoção foram mais cinco vales compras de R$ 1 mil cada

D

o dia 3 ao dia 21 de
dezembro de 2018,
sempre às 16h, a
ACE Batatais e lojas participantes sortearam 18 vales compras no valor de R$ 500 cada.
No encerramento da promoção, dia 27 de dezembro, fechando com “Chave de Ouro”
mais uma edição da Campanha
Natal Pé Quente, foram sorteados mais cinco vales compras
de R$ 1.000 cada e mais um
vale compras de R$ 500 para
os vendedores das lojas participantes.
“Foi uma campanha muito
dinâmica, com vários consumidores de diversas lojas sendo contemplados pelos vales
compras, num formato inovador que agradou muito às empresas”, comentou o gerente
executivo da ACE Batatais, Luiz
Carlos Figueiredo.

Diariamente, exatamente ria”, ressaltou o gerente
Bruno Augusto Bavieira Mello Oliveira – loja Ponto A CalçaPara conhecimento públiàs 16h, a equipe de colaboPor não haver tempo hábil – loja Planeta Pé Calçados, dos, Lenita do Carmo Boaret- co, ACE Batatais tem o comradores da ACE se preparava de entrega dos vales compras 21.12 Vanessa Meira de Sou- to Camargo – Loja Boneca de promisso de publicar as imapara fazer o sorteio de um antes do fechamento desta za – Loja Cecília Perfumaria e Pano, Eduardo Augusto Pereira gens dos demais ganhadores
cupom por dia de segunda à edição, não temos as imagens 21.12 Marcos da Costa Mar- de Oliveira – SJS Serralheria da Campanha Natal Pé Quente
quinta-feira e de dois cupons dos consumidores contempla- ques – loja Nova Griff.
e Raquel Maria da Conceição na edição do Jornal Empreenda
na sexta-feira. Por entender dos nos dias 20, 21 e 27 de deGanhadores dos Vales Lima – loja Stilly Calçados.
de fevereiro de 2019.
que as lojas trabalhariam até zembro, que foram:
Compras de R$ 1.000 - 27.12
Vendedor ganhador do
Confira os ganhadores dos vaàs 18h na véspera do Natal,
Ganhadores dos Vales – Degivalda F.C. Souza – loja Vale Compra de R$ 500 – 27.12 les compras de R$ 500 dos sorteios
com muitos consumidores Compras de R$ 500 - 20.12 - Popimar, João Batista da Silva – Letícia – Loja Stilly Calçados.
realizados de 3 a 19 de dezembro:
ainda preenchendo
cupons até naquele
dia, o último sorteio
que era para ser realizado no dia 24 de
dezembro, segunda-feira, foi transferido
para o dia 27 de dezembro, quinta-feira.
“Assim todos tiveram a oportunidade de depositar seus
cupons nas urnas e
concorrer ao último
05-12 - Marcia Garcia da Silva Fonseca sorteio sem corre04-12 - Igor Thomazelli Furini - 3D Infoshop
Luanger Magazine
03-12 - Priscila Diana da Cruz - Bazar Castelo

06-12 - Mislene Dos Santos - Oticas Carol

11-12 - Eurico Eduardo de Melo
Doce e Festa Batatais

14-12 - Maria das Dores Venâncio do
Nascimento - Óticas Carol

07-12 - Diogo Raphael de Castro
Possetti Rações

07-12 - Maria José da Silva Ribeiro
Supermercado Econômico

12-12 - Fernanda Aparecida Martins
Farmácia Fernando Manipullarium

13-12 - Wellington Antonio da Cunha
Floricultura Beija Flor

17-12 - Thatiana Bendasoli - Mônica Modas

18-12 - Maria Eduarda Garcia Milani - Popimar

10-12 - Geliana Maria da Silva
Supermercado Econômico

14-12 - Cícera Maria da Silva Marchesino
Romana Modas

19-12 - Izilda de Loudes Couto Loureiro
Ponto A
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Escritório da Área Sicredi Batatais estará com novas
instalações muito em breve
Azul está em
novo endereço O

O

escritório da empresa responsável
pelo sistema de
estacionamento rotativo de
veículos nas vias do centro
de Batatais, antes localizado
em um imóvel na Praça Cô-

nego Joaquim Alves, ao lado
do Cinema, agora está em
novo endereço, instalado em
um imóvel situado à Avenida Doutor Oswaldo Scatena,
nº 340, próximo à Choperia
Choupana.

