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Conhecimento: A chave de tudo

M

uitas vezes temos a exata noção
do que nos falta para impulsionar
a nossa carreira profissional, desenvolver mais a nossa empresa, crescer com
segurança, sem correr riscos, sem que as nossas finanças sejam comprometidas, fragilizadas. O caminho é um só, e se chama “conhecimento”. Mas como adquiri-lo? Não é algo que
nasce com a gente, precisa busca-lo e ele está,
muitas vezes, mais próximo do que se imagina.
Parece que estou tratando de coisas obvias demais nesse pequeno espaço, mas entro neste assunto por observar algo que está
acontecendo na ACE Batatais. Neste primeiro
semestre de 2018 foram disponibilizados três
ótimos cursos que tiveram que ser cancelados por falta de adesão. São eles: Liderança
de Resultados e Comportamento de Sucesso;
Atendimento ao Cliente; Técnicas de Vendas e
Varejo.
Converso com muitos associados, o setor
administrativo da ACE também me passa muitas informações, e o que sempre considero é
que muitas empresas pedem a realização de
cursos. Conseguimos trazer mais palestras do
Sebrae e recebemos propostas de cursos do
Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), que são de muita qualidade, porém
requer uma pequena contrapartida financeira
da empresa e talvez seja essa o grande obstáculo.
Investir em conhecimento, em aprendizado, é algo que traz retorno certo, prepara a
pessoa para lidar melhor com o ambiente em-
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presarial, seja do setor de varejo, indústria ou
de prestação de serviços. Com conhecimento
evita-se surpresas desagraveis, que até podem
colocar a saúde financeira da empresa em risco. O empresário melhor preparado tem muito
mais chance de sucesso, de superar períodos
de adversidades, enquanto que o empresário
despreparado, que se mantém na zona de conforto, está vulnerável à situações externas.
Meus amigos, conhecimento é algo que
te acompanha a vida inteira. É um bem durável que ninguém pode tirar de você, o que se
aprende ninguém pode lhe roubar, é o maior e
mais seguro patrimônio que uma pessoa pode
ter.
Para este segundo semestre, a ACE está
trazendo o curso SebraeTEC “Comércio”, com
32 horas de duração, com módulos de visual
merchandising, trade marketing - vantagem
competitiva no ponto de venda, vitrinismo e
técnica de vendas consultivas. O curso será
ministrado pelo Senac em parceria com o Sebrae, o que significa que tem alta qualidade,
porém a realização do curso está condicionada
à participação de no mínimo 20 inscrições. É
uma oportunidade de dar um upgrade em sua
empresa.
Não espere resultados diferentes fazendo
sempre as mesmas coisas, nem tente chegar
a um lugar novo e belo trilhando os mesmos
caminhos. O sucesso não bate à sua porta. É
preciso estabelecer um plano, construí-lo e
vendê-lo para o mundo. Mas a chave de tudo é
ter conhecimento. Obrigado.
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ACE Batatais promove atualização
cadastral de seus associados
A

partir deste mês,
a diretoria administrativa da ACE
Batatais, visando manter os
dados atualizados de seus
associados, está promovendo a atualização cadastral de
seus associados. A medida se
faz necessária devido a muitas empresas terem alterado

seus endereços, telefones,
emails, endereços de cobranças, relação de sócios, contatos e outras informações
importantes para a gestão e
relacionamento com a ACE.
A “Ficha de Recadastro
de Associados” está sendo
encaminhada
juntamente
com o boleto e o Jornal Em-

preenda, com as informações
cadastrais da empresa que
constam no banco de dados
da ACE. “O associado deve
conferir os dados e efetuar as
revisões necessárias nos campos específicos, bem como
complementar os demais dados de endereço de cobrança, dos sócios da empresa e
das pessoas de contato. Posteriormente, deve encaminhar a ficha atualizada à ACE
para as alterações”, orienta o
diretor administrativo Jesus
Henderson Montoanelli.
Os associados também
terão acesso a ficha cadastral através do site da ACE,

no seguinte endereço eletrônico www.acebatatais.com.
br. Após o preenchimento, a
ficha de recadastro deve ser
encaminhada à ACE endereçada ao email acebatatais@
acebatatais.com.br ou marketing@acebatatais.com.br.
O diretor administrativo,
Leandro da Cruz Pavan, chama atenção dos associados
para o preenchimento dos
e-mails de contato, tanto o
geral como o de relacionamento com a área financeira
da empresa. Informa que é
necessário o recadastro do e-mail da empresa, pois a ACE
está passando por um pro-

cesso de informatização, que
visa o encaminhamento a todos os associados os boletos
via e-mail.
Visando
proporcionar
mais comodidade e segurança aos associados, a diretoria
da ACE estuda junto aos bancos de nossa cidade, a realização de convênio para o débito em conta. A diretoria da
entidade visa em curto prazo
eliminar o serviço de recebimento de mensalidades nos
estabelecimentos de seus
associados. De acordo com a
diretoria é importante que os
associados passem a efetuar
o pagamento dos boletos na

rede bancária ou efetuem a
autorização em débito, permitindo mais agilidade e segurança nas operações de
cobrança e pagamento.
“A diretoria chama a
atenção dos associados para
efetuarem a atualização cadastral até o final do mês de
julho. O processo de atualização no banco de dados
permitirá uma melhor gestão
administrativa e estreitará o
relacionamento entre a entidade e seus associados”, afirma o presidente da ACE, Gino
Ivair Bellon.
Luiz Carlos Figueiredo

Parte do Distrito Rudolf Kamensek já está pavimentado

N

a manhã do dia 27
de junho, a reportagem do Jornal
Empreenda esteve no Distrito Industrial denominado Rudolf Kamensek para acompanhar o andamento das obras

de infraestrutura do local,
pois muitas empresas associadas à ACE Batatais adquiriram lotes para construírem
suas sedes próprias e aguardam ansiosos a liberação do
local.

Segundo foi apurado, pelo
menos seis vias receberam a
pavimentação asfáltica, guias
e sarjetas, as calçadas com
guias rebaixadas para acessibilidade, também foi observado bocas de lobo em locais

estratégicos e pontos de verificação.
A nossa reportagem reparou que a pavimentação do
local é diferenciada, rustica,
cor de cimento, uma espécie
de contra piso. A informação

disponibilizada pela Prefeitura é de que a composição da
pavimentação é de 15 centímetros de base e 4 centímetros de massa asfáltica, totalizando 19 centímetros, o que
sugere uma qualidade para

suportar veículos pesados.
De acordo com a matéria publicada no site da prefeitura em maio deste ano,
o investimento nessas ruas
do Distrito que estão recebendo as melhorias é de R$
827.608,12, ressaltando se
tratar de recursos viabilizados por meio de emenda
parlamentar, mais contrapartida de recursos próprios.
Ainda segundo informações, em breve a Comissão
Mista de Estudos de Desenvolvimento Econômico de
Batatais, que tem três diretores da ACE Batatais como integrantes: Presidente da entidade, Gino Ivair Bellon e os
diretores, Alexandre dos Santos Toledo, Juliano de Azevedo Valentini e Paulo Augusto
do Nascimento Neto, deverá
iniciar os trabalhos para o desenvolvimento de um projeto
de lei municipal para a venda
de, aproximadamente, 70 lotes remanescentes.