Sicredi Batatais,
que está há mais
de um ano e meio
atuando com uma agência de
negócios na área administrativa da ACE Batatais, muito
em breve estará com novas
instalações. O prédio do antigo Banco Real, localizado na
Praça Cônego Joaquim Alves,
ao lado da Casa da Cultura, foi
todo reformado e preparado
no padrão Sicredi e já está
quase pronto para acomodar
de fato a agência física com
todos os serviços de uma instituição financeira de ponta,
com caixas de atendimento
para depósitos e saques, pagamentos de contas e boletos
e também caixas eletrônicos.
O imóvel é amplo, com estacionamentos preferenciais
na frente e estacionamento
de veículos na parte de trás do
prédio. A equipe de colaboradores, atualmente formada

por Cesar Sousa, Cynthia Silva
e Julia Ferrão, será ampliada

para melhor atender aos associados. Segundo informações,

a inauguração está agendada
para o dia 31 de janeiro.

ACE Batatais convoca associados para o
“Combate ao mosquito Aedes aegypti”

C

om o período de
chuvas e o clima
quente típicos do
verão, no início do ano é comum a proliferação de insetos, principalmente a de um
velho inimigo da humanidade, o Aedes aegypti, popularmente conhecido como
mosquito da dengue, que
também é responsável pela
transmissão de outras doenças perigosas, como chikungunya e o vírus zika. Nesse
mês, a ACE Batatais está
convocando seus associados
e população em geral para a
luta contra este mal.
“Mobilize os colabora-

dores da sua empresa, familiares,
vizinhos e elimine
a água parada,
ajudando, assim,
a combater os focos que podem
virar criadouros
do Aedes aegypti.
Vamos trabalhar
para diminuir o
risco de proliferação desse inseto
e de todos os males que ele
causa. Não podemos deixar
que nossas famílias e amigos
sejam contaminadas por doenças que podem ser evitadas com medidas simples de
limpeza em nossas empresas,
residências e terrenos”, comentou o presidente da ACE
Batatais, Gino Ivair Bellon.
O Aedes aegypti é um
mosquito doméstico. Ele vive
dentro de casa e perto do homem. Com hábitos diurnos, o
mosquito se alimenta de sangue humano, sobretudo ao
amanhecer e ao entardecer.
A reprodução acontece em
água limpa e parada, a partir

da postura de ovos pelas fêmeas. Os ovos são colocados
e distribuídos por diversos
criadouros.
Com a ajuda de todos é
possível fazer uma varredura na empresa ou na casa e
acabar com os recipientes
com água parada – ambiente
propício para procriação do
Aedes aegypti. Organize um
mutirão de combate. A mobilização da sociedade é fundamental para vencer a luta
contra o mosquito. Convoque
sua família e seus vizinhos
para essa batalha.
CUIDADOS DENTRO DAS
EMPRESAS, CASAS E
APARTAMENTOS
• Tampe os tonéis e caixas
d’água;
• Mantenha as calhas
sempre limpas;
• Deixe garrafas sempre
viradas com a boca para baixo;
• Mantenha lixeiras bem
tampadas;
• Deixe ralos limpos e
com aplicação de tela;
• Limpe semanalmente

ou preencha pratos de vasos
de plantas com areia;
• Limpe com escova ou
bucha os potes de água para
animais;
• Retire água acumulada
na área de serviço, atrás da
máquina de lavar roupa.
• Cuidados nas área externa de empresas, casas e condomínios
• Cubra e realize manu-

tenção periódica de áreas de
piscinas e de hidromassagem;
• Limpe ralos e canaletas
externas;
• Atenção com bromélia,
babosa e outras plantas que
podem acumular água;
• Deixe lonas usadas para
cobrir objetos bem esticadas,
para evitar formação de poças d’água;
• Verifique instalações de sa-

lão de festas, banheiros e copa.
• Denuncie focos do Aedes aegypt
Quando o foco do mosquito é detectado e não pode ser
eliminado pelos moradores,
como em terrenos baldios ou
lixo acumulado na rua, a Secretaria Municipal de Saúde e
o Controle de Vetores devem
ser acionados para remover
os possíveis criadouros.
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Espaço da Mulher Empresária