CIEE promove a inserção de jovens no mercado de trabalho

O

CIEE - Centro de Integração Empresa
Escola tem como
objetivo a inserção e qualificação de jovens para o mercado
de trabalho através dos programas de estágio e aprendizagem.
O programa Aprendiz Legal são para jovens de 14 a

24 anos de idade que estejam
cursando a partir do 9° ano
do ensino fundamental, o
jovem que estiver dentro da
faixa etária mas já concluiu o
ensino médio também poderá se cadastrar.
Já o programa de Estágio
são para jovens a partir de 16
anos de idade que estejam

regularmente matriculados
no Ensino Médio, EJA, Técnico ou Superior, não há limite
de idade o único critério é
que esteja estudando.
O cadastro para participar
dos programas do CIEE poderá ser realizado pela internet
através do site www.ciee.org.
br ou pessoalmente na Rua

Dom Bosco 466 Bairro Castelo - Batatais - SP (Dentro
do Centro Universitário Claretiano),
dúvida entrar em
contato com nossa
Central de atendimento aos jovens
3003-2433.”
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Conheça os produtos e serviços da ACE
A

ACE Batatais, nos seus 40 anos de
existência, procura oferecer aos seus
associados uma série de serviços e
produtos que atendam a necessidade dos empresários. A busca contínua para aprimorar e
lançar novos produtos e serviços é lema da entidade, de todas as diretorias anteriores e da atual
diretoria.
Atualmente a ACE possui mais de 700 empresas que fazem parte desta grande família que
pode contar totalmente com tudo o que a entidade tem a oferecer para suas empresas, para
seus colaboradores e familiares, desde planos de
saúde, à medidas de proteção econômica, qualificação e fomento da economia. Veja a seguir os
produtos e serviços oferecidos pela ACE.
PrODuTOS E SErViÇOS ACE:
OriENTAÇÃO JuríDiCA:
A orientação jurídica é feita
aos associados que levam para
a entidade todas as dúvidas sobre protestos, ações cíveis, falências, concordatas de pessoas jurídicas, informações sobre
sociedades empresariais e sínteses cadastrais.
E-MAiL MArKETiNG E MALA DirETA:
e-Mail Marketing: é um serviço exclusivo para os associados
e que reflete em ótimos resultados. O associado tem direito a
disparar sua propaganda por e-mail marketing para os mais de 700 associados
gratuitamente uma vez por mês
Mala Direta: disponibiliza
aos associados, dados das empresas associadas, com nomes
fantasias, endereços e telefones de contato em arquivo PDF.
CurSOS, PALESTrAS E TrEiNAMENTOS:
Seja por intermédio de parcerias ou por iniciativa própria, durante o ano todo a ACE Batatais oferece palestras e treinamentos sobre os
mais variados temas para empresários e seus
colaboradores.
SALÃO DE EVENTOS:
Um espaço completo e perfeito para a realização de eventos, palestras, treinamentos, cafés da manhã, encontros entre
empresários e clientes e muito
mais. O associado ACE pode utilizar o espaço em
horário comercial, de segunda à sexta-feira, uma
vez por mês gratuitamente. Na locação para outros horários e finais de semana, os preços para
associados são especiais e podem ser incluídos
no boleto de mensalidade. Uma grande facilidade que só o associado ACE tem bem no coração
da cidade.
JOrNAL EMPrEENDA:

A ACE Batatais possui um informativo institucional de qualidade, o Jornal Empreenda, entregue gratuitamente topos os meses para todos
os associados, com muitas informações sobre as
ações da entidade e matérias de interesse dos
empresários.
Os associados também podem divulgar suas
marcas e produtos por meio do Jornal Empreenda nos espaços publicitários, que são negociados
por valores baixos, com descontos consideráveis
na fidelização, ou seja, quanto mais meses forem
fechados, menos custo por edição.
Como todo órgão de imprensa que se propõe ao trabalho de informar seus leitores com
seriedade e confiabilidade, o Jornal Empreenda
possui jornalista responsável e Conselho Editorial. Faça a divulgação de seus produtos e serviços no Jornal Empreenda, com custos reduzidos
aos associados.

PArCEriAS PArA PrESTAÇÃO DE SErViÇOS:
Visando oferecer serviços e vantagens a seus
associados, a ACE Batatais vem ampliando seus
serviços através de parcerias com entidades e
instituições de saúde, educação, Poder Judiciário, governos municipal e estadual. Os atuais
serviços prestados são:
SCPC E NEGATiVAÇÃO:

O SCPC (Serviço
Central de Proteção ao Crédito) é um
eficiente serviço de
consulta de cheques, CPFs e CNPJs, disponibilizado pela ACE Batatais aos seus associados, que
abrange todo o território nacional, sendo uma
das formas mais indicadas de combate à inadimplência.
A Negativação do CPF (Cadastro de Pessoa
Física) e do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica) é uma ferramenta da Boa Vista SCPC
com o objetivo de evitar o prejuízo e proteger
o seu crediário. Com a Negativação em caso de
inadimplência, o credor ficará impedido de ter
acesso aos crediários de outros estabelecimentos comerciais, linhas de crédito, financiamentos bancários, de veículos ou imóveis, tendo sua
vida econômica limitada.
PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGiCO:
Dentro do rol de benefícios exclusivos que a
ACE Batatais oferece aos seus associados, estão
os planos de saúde e odontológico empresariais
com duas operadoras reconhecidas em todo
o Brasil, a Unimed Batatais e a São Francisco
Odontologia.
Plano de Saúde
unimed: com o Plano
Unimed Empresarial,
o associado ACE tem
um desconto especial na mensalidade que pode
chegar até 40%, sendo a melhor opção para o
empresário cuidar da sua saúde, da sua família,
de seus funcionários e dependentes, com cobertura em exames, consultas e internações. É
oferecido duas opções, o Plano Empresarial Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia que inclui
internações e o Plano Ambulatorial que cobre
consultas e exames. É oferecido a estrutura de
apoio da Unimed com a Unidade de Urgência e
Emergência e a Farmácia Unimed.
Plano
São
Francisco Odonto:
o Plano Empresarial Odontológico
oferecido é outro excelente benefício para o associado ACE, oferecendo cobertura para tratamentos
e cuidados preventivos da saúde bucal, que também pode ser estendido para os colaboradores das
empresas e para seus familiares com valores bem
diferenciados. São diversos profissionais credenciados no município, região e em todo o Brasil.
EXAMES TrABALHiSTAS:
Através de parceria com
empresa especializada é oferecido os serviços de exames
médicos aos colaboradores
das empresas associadas
(Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), exames admissional, periódico, retorno de trabalho, de mudança de função e demissional), com descontos especiais exclusivos para
associados. Os agendamentos devem ser feitos
diretamente na recepção da ACE.
A entidade estuda a parceria com empresa
especializada para assessoria e elaboração do
PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e do PCMSO (Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional) e consultas médicas.
Também foi proposto a realização de exames
complementares na área de medicina do trabalho. O objetivo é oferecer mais serviços com
produtos mais reduzidos aos associados da ACE.
SEBrAE AQui:
O Posto de
Atendimento
do
Sebrae Aqui, instalado na ACE tem