N

a primeira edição do Jornal Empreenda de 2019, o Espaço Mulher Empresária está
com uma convidada especial, a empresária Vera Lucia Nardi Campeiz, dona do “Filé à
Parmegiana” mais famoso de Batatais, assim como a sua empresa, que é uma das mais
tradicionais da cidade no segmento de alimentação fora do Lar, o Bar Esporte – Restaurante e
Pizzaria, popularmente conhecido pelo pseudônimo “Zé Bonitinho”. Vera é casada com Carlos
Cesar Campeiz, muito conhecido também pelo seu ótimo atendimento aos clientes, mãe das jovens gêmeas univitelinas Ana Flávia e Ana Beatriz e da primogênita Ana Carolina. Nessa descontraída entrevista, Vera Lucia conta um pouco de sua história e de como é trabalhar no segmento
de alimentação fora do lar. Confira.
Espaço Mulher Empresária Com quantos anos a senhora começou a trabalhar? Ao longo de
sua carreira profissional quais
funções desempenhou?
Vera Lucia Nardi Campeiz
- Comecei a trabalhar com 14
anos. Inicialmente como babá
em casa de família, seguindo
para o escritório de Contabilidade Wilson Arantes e por fim na
Confecção Erbela.
EME - Como a senhora descobriu que poderia contribuir
mais com a empresa?
Vera Lucia - Quando meu sogro, José Elídio Campeiz, ficou
doente, comecei a ajudá-lo no comércio. Ele foi muito importante pois sempre me incentivava e elogiava dizendo que eu
tinha jeito para o comércio.
EME - O setor de alimentação é complexo? Como é trabalhar como restaurante, pizzaria e lanchonete ao mesmo
tempo?
Vera Lucia - Quando comecei a trabalhar no restaurante já
era dessa forma, então não tive dificuldade de dar continuidade para essa organização. Peguei logo o jeito, graças a Deus!
Nunca tive preguiça e sempre gostei da cozinha, do ramo.
EME - Como é o seu dia-a-dia no Bar Esporte?
Vera Lucia - Chego bem cedo todos os dias. Inicio com minha
parte dos salgados (assados), depois verifico os pedidos, atendo
vendedores, telemarkting, verifico o estoque para semana e organizo a compra. Também atendo diretamente o cliente na parte
da manhã, no almoço e parte do jantar. Então passo a maior parte do meu dia no restaurante de segunda a segunda.
EME - A senhora contribui na escolha do cardápio?
Vera Lucia - Sim, contribuiu diretamente, porém tenho ajuda dos meus funcionários.
EME - Pode-se afirmar que o prato mais famoso do Bar Esporte é o Filé Parmegiana? Como essa imagem foi construída?
Vera Lucia - Difícil essa pergunta, considerando que além
do Filé à Parmegiana temos a feijoada toda sexta-feira, e a pizza de mussarela também como grandes concorrentes. O Filé
Parmegiana é o mais vendido do à lá carte e sempre muito bem
elogiado.

EME - Além do almoço, pizzas, salgados, lanches, sucos,
refrigerantes e cervejas, o Bar Esporte também oferece porções? A senhora pode citar algumas?
Vera Lucia – Sim, temo uma grande Porções de kibe, frango
a passarinho, filé de tilápia, Calabreza, de salame, filé mignon
palito, contra filé palito, filé frango catupiry palito entre outras
porções de saladas, frios e queijos.
EME - Há quantos anos o Bar Esporte está em atividade e
porque é conhecido como Bar do Zé Bonitinho?
Vera Lucia - Fundado em 1948, este ano completou 70
anos. Meu esposo conta que quando o pai dele era menino jogava bola bonitinho, daí surgiu o apelido “zé bonitinho” que se
estendeu ao restaurante até hoje.
EME - Em sua opinião, o que é preciso para trabalhar com
alimentação fora do lar?
Vera Lucia - Em primeiro lugar é preciso gostar de trabalhar,
depois é se dedicar com carinho aos trabalhos do dia-a-dia.
EME - Como a senhora concilia o gerenciamento, administração da empresa e atenção à família? Há tempo para tudo?
Vera Lucia - É necessário um bom jogo de cintura, organização, planejamento e flexibilidade para o gerenciamento, administração e a família. Assim conseguimos realizar boas compras
e executar o trabalho e oferta de alimentos da melhor forma
para mim e para o cliente, além de aproveitar a família de forma tranquila.
EME - Já que o assunto é alimentação, qual o seu prato
predileto?

Vera Lucia Gosto de tudo,
porém o meu
favorito é o Filé
Mignon com Legumes.
EME - Como
a senhora prefere passar os
seus momentos
de descanso e
lazer?
Vera Lucia
- Para férias,
normalmente
organizo uma
viagem por ano
para descansar,
porém no dia-a-dia faço atividade física regularmente, amo ficar na minha casa descansando
ou passeando com minhas cachorras, ir à missa aos sábados e
sempre me reunir com meus irmãos e família nos almoços de
domingo.
EME - Qual a sua dica para as mulheres que estão começando uma nova empresa?
Vera Lucia - A mulher sempre é muito cobrada para
exercer todas as funções: de mãe, de esposa, do lar e profissionalmente. Então a mulher pode fazer o que ela quiser, que ela consegue e se ver sentido no que faz, executará com perfeição. Digo a todas as mulheres que querem
abrir uma nova empresa: você deve gostar realmente do
que vai fazer; sempre tenha os pés no chão e nunca gaste
mais do que ganha, porque lidar com comércio é ter a certeza que nenhum mês é igual o outro. Seja ativa em suas
decisões, tome frente do seu negócio e com organização
e dedicação terá todo sucesso que almeja. Um forte abraço a todas as mulheres!
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Entrevista – Açaí Mix Batatais
mendas e entrega em domicílio?
Açaí Mix – Sim Trabalhos com
entregas de terça à sexta feira, das
14h às 18h. Trabalhamos também
com encomendas para festas de finais de ano e buffet.
EME - Muitos consumidores comentam que os produtos da Açaí
Mix estão entre os melhores da cidade. Qual o segredo para esse alimento ser tão apreciado pelos seus
clientes?
Açaí Mix – Acreditamos que seja
por conta da qualidade oferecida
tanto em nosso açaí, como no sorvete e todos os acompanhamentos
que servimos, pois são de primeira
qualidade.
Por Justino Antonio de Melo empresário
Jornal Empreenda - Quando e
como surgiu a empresa Açaí Mix
Batatais?
Açaí Mix Batatais - A empresa
surgiu em agosto de 2017 quando vi a
necessidade de montar uma sorveteria e açaiteria self service, haja visto
que na cidade não existia nenhuma
empresa que trabalhasse com esse
segmento e que deixasse os clientes
a vontade para montar os próprios
copos com o que eles quisessem.
EM - Quem são os proprietários
e com quantos colaboradores a
empresa conta?
Açaí Mix – O proprietário sou
eu, Justino Antonio de Melo. Por
se tratar de uma empresa familiar
tenho três pessoas que ajudam no
estabelecimento que são meus pais,

Rosa Maria de Abreu e Jose Bento
Marçal, e minha irmã Julia Cristina
de Melo.
EM - Quais produtos e serviços
a empresa oferece aos seus clientes?
Açaí Mix – Temos 10 sabores de
açaí dentre eles açaí natural, morango, banana, leite ninho, trufado, com
iogurte grego, com crepe de cupuaçu, com danoninho, com mousse
de maracujá e açaí zero açúcar para
diabéticos ou para quem quer manter a dieta. Temos 36 sabores de
sorvete, dentre eles destacam-se
três sabores exclusivos zero lactose
para pessoas que tem intolerância
a proteína do leite. São eles: limão
siciliano, morango silvestre e Black
(chocolate meio amargo).
EM - A empresa Açaí Mix Batatais também trabalha com enco-