como objetivo oferecer atendimento presencial,
suporte e orientação aos empresários de micro
e pequenas empresas e também aos potenciais
empreendedores que pretendem iniciar um negócio. Por meio deste canal, os empreendedores poderão obter informações sobre abertura
e planejamento de empresas. Os serviços prestados são:
Oficinas Sebrae: são gratuitas e ministradas
por técnicos do Sebrae, tem o objetivo de capacitar os colaboradores e dirigentes das pequenas
e médias empresas. São oferecidos treinamentos na área de planejamento, execução e gestão.
A programação é anual e divulgada na coluna de
eventos do Jornal Empreenda e no site da ACE.
Fique atento e participe.
Cursos Sebrae: possuem custos reduzidos
aos empresários, são específicos na área de gestão de acordo com necessidade e demanda da
classe empresarial. A programação é divulgada
no site da ACE e no Jornal Empreenda. A necessidade de realização de cursos específicos. Devem
ser solicitados à ACE e a sua realização esta condicionada a participação do número mínimo de
pessoas inscritas.
Microempreendedores Individuais MEI’s: é
oferecido orientações ao cidadão que pretende
se formalizar como Microempreendedor Individual (MEI), oferece serviços de abertura de MEI,
emissão de boletos e declaração anual.
Orientações pelo Sebrae: O associado pode
solicitar os serviços de orientação e consultoria
dos profissionais do Sebrae, que são previamente agendadas, que prestam serviços de orientação sobre a área de gestão para as pequenas e
médias empresas.

Comercial e Industrial
de Franca (ACIF), que
possui um Posto de Serviços da Junta Comercial
do Estado de São Paulo,
a ACE Batatais também
passou a oferecer aos associados os serviços de
registro dos atos mercantis das empresas, atendendo aos usuários nas orientações dos serviços de registro de constituições, alterações, de
baixas e cancelamentos de empresas; registros
de transformação Ltda para empresário e vice-versa; registro de abertura de filiais; registro de
documentos de interesse da empresa/empresário (balanço patrimonial, atas, etc.); Registro de
enquadramento e desenquadramento de ME
e EPP; Emissão de ficha cadastral; pesquisa de
nome empresarial. A ACE Batatais disponibiliza
os serviços de malotes diários, proporcionando
segurança e agilidade na emissão de documentos.
SErViÇOS BANCÁriOS:
As parcerias efetuadas com os bancos visam
oferecer aos associados a redução de taxas dos
serviços bancários e oferecer soluções financeiras à ACE e seus associados. A parceria contempla todos os produtos oferecidos por uma instituição financeira: conta corrente, aplicações,
poupança, capital de giro, cheque especial,
antecipação de recebíveis, cambio, cartões de
crédito, seguro, consórcios, previdência, entre
outros, para pessoa física ou jurídica, além de
produtos que podem ser estruturados conforme
a necessidade dos associados da ACE Batatais.

CiEE – CENTrO DE iNTEGrAÇÃO EMPrESA
ESCOLA:

A parceria entre a ACE e CIEE tem como objetivo, oferecer aos associados os serviços de
seleção, contratação e acompanhamento de
desempenho de estagiários e de aprendizes,
com custos administrativos reduzidos aos associados. O CIEE oferece por meio dos programas
de aprendizagem e o estágio de estudantes,
possibilitando aos adolescentes e jovens uma
formação integral, ingressando-os ao mundo do
trabalho.
Programa de Estágio: a parceria visa oferecer aos associados a contratação de estagiários,
através do Programa de Estágio aos estudantes
com idade mínima de 16 anos, matriculados em
instituição de ensino, seja do ensino médio, técnico, tecnológico ou superior.
Programa Jovem Aprendiz: o programa visa
a formação teórica e prática dos jovens que são
inseridos nas empresas que necessitarem contratar “Aprendiz”, em conformidade com a legislação. O prazo de duração do contrato é de até
dois anos em conformidade com o período que
o jovem esteja inscrito no programa.
CEJuSC – CENTrO JuDiCiÁriO DE SOLuÇÃO
DE CONFLiTOS E CiDADANiA:
O CEJUSC é um órgão controlado pelo
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
que tem como objetivo
a tentativa de acordo
amigável entre as parte,
antes do ajuizamento
da ação ou durante um
processo judicial. As empresas que necessitarem
dos serviços devem agendar na Praça Dr. Fernando Costa, 95. As conciliações são efetuadas por
um conciliador que tem a função de aproximar e
orientar na construção de um acordo.
POSTO DE SErViÇOS DA JuNTA COMErCiAL:
Por intermédio de parceria com a Associação

Sicredi: oferece como diferencial linha de financiamento para projetos e revitalização de fachadas; projetos de crédito com taxas promocionais em prazos específicos, destinados somente
a associados da ACE, projeto de sessão de negócios, descontos especiais para associados da ACE
na compra de produtos e serviços financeiros
do Sicredi. Atualmente o posto de atendimento
funciona na sede da ACE.

Sicoob Cocred: aos associados mediante
carta de apresentação da ACE é oferecido os
serviços para a realização de pagamentos e recebimentos, recolhimento de tributos, saques
e compras por cartão, acesso ao sistema de internet Banking e outros serviços bancários. O
Sicoob Cocred de Batatais esta localizado à Rua
Sete de Setembro, 375, centro.
DESCONTOS EM iNSTiTuiÇÕES DE ENSiNO:
A ACE Batatais possui
parcerias com importantes
instituições de ensino de Batatais e região que oferecem
descontos especiais para os
associados, que vão de 5% a
20%. Os benefícios também se estendem aos
colaboradores das empresas e seus dependentes, atendendo às várias faixas etárias, como da
escola infantil, onde crianças podem começar a
frequentar a partir de um ano de vida, na escola
de ensino fundamental, médio e técnico, ou em
uma das três universidades, sendo uma em Batatais e duas em Ribeirão Preto.
Instituições de ensino parceiras: Associação
Batataense de Ensino (ABE), Casa da Tia Odete,
Cruzeiro do Sul, Unicesumar, Barão de Mauá,
Moura Lacerda.