EME - Como é a concorrência no
setor que a Açaí Mix Batatais atua?
Açaí Mix – Hoje temos várias
opções de açaiteria em Batatais e
sempre tive uma ótima relação com
os outros lojistas que também trabalham com açaí.
Costumo dizer que eles não
são meus concorrentes e
sim parceiros, pois nas horas
que precisei eles me ajudaram fornecendo o açaí quando o meu estoque acabava
e assim vice e versa, então
graças a Deus eu tenho uma
relação muito boa com eles.
De certa forma, fico muito
contente por poder ajudá-los também quando há essa
necessidade de fornecer o
açaí, pois trabalhamos com
o mesmo fornecedor. A minha diferença é a variedade
de sabores.

EME - Qual o diferencial da Açaí
Mix em relação aos concorrentes?
Açaí Mix – Com certeza além de
termos produtos de primeira linha o
nosso atendimento é o nosso diferencial em relação aos nossos concorrentes.
EME - Com a chegada do Verão,
estação mais quente do ano, e das
férias escolares, a Açaí Mix está

com alguma promoção para o mês
de janeiro?
Açaí Mix – Sim, estamos sim!
Temos o nosso Cartão Fidelidade!
Você pode solicitar ele diretamente
no caixa e a cada 10 copos comprados o 11 é por nossa conta, vale a
pena ressaltar que a promoção não
tem validade e o copo de brinde é
de 300 ml montado de acordo com
o gosto do cliente.
EM - A Açaí Mix Batatais aceita
cartões de débito e crédito?
Açaí Mix – Sim, aceitamos cartões de crédito, débito e Alelo refeição.
EM - Quais os horários de funcionamento da Açaí Mix, endereço,
telefones de contato, página na internet e e-mail?
Açaí Mix – Estamos abertos
de terça a domingo das 13h30
às 23h. A Açaí Mix Batatais está
localizada na Avenida Doutor
Oswaldo Scatena, n.º 509, Centro. O telefone para contato é
98168-5153 e pagina no Facebook acaimixbatatais.

Entrevista – Conveniência Canadá
famílias e amigos?
Conveniência Canadá - Sim, mas
são grupos que reúnem para degustar um churrasco ou outro cardápio
que os próprios fregueses definem,
bebidas consumidas são da loja.
Existe o companheirismo onde todos colaboram na organização.

Por José Tadeu Figueiredo
empresário
Jornal Empreenda - Quando e
como surgiu a empresa Conveniência Canadá?
Conveniência Canadá - Surgiu
no final de 2014. Já tinha a construção do barracão e um cômodo anexo onde seria para outra finalidade.
O bairro estava começando com as

construções de novas residências, eu
estava aposentado e resolvi ocupar
meu tempo, onde surgiu a ideia de
montar uma pequena conveniência.

potencial de crescimento e o bairro
ainda possui muitas construções residenciais em andamento, ou seja, em
muito breve terá mais moradores.

EM - Quem são os proprietários
e com quantos colaboradores a
empresa conta?
Conveniência Canadá - José
Tadeu de Figueiredo, proprietário
e conto com um auxiliar repositor
alguns dias da semana.

EM - Quais produtos e serviços a
empresa oferece aos seus clientes?
Conveniência Canadá - Uma
pequena conveniência conta com
produtos de primeira necessidade,
higiene, bebidas geladas, bebidas
quentes, pães, embutidos, e salgados assados na própria loja.

EM - O local
onde a empresa
está instalada é
estratégica?
Conveniência
Canadá - Considero
um ponto estratégico pela localização,
pois é uma avenida comercial com

EM - Aos finais de semana a
Conveniência Canadá se transformou em ponto de encontro entre

EM - Qualquer cliente pode
participar dos churrasquinhos
aos sábados ou são eventos reservados?
Conveniência Canadá - Sempre
existe o companheirismo, amigos,
prezamos pelas amizades e condutas, são famílias e formam um grupo, onde todos são benvindos.
EM - Como é ter um estabelecimento em um bairro que ainda está
em desenvolvimento?
Conveniência Canadá - Prezo pelos clientes do bairro, e aqueles que prestam serviços nas
diversas áreas da construção
civil. O bairro ainda está evoluindo, onde tem cerca de 38
por cento de moradores.

EM - A loja poderá ser ampliada
futuramente já que se trata de uma
região em pleno crescimento?
Conveniência Canadá - Sim, inclusive tenho o terreno ao lado, já
com planta para construção, porém
ainda não está em tempos de fazer
tais ampliações, pois o comércio
tem altos e baixos.
EM - Quais as opções de pagamento o cliente tem à disposição?
Conveniência Canadá - Dinheiro
e cartões.
EM - Quais os dias e horários de
atendimento, endereço, telefones
de contato da empresa, página na
internet e e-mail?
Conveniência Canadá - Atendo
de segunda a sexta das 9h às 12h e
das 14h30 até o último freguês. Aos
sábados das 9h até o último freguês.
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Em novembro foram fechados
132 postos de trabalho em Batatais

Apesar do resultado ser negativo, no acumulado do ano foram criados 288 postos de trabalho no município

S

egundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do
Trabalho, divulgados no dia 21
de dezembro/2018, o mês de
novembro apresentou o pior
resultado do saldo de empregos
no município de Batatais, foram
efetuadas 264 admissões e 396
desligamentos, tendo um saldo
negativo de 132 empregos.
No mês de novembro de
2017, foram efetuados 330 admissões e 428 desligamentos,
tendo um saldo negativo de 98
empregos. Historicamente, nos
meses de novembro e dezembro, há um grande número de
desligamentos no segmento de
comércio, nas indústrias e prestadores de serviços do ramo do
agronegócio.
Os cargos que mais tiveram
baixas no mês de novembro fo-

ram, mecânicos de manutenção
de máquinas com 64 desligamentos, vendedor do comércio varejista com 35 demissões, alimentador de linha de produção com
23 desligamentos, motorista de
caminhão com 17 desligamentos

e trabalhador agropecuário e
auxiliar de escritório com fechamento de 13 vagas cada.
No acumulado do ano houve
4.339 admissões, 4.051 desligamentos tendo um saldo positivo
de 288 empregos. Em 2017, de

janeiro a novembro, foram efetuados 4.595 admissões, 4.094
desligamentos, tendo um saldo
positivo de 501 empregos. No
mês de dezembro de 2017, houve o fechamento de 253 empregos.

Índice de inadimplência se mantém estável, com tendência de
crescimento nos primeiros meses de 2019

O

Há em Batatais 1.145 clientes inadimplentes, com uma divida de mais de R$ 1 milhão,
aponta os dados da Boa Vista SCPC e ACE Batatais

índice de inadimplência dos consumidores de Batatais
se manteve estável nos últimos
nove meses do ano de 2018,
com uma média de 95 pessoas
negativadas por mês, e uma média de R$ 50 mil de débitos mês,
é o que aponta os dados da Boa
Vista SCPC, tendo como base as
negativações efetuadas pelas
empresas de Batatais.
Entre os meses de maio a setembro a média de pessoas negativadas por inadimplência foi
de 81 consumidores/mês, tendo
um crescimento nos meses de
outubro com 106 consumidores
negativados, em novembro voltou a subir para 117 e entre os
dias 01 a 22 de dezembro chegou a 163 consumidores negativados.
No acumulado do ano há
1.145 consumidores inadimplentes, com 2.157 ocorrências, uma média de 1,88 ocor-

rências por clientes e o valor
total da inadimplência é de R$ R$
1.053.434,56.
Entre os clientes inadimplentes, 1.049 são solteiros e 96 casados, sendo 688 do sexo masculino e 457 do sexo feminino. A faixa
etária com maior inadimplência
está de 35 a 40 anos com 347
clientes inadimplentes, seguidos
de 45 a 50 anos com 257 clientes
e 200 clientes com mais de 50
anos.
Em conformidade com estudos da ACE Batatais, histori-

camente os meses de janeiro a
março são os que apresentam o
maior índice de inadimplência,
chegando a ser 150% maior que
em períodos normais. Esta ocorrência se dá em virtude de grande parte dos consumidores irem
às compras de final de ano sem
planejamento orçamentário.
Dados da pesquisa realizada
pela Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL) revelam que dois em cada dez consumidores admitem que costumam
gastar mais do que podem com

as compras de Natal — percentual maior entre as mulheres (23%)
e nas classes C, D e E (22%).
A pesquisa aponta ainda
que 28% dos consumidores que
vão comprar presentes este ano
possuem contas em atraso atualmente, dos quais 69% estão com
o nome sujo no momento. Outro
fator que provoca a inadimplência no início do ano são os compromissos com os impostos e os
gastos com material escolar.
Luiz Carlos Figueiredo