SEJA SÓCIO DA
ACE BATATAIS

Se sua empresa é associada, ela tem acesso a todos esses serviços e a muito mais. Ligue 3761-3700 ou 98177-4437, agende uma
visita e venha fazer parte desta grande família de sucesso.
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Campanha Empresa Solidária recebe
a doações de mais de 150 empresas

N

Neste mês, a ACE Batatais fará a entrega do Selo
empresa Solidária a todas as empresas participantes

os meses de maio
e junho, a ACE
Batatais realizou
a quinta edição da Campanha Empresa Solidária, com
a participação de 151 empresas, o que resultou na
arrecadação de R$ 14.770.
O recurso arrecadado com
a ação é utilizado nas ações
sociais da entidade, como
doações nas campanhas do
agasalho, alimentos e apoio
a outras entidades assistenciais do município.
Durante o mês de maio,
todas as empresas associadas à ACE Batatais receberam uma ligação telefônica
da entidade, sendo convidada para participar da campanha com a doação de R$ 100,
que poderia ser parcelada
em quatro vezes de R$ 25 no
boleto. Segundo informou o
gerente executivo da entidade, Luiz Carlos Figueiredo,
teve empresas que contribuíram com valores menores.
“As empresas que fizeram a doação para a Campanha Solidária receberão o
Selo “EMPRESA SOLIDÁRIA
ACE”, que é o símbolo do
nosso reconhecimento pela
atitude humanitária, assim
ela será identificada por seus
colaboradores e clientes
como uma empresa que se
preocupa com as questões
sociais do município”, informou Figueiredo.
Essa é a quinta edição da
Campanha Empresa Solidária. Assim como nos anos anteriores, todo o recurso arrecadado é revertido em prol

de entidades assistenciais e
campanhas de cunho social.
Todos os pedidos de doações
que chegam na ACE Batatais
passam pela Comissão de
Ações Sociais, que analisava
a necessidade e repassava
recursos em espécie ou adquire o produto para fazer a
doação.
Um exemplo do uso adequado do recurso foi a participação da Campanha do
Agasalho do Fundo Social
desse ano. Por meio das
empresas que participaram

da Campanha Empresa Solidária, foram doadas 130
mantas de qualidade, entregues no mês de maio à
presidente do Fundo Social,
Maria Auxiliadora da Silva
Romagnoli.
“Agradecemos a todos os
empresários que participaram dessa campanha e estão
contribuindo para as ações
sociais da ACE Batatais, promovendo a solidariedade e o
amor ao próximo”, comentou o presidente da ACE Batatais, Gino Ivair Bellon.

EMPrESAS DOADOrAS CAMPANHA SOLiDÁriA 2018
2001 Telecomunicações
3D Infoshop
ABA Correntes
Adriana Lingerie
Agroguina
Agroteles
Ancap
Antenas & Cia
AP Odontologia
Bar e Mercearia do Nego
Batatais Auto Peças
Bazar Castelo
Bicicletaria Batatais
Boncafé
BrasilQuímica
Brinqueevolua
BS Service Funilaria e Pintura
Buﬀet da Criança
Caminho da Roça
Carlinox
Carnemi
Casa da Tia Odete
Casa das Tintas
Casinha dos Enfeites
Catavento
CAV (Cooperativa Agrícola Virtual)
Centagro
Cidinha Modas
Claretiano - Centro Universitário
Colégio Semeando
Comercial Mansur
Confecção Erbela
Confecções Lucia & Silvana
Contábil Mario
Contato Assessoria
Cristina Thomazella
Crystal Papelaria
Delroma Contabilidade
Deposito Santa Rita
Deposito São Cypriano
Despachante Dunga
Difusora AM
Distak Gesso
Doce Encanto
Don Pepper
Dr. Alexandre Santos Toledo
Dr. Renato Garcia Junqueira
Droga Avenida
Droga Lago
Drogaria Bom Jesus

Eletrolux
Escola Fisk
Contábil Arantes
Excalibur
Farmácia Fernando Manipullarium
Farmácia Verde Ervas
Fernando Lopes Prótese
Fios & Artes
FJ Construtora
Forvm Consultoria
Fundição Garra
G-Fer
Galego Sucata
Garcia Monteiro
Gino Comunicações
GM Usinagem
Guardião Alarmes
Hirose Containers
Hot Baladas
Iogurte Ricci
Imprexpress
J.A. Maquinas Agrícolas
J Castro
J Inox
JJ Diesel
JP Modas
Ki Sabor
Kilão Modas
Labormed
Lanchote Transportes
Libra Inox
Lizote
Loja Cem (Alex Gerente)
Loja do Seo Nassib
Madeireira José da Silva
Magazine Luiza
Marcenaria Riachuelo
Marispan
MC2 Gráfica
Mega Impress
Mini Mercado e Varejão Nossa
Senhora
Moda & Cia
Morada do Verde
Moveis Roberto
Munari e Murari Seguros
Nana Bordados
Naves Car
Nibia Lingerie
Nova Gráfica

Nova Griﬀ
Odonto Arruda
Dr. Eliana Andrade Garcia
Óticas Lis
Pat & Bo Modas
Pereira Motos
Pim Pim Bikes
Ponto A
Ponto Sem Nó
Popimar
Posto Batatais
Posto Irmãos Ribeiro
Posto Ômega
Posto São Geraldo
Posto São Paulo
RayTur
Red Negócios
Refribata
Relojoaria Gilson
Roberto Luis Cardoso Tofeti
RTE Rodonaves
RS Factoring
Ruriel Motos
Sandrin Papelaria
Sandro Automóveis
Santa Saúde Clinica
Servitec
Setec
Shopping do 1 Real
Sicredi
Silc Industria
SJS Serralheria
Souza Arantes
Supermercado Lança
Supermercados Real
Terra Nova
Terrageo
Tizifer
TL Bergamini
Trafobras
Transface
Trilinox
Última Hora Conveniência
Unelta
Usimax
Usina Batatais
Verde Campo
Vila Lídia Automóveis
Vitral Box
Vitriny
Zanco Alimentos
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Gestores de políticas públicas
do Sebrae visitam a ACE

6

Sebrae e ACE
Batatais realizaram
dois Cursos Super
Mei - Técnicas de
Vendas e Manicure

Com a conclusão dos cursos, os
microempreendedores individuais se credenciam
para o Programa Juro Zero Empreendedor

N

o início do mês
de junho, a ACE
Batatais recebeu
a visita do coordenador e
do gerente de políticas públicas do Sebrae SP, Jocely
Teixeira Júnior e Daniel Glaessel Ramalho. Os visitantes foram recepcionados
pelo gerente executivo da
ACE, Luiz Carlos Figueiredo
e a agente do Sebrae Aqui,
Andrea Oliveira.
Jocely Júnior e Daniel Ramalho estiveram na Prefeitura de Batatais e na ACE com
o objetivo de estreitar o rela-

cionamento entre os órgãos,
principalmente pelo fato
da ACE e Prefeitura possuírem convênio de instalação
e manutenção dos serviços
do Posto de Atendimento do
Sebrae Aqui, que funciona na
sede da entidade.
A área de políticas públicas do Sebrae SP atua
apoiando o poder público
na formulação e implementação de políticas públicas
que impactam positivamente na atividade empreendedora, incentivando a formalização, a competitividade e

o fortalecimento dos Microempreendedores Individuais e das Micro e Pequenas
Empresas.
No ano de 2016 a equipe
de políticas públicas do Sebrae SP esteve no município
para a realização em parceria com a Prefeitura de um
seminário em parceria com
a Prefeitura, com orientações sobre a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Na
oportunidade participaram
representantes do executivo
municipal e da Câmara Municipal.