Balança comercial de Batatais registra saldo de
US$ 63,62 milhões de janeiro a novembro de 2018

E

m conformidade com o
Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e
Serviços (Mdic) as exportações
efetuadas por Batatais entre os
meses de janeiro a novembro de
2018, totalizaram US$ 66,93 milhões, as importações US$ 3,31
milhões, tendo um saldo de US$
63,62 milhões.
A participação do município
representa 0,1% do total exportado pelo Estado de São Paulo,
e ocupa a 100ª posição entre os
municípios paulistas exportadores e 396º no Brasil. Batatais
conta com 11 empresas exportadoras. Do total exportado o
açúcar correspondeu a 95% e
máquinas agrícolas 3,95%.
Os cinco principais países

que adquiriam produtos das empresas de Batatais, são os Emirados Árabes que representa 12%
das exportações, seguidos por
Arábia Saudita com 10%, Egito

9,1%, Nigéria 7,9% e Marrocos
com 7,2%.
As importações das empresas de Batatais são da Argentina
que representa 54% das impor-

tações efetuadas, seguidos da
China com 27%, Alemanha 8,3%,
França 6,1% e Itália com 1,6%.
Luiz Carlos Figueiredo
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Mercado financeiro reduz expectativa de
inflação para 2018 e 2019
Estimativa de inflação para 2018 passa de 3,71% para 3,69%. Previsão de alta do PIB neste ano permanece em 1,30%

O

s economistas do
mercado
financeiro baixaram a
expectativa de inflação para
este ano e para 2019. Também passaram a estimar um
crescimento menor da economia no ano que vem. As pre-

visões constam no boletim de
mercado, também conhecido
como relatório “Focus”, divulgado no dia 24 de dezembro
de 2018 pelo Banco Central
(BC). O relatório é resultado
de levantamento feito na semana passada com mais de

100 instituições financeiras.
Para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial
do país, o mercado financeiro reduziu a previsão de
3,71% para 3,69% para este
ano.
A expectativa do mercado segue abaixo da meta de
inflação, que é de 4,5% neste ano, e dentro do intervalo
de tolerância previsto pelo
sistema. A meta terá sido
cumprida se o IPCA ficar entre 3% e 6% em 2018.
A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Para
alcançá-la, o Banco Central
eleva ou reduz a taxa básica
de juros da economia (Selic).
Para 2019, os economis-

tas das instituições financeiras diminuíram sua expectativa de inflação de 4,07%
para 4,03%. A meta central do
próximo ano é de 4,25%, e o
intervalo de tolerância do sistema de metas varia de 2,75%
a 5,75%.
PRODUTO INTERNO BRUTO
Para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deste
ano, a previsão do mercado
financeiro permaneceu em
1,30% na semana passada.
O PIB é a soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país e serve para medir a evolução da economia.
Para o ano que vem, a expectativa do mercado financeiro para expansão da economia recuou de 2,55% para

2,53%.
Os economistas dos bancos também não alteraram a
previsão de expansão da economia para 2020 e para 2021
– que continuou em 2,5%.
OUTRAS ESTIMATIVASA
Taxa de juros - O mercado
baixou de 7,50% para 7,25%
ao ano sua previsão para a
taxa de juros, a Selic, no fim
do ano que vem. Atualmente, o juro básico da economia
está em 6,50% ao ano, na mínima histórica. Com isso, os
analistas seguem prevendo
alta dos juros no próximo ano.
Dólar - A projeção do mercado financeiro para a taxa de
câmbio no fim de 2018 subiu
de R$ 3,83 para R$ 3,85 por
dólar. Para o fechamento de