Durante a visita, Jocely
Júnior se colocou à disposição da ACE Batatais para
ações para o delineamento
de estratégias voltadas à implementação dos benefícios
da Lei Geral. O gerente de políticas públicas do Sebrae SP,
Daniel Ramalho, aproveitou a
oportunidade para tirar algumas duvidas sobre os serviços do Sebrae Aqui e colocou-se a disposição da ACE para
estreitar o relacionamento
das demais áreas do Sebrae.
Luiz Carlos Figueiredo

D

urante o mês de
junho e início de
julho, com apoio da
ACE Batatais, Sebrae Aqui e
Centro Paula Souza, o Sebrae
Franca realizou dois Cursos
Super Mei: Técnicas de Vendas e Manicure, com a participação de quase 50 microempreendedores individuais.
As aulas aconteceram na
ETEC Antônio de Pádua Cardoso, das 19h às 23h.
Segundo a agente do Sebrae Aqui Batatais, Andrea
Oliveira, os participantes do
curso gostaram muito das aulas, adquirindo mais conhe-

cimento para aplicarem em
suas empresas. “Muitos elogiaram o conteúdo passado
durante o curso e até querem
participar de outros eventos
do Sebrae”, afirmou ela.
Todos os participantes
completaram a carga exigida para se credenciarem e
poder ter acesso aos financiamentos do Programa Juro
Zero. Ainda segundo Andrea
Oliveira, outros cursos serão
disponibilizados no segundo
semestre deste ano e divulgados com antecedência para
os microempreendedores individuais.

ACE Batatais e Sebrae Aqui abrem inscrições para a Feira Mega Artesanal
A missão empresarial seguirá para o São Paulo Expo no dia 6 de agosto. As vagas são limitadas

A

ACE Batatais e o Sebrae Aqui, em parceria com o Sebrae
Franca, agendaram mais uma
missão empresarial para uma
grande feira de São Paulo, a
“Mega Artesanal”, a maior
e mais importante feira de
arte e artesanato da América Latina, que acontecerá no
São Paulo Expo, entre os dias
4 e 8 de agosto. A missão da
ACE Batatais está agendada
para o dia 6 de agosto e as
vagas são limitadas. De acordo com a agente do Sebrae
Batatais, Andrea Oliveira, foram disponibilizadas poucas
vagas para a missão. Serão
dois participantes por CNPJ,

o investimento é de R$ 110
por pessoa. As inscrições vão
até o dia 13 de julho, sexta-feira.
Segundo Andrea Oliveira,
a Mega Artesanal é uma feira muito completa e oferece
infinitas oportunidades para
quem gosta e faz arte e artesanato. São expositores, cursos, produtos, lançamentos,
matérias primas, premiações,
encontros, negócios e muito
mais. São mais de 340 expositores.
A Mega Artesanal é a
maior feira de produtos e técnicas de artes manuais e artesanato da América Latina e
única do setor que cobre toda

a cadeia, inclusive confeitaria
e festa, corte e costura, reunindo indústria, comércio,
ateliês e artesãos. A feira começou em 2003, como Artesanal, e passou a Mega Artesanal em 2006. Desde então,
já recebeu mais de 1,5 milhão
de visitantes.
“É um evento especialmente para quem faz ou
gosta de artesanato, confeitaria e festa, corte e costura
e artes manuais, em geral: há
desde insumos, máquinas,
ferramentas e acessórios até
peças prontas, exposições,
desafio de moda entre alunos
de ETECs, lançamentos de livros, performances de artis-

tas e cerca de dez mil vagas
diárias em cursos gratuitos
que ajudam quem procura
um jeito rápido de ganhar um
dinheiro extra e complementar o orçamento familiar”, comenta Andrea.
Serviço – Inscrições até
o dia 13 de julho. Maiores
informações na Agência Sebrae Aqui Batatais, localizada
à Praça Doutor José Arantes
Junqueira, n.º 90, Centro,
anexo à área administrativa
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. Vagas limitadas.
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ACE realizará cursos do SebraeTec
O 1º curso será o de Comércio, com módulos de visual merchandising, trade marketing
- vantagem competitiva no ponto de venda, vitrinismo e técnica de vendas consultivas

E

m junho, durante visita realizada
pela coordenação
regional do Sebrae à ACE
Batatais, o presidente Gino
Bellon, solicitou a possibilidade de realização de cursos
através do SebraeTec para
os associados e empresários
do município. Gino Bellon
salientou a importância de
treinamentos
solicitados
por empresários do ramo do
comércio varejista, principalmente sobre técnicas de
vendas e atendimento aos
clientes.
Na oportunidade, a coordenadora regional Iroa
Nogueira Lima Carvalho,
solicitou à coordenadora
da unidade do Sebrae de
Franca, Lucimara de Oliveira
Correia do Prado, para o encaminhamento dos cursos
oferecidos e as demais providências para a viabilidade
de realização.
O SebraeTec é um programa nacional do Sistema

Sebrae que permite a
contratação da prestadores de serviços
para a capacitação
do micro e pequeno
empresário, visando a
melhoria de processo
e produtos e/ou introdução
de inovações nas empresas
ou no mercado com o intuito de fortalecer a capacidade competitiva dos pequenos negócios.
Diante das propostas
apresentadas, a diretoria
da ACE solicitou o curso de
“Comércio” com 32 horas de
duração, com módulos de
visual merchandising, trade
marketing - vantagem competitiva no ponto de venda,
vitrinismo e técnica de vendas consultivas. O curso será
ministrado pelo Senac em
parceria com o Sebrae.
As inscrições podem ser
feitas no Posto de Atendimento do Sebrae Aqui,
situado na sede social da
ACE Batatais, de segunda
a sexta-feira no horário
comercial. A realização do
curso está condicionada à
participação de no mínimo
vinte inscrições, com o valor
de R$ 200,00 por inscrição.
Luiz Carlos Figueiredo

Missão Fispal:

ACE Batatais e Sebrae levam 28 empresários para a
maior feira do setor alimentício

N

o dia 13 de junho,
a ACE Batatais, em
parceria com o Sebrae Aqui Batatais e Sebrae
Franca, levou 28 empresários para a Fispal Food Service, Fispal Sorvetes e Fispal
Café - Feira Internacional de
Produtos e Serviços para a
Alimentação Fora do Lar, que
chegou à sua 34ª edição em
2018, reafirmando a sua po-

sição como o principal evento
do setor. O grupo de empresários batataenses se juntou
a alguns de franca para seguir
viagem para São Paulo, totalizando 44 pessoas.
Durante quatro dias, o
evento recebeu aproximadamente 52 mil pessoas de
diferentes estados e países
que tiveram acesso a cerca
de 1500 marcas represen-

tadas pelos 473 expositores
com soluções, lançamentos e
inovações para restaurantes,
pizzarias, lanchonetes, bares,
lojistas, hotéis, distribuidores,
indústria do sorvete, sorveterias, cafeteria profissional e
demais estabelecimentos do
mercado de food service.
“Essa foi ótima oportunidade para os empresários
batataenses fazer contatos e

conhecer as tendências e lançamentos do setor, para que
as empresas de alimentação
possam inovar seus negócios e
satisfazer seus clientes”, pontuou Andréa Oliveira, agente
do Sebrae Aqui Batatais que
acompanhou os empresários
na missão empresarial.
“Já estamos trabalhando
nas novidades para 2019, edição que será mais especial,
pois vamos comemorar os 35
anos de realização da Fispal.
Ficamos muito felizes não só
com o sucesso de público,
mas também por colaborarmos com os negócios gerados
pelos nossos expositores que
já confirmaram, através de
uma pesquisa prévia, o interesse na renovação de mais

de 85% para o próximo ano”,
comemora Clélia Iwaki, diretora da Informa Exhibitions.
Um dos principais sucessos dessa edição e já confirmado para o próximo ano,
foi a estreia do espaço de Alimentos e Bebidas, que reuniu
pequenas e médias empresas
fornecedoras de produtos e
ingredientes regionais, como
alho negro, carnes gourmet,

cebola frita, sobremesas individuais, queijos, vinhos, cafés
e cervejas artesanais.
Todas as empresas podem aproveitar as vantagens
oferecidas pela ACE Batatais,
entrando em contato pelo telefone 3761-3700 e solicitando a visita de um consultor.
Não perca mais tempo! Venha fazer parte deste grupo
de sucesso.
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ACE e empresas associadas participarão da 43ª Festa do Leite de Batatais
Nesta edição, o espaço empresarial ACe terá a participação das empresas FerDOF e royal Pup
caminho do pai, formando-se
para engenheiro de controle
e automação e com especialização no o curso técnico de
eletro eletrônico. Em 2016
resolveram criar a FERDOF,
que surgiu na junção dos três
nomes (Fernado – pai, Doris –
mãe e Filipe – filho). Atualmente está sediada na Incubadora
de Empresas, coordenada pela
ACE Batatais.
A FERDOF é especialista em
automação e controle de máquinas específicas ou produzidas especialmente para atenA convite da Prefeitura de
Festa do Leite a ACE convidou
Batatais, por intermédio do
diversas empresas associadas,
Departamento Municipal de
tendo um número reduzido
Turismo, a ACE estará particide participação. Além da área
pando da 43ª Festa do Leite,
destinada à ACE, o espaço será
que será realizada de 11 a 15
dividido com o Royal Pub que
de julho, no Centro de Eventos
estará montando seu stand
Antônio Carlos Prado Baptista,
em um espaço de descontraevento de grande tradição que
ção para os associados da ACE
volta a ser organizado pelo Poe público em geral. O destaque
der Público.
fica com a empresa FERDOF,
O local destinado à ACE
que estará expondo a sua linha
será o mesmo dos anos ande produtos.
teriores com a participação
da entidade e de associados.
Sobre a FErDOF:
Segundo Gino Bellon,
A
empresa
presidente da AssoFERDOF surgiu
ciação Comercial e
de um hoEmpresarial de Babby do entatais (ACE), desgenheiro
de a primeira
de contropar tic ipaç ão
le de auda entidade,
tomação,
o
principal
Fernando
objetivo é a
Augusto Sildivulgação da
va, e de seu
marca ACE, a refilho Filipe
cepção dos assoAugusto Silva,
ciados no local do
que fabricaevento, bem como
vam maquinas
proporcionar a tono fundo de
dos os associados
seu quintal.
a oportunidade de
Os resultados
exposição e divulgaforam surpreção de seus produtos
endentes, sene serviços.
do que Filipe
Na edição da 43ª
Fernando e Felipe
resolveu seguir o

der a demanda de empresae. Atualmente
é fabricante de produtos CNC em série,
com uma linha de centro de usinagem,
uma linha de frezadora, quatro linhas de
routers e duas linhas de laser.
A FERDOF atua em todo mercado nacional e está desenvolvendo projeto de
comercialização para o mercado externo.
Na 43ª Festa do Leite a FERDOF estará expondo duas séries de routers CNC,
com comando numérico para a usinagem
de materiais em MDF, madeira e acrílico;
uma frezadora CNC para a usinagem de
aço; uma skimmer para limpeza de tanque
de óleo, todos equipamentos projetados e
desenvolvidos pela empresa.

Light: Laser
innovation: Centro de Usinagem

Crafts: router

Pattern: router

Conforme a assessoria de imprensa da Prefeitura
de Batatais, a parte técnica da Festa do Leite contará
com o 12º Torneio Leiteiro Multi Raças, com R$ 7 mil
de premiação. Também estão confirmados: Rodeio,
Team Penning e Ranch Sorting, Exposição de Pequenos Animais, Concurso de Cães, Palestras, Cursos,
Exposição do Comércio e Indústria, Exposição de Artesanato, Parque de Diversões e área de alimentação.
Confira toda a grade de shows, que envolverá
apresentações em dois palcos:
Dia 11 Julho:
Abertura com atração local: Altieres Santana e Marcinho;
Palco 1 – Naiara Azevedo;
Palco 2 – Beat Samba.
Dia 12 Julho:
Palco 1 – João Bosco & Vinicius;
Palco 2 – Christian & Ralf.
Dia 13 Julho:
Abertura com atração local: Rodrigo Oliveira e Banda;
Palco 1 – Raça Negra;
Palco 2 – Pratas da casa.
Dia 14 Julho:
Abertura com atração local: Plural Acústico;
Palco 1 – Thiago Brava;
Palco 2 – Somos tão jovens (Tributo a Legião Urbana).
Dia 15 Julho:
Show infantil Mundo de Kaboo;
Atração local: Thales e Konrado;
Palco 1 – Maria Cecília & Rodolfo;
Palco 2 – Fiduma e Jeca.

iNGrESSOS PArA A FESTA
DO LEiTE ESTÃO A VENDA

Higher: router

Beginner: router

Sheet Metal: Laser

SOBrE A
43ª FeSTA DO LeiTe:

O Departamento Municipal de Turismo informa
que estão a venda os ingressos para a 43ª Festa do
Leite de Batatais. Os interessados podem se dirigir a
Droga Lourdes e aos Supermercados Nori e Real, que
são os pontos de comercialização. Também estão
sendo vendidos ingressos e permanentes pelo site
www.kleeventos.com.br. Os valores: R$ 30,00 inteira
e R$ 15,00 meia, não havendo diferenciação de preços para quem comprar o pacote e antecipadamente.
A facilidade, segundo os organizadores, é a garantia
de entrada facilitada, sem precisar de enfrentar filas
nas bilheterias. De Quinta a Sábado, 11 a 14 de Julho, serão os dias pagos da Festa do Leite desse ano,
com portões abertos no Domingo, encerramento do
evento.