2019, continuou R$ 3,80 por
dólar.
Balança comercial - Para
o saldo da balança comercial
(resultado do total de exportações menos as importações), a projeção em 2018
caiu de US$ 58 bilhões para
US$ 57,75 bilhões de resultado positivo. Para o ano que
vem, a estimativa dos especialistas do mercado para o
superávit subiu de US$ 52,8
bilhões para US$ 53,4 bilhões.
Investimento estrangeiro
- A previsão do relatório para
a entrada de investimentos
estrangeiros diretos no Brasil, em 2018, subiu de US$ 72
bilhões para US$ 74 bilhões.
Para 2019, a estimativa dos
analistas recuou de US$ 80
bilhões para US$ 78,4 bilhões.

Governo abocanha quase 30% de imposto nas compras de final de ano

C

onsumidores na
correria das compras de final de
ano acabam não ficando
atentos o quanto acabam
pagando de impostos nos
produtos consumidos.
Segundo levantamento
da Associação Comercial
de São Paulo (ACSP), encomendado ao Instituto Brasileiro de Planejamento e
Tributação (IBPT), quem dá
a primeira mordida, bebe o

primeiro gole ou acaba usufruindo do produto é o governo, com a alta alta carga tributária embutida nos preços
finais de itens típicos dessa
época.
De forma geral, a carga
tributaria é alta em todos os
itens da lista, pois a mínima
está acima dos 29%, de tender, frios e peru. O mais tri-

butado é o vinho importado,
com 69,73%, porque há uma
taxação maior devido à incidência do imposto de importação, há também o impacto
da alta do dólar.
Outras bebidas estão no
topo do ranking, como espumante (59,49%), cerveja
(55,60%) e vinho nacional
(54,73%). As menores taxa-

ções, que variam de 36% a
29%, estão nos alimentos tradicionais da cesta natalina:
azeitonas (36,5%); castanhas,
frutas cristalizadas e nozes
(36,45%); panetone (34,63%);
peru, frios e tender (29,32%).
“Os alimentos não têm incidência do IPI, ao contrário das
bebidas.
Fonte: ACSP
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Programação Cultural - Janeiro
TEATRO MUNICIPAL
DIA 19
20H
CONVITES R$15,00
BRASILIS GUITAR DUO - O violão bem temperado
com Edson Lopes e Guilherme Sparrapan.
EDSON LOPES: Já se apresentou em diversas cidades do Brasil como solista, em duo, trio e com orquestra. Como integrante do Brazilian Guitar Quartet, realizou concertos nas cidades de Houston, Dallas, Austin,
Seattle, Pittsburgh, Albuquerque, Hollywood, Indianápolis, Washington, Nova Iorque entre outras.
GUILHERME SPARRAPAN: Participou dos mais importantes festivais de música erudita do Brasil, tendo
a oportunidade de conhecer renomados regentes,
como Marin Alsop(EUA), Celso Antunes(Brasil), Daisuke Soga(Japão), Oswaldo Ferreira(Portugal), Werner
Pfaff(Alemanha), entre outros.

DIA 27
20H
GRATUITO
ENTRE DISTÂNCIAS
SINOPSE
Por meio de procedimentos de alteração de estados de
presenças poéticas utilizadas
como dispositivos de composição ao vivo, Daniela Rosa e
Rafael Bougleux, constroem e
desconstroem diferentes dimensões de suas afetividades.
Provocados ao vivo por Christian Pulheis por meio de tessituras sonoras, criam juntos
Entre Distâncias.
Dos espaços flexíveis em
nós nasce Entre Distâncias.
Percebê-los é um exercício que
nos torna amorfo e por isso,
angustiados. Porém, nos torna dispostos a dançar aproximações. O que existe entre as
distâncias, se não a luz como
marcador do tempo que nos
permite reconhecê-las?

Anuncie sua empresa no

e garanta
bons negócios

M

Caça Palavras

ês de janeiro lembra férias, férias lembra viagem, viagem lembra praia. Desta forma, separamos esse divertido Caça Palavras para quem já está preparando as malas
para partir rumo ao litoral. A previsão é de muita areia e água salgada em sua vida
nos próximos dias. Aproveite e também procure a palavra secreta “Refrigerante”. Boa diversão!
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