Mais de 600 pessoas já confirmaram presença no Show Baile da ACE Batatais

“

O

Baile de Aniversário da ACE é considerado um dos
melhores eventos da cidade.
Venham comemorar conosco
a fundação de nossa querida
entidade”, convida Gino Bellon
Neste ano, a ACE Batatais
está completando 40 anos de

fundação, e para
comemorar
está
sendo preparada
uma grande festa, que será realizada no dia 11 de
agosto, sábado, a
partir das 22h, no
Clube de Campo da
ABR Operária, com
shows
musicais
de alta qualidade,
com apresentação
especial da Banda
Cruzeiro do Sul, que
figura entre as mais
famosas do estado de São Paulo e
toda a experiência
do Buﬀet Fiorino
Eventos. Uma festa
em grande estilo, que promete uma noite muito divertida e
repleta de emoções. Simplesmente imperdível!
Os diretores e a equipe de
colaboradores da ACE Batatais
já acertaram todos os detalhes
para a realização do Baile de
Aniversário de 40 Anos de fun-

dação da entidade e prepararam um evento muito especial,
que entrará para a história da
entidade.
“É um evento muito aguardado pelos empresários. O
Baile de Aniversário da ACE
ganhou a preferência pela sua
qualidade. É um grande momento comemorativo para a
entidade por seu tempo de
fundação, e também para os
empresários associados e seus
familiares, transformando o
baile em uma grande confraternização”, comentou o diretor de marketing, Roberto Carlos Nardi (Zinho).
Neste ano o evento contará
com a apresentação da Banda
Cruzeiro do Sul, que está com
o show Neon Tour. Segundo
Zinho, além da apresentação
principal, a festa também contará com atrações intermediárias na abertura e no final do
baile. “Durante todo o evento
haverá muita música para agradar todos os gostos e os nossos
convidados aproveitarem para

se divertir do início ao fim”.
Muitos associados, ao receberem os convites, elogiaram a
escolha da Banda Cruzeiro do
Sul, que tem anos de experiência, muito reconhecida no cenário artístico e ficou famosa
em muitos estados brasileiros,
principalmente nos Estados de
São Paulo e Minas Gerais, onde
faz maior número de shows.
O Buﬀet Fiorino Eventos dispensa apresentações.
Mesas fartas, vários tipos de

queijos, salames, copas, salgadinhos, saladas variadas,
um jantar especial, vinhos,
cervejas, refrigerantes, sucos
água mineral, tudo à vontade.
As bebidas são colocadas nas
mesas em baldes de gelo e em
carrinhos muito bem abastecidos. Até o fechamento desta
edição, mais de 500 pessoas
já haviam confirmado presença no evento, com reservas de
mesas e convites.
“O Baile de Aniversário da
ACE Batatais é considerado um
dos melhores eventos do
gênero em Batatais pela
sua ótima qualidade. É
com muito carinho que
fazemos essa grande fes-

ta para os nossos associados,
familiares e amigos, sendo
uma grande confraternização,
um momento de muita alegria
e diversão. Venham comemorar conosco a fundação de nossa querida entidade”, ressaltou
o presidente Gino Ivair Bellon.
SErViÇO - O Baile de Aniversário da ACE Batatais acontece no dia 11 de agosto, sábado, a partir das 22h, no Clube
de Campo da ABR Operária,
com show musical da Banda
Cruzeiro do Sul. Mais informações e reservas de convites
pelo (16) 3761-3700, 993247519 (Jordana) ou 99969-4430
(Sueli).
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Assuntos importantes pautaram
a 4ª reunião da RA-19

Entre os assuntos mais relevantes está a preocupação da Facesp com a aprovação do Projeto de
Lei que proíbe a divulgação total de dado pessoal sem a prévia autorização de seu titular

A

conteceu no último dia 29 de
junho, na sede
da Associação Comercial e
Industrial de Franca (ACIF)
a quarta reunião da Região
Administrativa 19 (RA-19) da
Federação das Associações
Comerciais do Estado de São
Paulo (Facesp), presidida por
João Chead, vice presidente
da Facesp, que contou com
a presença dos presidentes
e executivos das associações
comerciais da região. Representando a ACE Batatais, estiveram o presidente Gino Ivair
Bellon e o gerente executivo
Luiz Carlos Figueiredo.
A reunião foi divida em
dois períodos, das 8h30 às
10h30 foi destinado para os
assuntos dos serviços de proteção ao crédito, coordenado por Flavia Cunha, da Boa
Vista SCPC. Foi apresentado

e discutido sobre as Campanhas de Incentivo para as Associações Comerciais, filiadas
à Facesp, e que possuem contrato de prestação dos serviços da Boa Vista SCPC.A ACE
Batatais participa na categoria cidades de médio porte e
concorre na campanha crescimento comercial que apura
a participação nos serviços
Boa Vista SCPC, e categoria
promocional para associações que ultrapassarem as
metas anuais. A associações
comerciais de cada categoria
concorrem, a prêmios de R$
5.250,00 e a um carro no valor de R$ 40 mil.
A segunda etapa da reunião foi realizada das 10h30
às 12h30 e destinada a discussão e deliberação de assuntos ligados à FACESP e
Associações Comerciais da
RA-19. João Chead, informou

que a Facesp está negociando
com o SEBRAE a capacitação
dos colaboradores e diretores das associação, visando a
melhoria da gestão das entidades.
O presidente da RA-19
apresentou a previsão orçamentaria da Facesp para o
ano de 2018 e a prestação
de contas de 2017, e na sequência comunicou sobre o
aumento da mensalidade da
Facesp. Entre as medidas do
“Projeto Cidade Sede” comunicou que a RA-19 irá contratar e treinar consultores de
vendas para atuar nos serviços da Boa Vista SCPC. O presidente da ACE Batatais, Gino
Bellon, sugeriu e foi aprovado
o treinamento pela Boa Vista
SCPC, de equipe de consultores das associações.
Foi comunicado também
que o Diário do Comércio,

passará a ser dirigido e mantido pela Facesp, ficando sua
linha editorial dirigida ao desenvolvimento econômico. O
Diário do Comércio pode ser
acessado pelo site www.dcomercio.com.br, lá o associado
tem noticias sobe negócios,
economia, leis e tributos, e
gestão.
Um assunto que preocupa
a Facesp, birôs de consulta
de dados e associações comerciais, foi a aprovação pelas lideranças da Assembleia
Legislativa de São Paulo, do
projeto de lei 981/2015, do
deputado estadual, André Soares (DEM), que proíbe, por
qualquer meio ou processo, a
divulgação total de dado pessoal sem a prévia autorização
de seu titular.
A lei foi vetada pelo Governador Marcio França, e
voltou para a Assembleia Legislativa, onde passará pela
votação do veto. Foi solicitado pelo vice presidente da
Facesp, que todas as associações efetuem contato com os
deputados de suas regiões,
pedindo a manutenção do
veto. A próxima reunião será
realizada na última sexta-feira do mês de julho, no dia 27.
Luiz Carlos Figueiredo
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Sicredi Batatais
completou um ano de
trabalhos em junho

N

o dia 22 de junho,
a agência de negócios da Sicredi
Batatais completou um ano
em atividade. Nesse espaço
de tempo, conquistou muitos
associados, promoveu muitas
ações sociais e de fomento
econômico, reafirmando o
seu lema: Gente que Coopera
Cresce. Segundo o gerente de
negócios da Sicredi Batatais,
Cesar Henrique Sousa, está
nos planos da cooperativa
uma agência física completa
para Batatais, comprovando
que ela está estabelecida na
cidade e veio para ficar.
“Para quem ainda não
conhece a nossa Sicredi, nosso portfólio de produtos e
serviços contempla todos os
produtos oferecidos por uma

instituição financeira: conta
corrente, aplicações, poupança, capital de giro, cheque
especial, antecipação de recebíveis, cambio, cartões de
crédito, seguro, consórcios,
previdência, entre outros,
para pessoa física ou jurídica, além de produtos a serem estruturados conforme
a necessidade dos associados
da ACE. Faça-nos uma visita
e conheça o melhor sistema
de cooperativa de crédito do
Brasil”, comentou Cesar.
Serviço – A agência Sicredi Batatais está situada à
Praça Doutor José Arantes
Junqueira, n.º 90, Centro, na
área administrativa da ACE
Batatais. O telefone de contato é o (16) 3662-0131.

Diretoria da ACE Batatais visita a empresa Marispan

N

o dia 8 de junho,
a diretoria da ACE
Batatais fez uma
visita à Marispan, indústria
de implementos agrícolas. O
convite foi feito pelo diretor
da empresa, Paulo Augusto
do Nascimento Neto, que
também é diretor da ACE,
ocupando o cargo de vice-presidente da indústria. A
visita teve como objetivo conhecer o sistema de gestão e
processos administrativos da
Marispan, proporcionando
aos visitantes informações
que permitam a análise e estratégias adotadas na gestão
da ACE, bem como proporcionar novas ideias que também
possam ser aplicadas na própria entidade.
“O benchmarking é fundamental para a gestão da ACE
e também para a gestão de
nossas próprias empresas”,
comentou Paulo, citando todas as etapas que a Marispan
passou e está passando em
seu processo de profissionalização e modernização.
Na oportunidade, o diretor
da Marispan fez a apresentação
do histórico da empresa desde
a sua fundação, destacando
o seu crescimento e a necessidade de sua modernização.
Destacou que todo o processo

de gestão requer bastante planejamento, tempo e disciplina,
sendo relevante para qualquer
organização, independente de
seu ramo de negócios.
Após a explanação, os diretores da ACE seguiram em
visita aos departamentos de
projetos, setor administrativo
e financeiro, área de produção, processos, planejamento
e controle de produção (PCP),
pintura, controle de qualidade e linha de expedição.
Antes do encerramento
da visita, Paulo apresentou
propostas de profissionalização e terceirização da área de
marketing da ACE, da necessidade de análise dos produtos
e serviços da entidade, e a
importância da prestação de
serviços da ACE junto a seus
associados para a formação
de um grupo de gestão de Recursos Humanos.

Segundo Paulo, o Grupo
de RH terá como finalidade a
participação dos profissionais
da área de Recursos Humanos
das empresas associadas, com
a coordenação de um profissional especializado da área,
com especialização na área de
gestão, objetivando o aprimoramento profissional, a troca
de experiências e o intercam-

bio entre os participantes. O
diretor da Marispan sugeriu
que o profissional contratado
para este fim tenha também
a função de coordenar o processo de modernização administrativa da ACE.
Estiveram presentes na visita o presidente da ACE, Gino
Ivair Bellon, os diretores administrativos, Jesus Henderson

Montoanelli e Leandro da Cruz
Pavan, o diretor de marketing,
Roberto Carlos Nardi (Zinho),
o diretor de assuntos jurídicos
Alexandre dos Santos Toledo,
o presidente do Conselho Fiscal, Juliano de Azevedo Valentini e os funcionários da ACE, o
gerente executivo Luiz Carlos
Figueiredo e o colaborador
William Oliveira.

O presidente da ACE,
Gino Bellon, considerou a
visita de suma importância
para a análise e posicionamentos em relação ao sistema de gestão da entidade,
fator crucial que nos direciona à adoção de melhorias
de processos, aproveitando
para agradecer a direção da
Marispan pela oportunidade da visita, permitindo aos
diretores o comparativo de
gestão e a identificação que
carecem de mudanças e melhorias. Aproveitou a oportunidade para cumprimentar
a direção da Marispan pela
instalação da nova fábrica e
pela visão de gestão implantada na empresa.
Luiz Carlos Figueiredo
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ACE Batatais e Senai promovem
“CaféO da
Manhã
com
a
Indústria”
objetivo do evento foi o de divulgar aos empresários o
Programa Indústria Paulista Mais Produtiva e o Edital de Inovação para a Indústria

N

a manhã do dia
14, quinta-feira,
na sala de treinamentos da Incubadora de
Empresas, a ACE Batatais, em
parceria com o Senai - Unidade de Ribeirão Preto, realizou o “Café da Manhã com
Empresários”, com o objetivo
de divulgar aos empresários
o “Programa Indústria Paulista Mais Produtiva” (IP+C)
e o Edital de Inovação para

a Indústria. O evento contou
com a presença de mais de 30
empresários.
As orientações foram feitas pela equipe técnica do
Senai, sob a coordenação do
professor Reginaldo Dias de
Souza, diretor da Unidade Senai de Ribeirão Preto.
Inicialmente, o consultor Raoni Adonis Orsolino
Maximo explanou sobre o
Programa Indústria Paulista

Mais Competitiva e os serviços que o Senai oferece para
contribuir com o aumento
da competitividade e implementações de melhorias
de processos produtivos,
utilizando-se de técnicas de
manufatura enxuta, eficiência energética e ações rumo
a Indústria 4.0.
O consultor Valter Sampaio de Sena abordou o segundo tema, explanando sobre o Edital de Inovação para
a Indústria, com orientações
para as empresas apresentarem projetos de inovação.
O governo disponibilizará R$
55 milhões em âmbito nacional, sendo até R$ 400 mil por
empresa, não reembolsáveis, para o desenvolvimento de projetos de inovação
(produtos e processos) em
empresas industriais e startups de base tecnológica.
Na oportunidade o pro-

/ Cardápios / Bebidas para
Eventos / Serviços de Bebidas e Regras Gerais de Serviços. Etiqueta, Cerimonial
e Protocolo. Marketing de
Eventos / Marketing de Serviços / Simulação e Dramatização / Criação de ambientes para eventos. Aspectos
Legais de um Evento: Lei nº
11.771 - Lei Geral do Turismo
e demais marcos legais pertinentes a eventos. Captação
de Recursos e Ferramentas
Administrativas / Oficina de
Organização de Eventos: Pré-produção, Etapas do planejamento, Produção, Realização
e Pós-Produção.
Para receber o certificado
é necessário ter participado
de no mínimo 75% das aulas
do curso. O Programa Super
MEI é uma iniciativa do Se-

brae-SP, e o certificado para
este curso será concedido
em conjunto com o Centro
Paula Souza.
“O Curso Super MEI é gratuito, a única contrapartida
dos participantes, é o compromisso de frequentar as
aulas do início ao fim”, disse
a agente do Sebrae Aqui Batatais, Andrea Oliveira.
O Super MEI é o programa gratuito de qualificação
voltado para o aperfeiçoamento profissional e o desenvolvimento de negócios.
Além da capacitação técnica,
o participante tem aulas de
finanças e vendas. O certificado é concedido para as
pessoas que atingirem 85%
de participação.
Por meio do programa
Super MEI, os participantes

fessor Reginaldo agradeceu à
direção da ACE e a coordenação da Incubadora de Empresas de Batatais pela parceria,
colocando-se à disposição
para auxiliar no desenvolvimento de projetos da indústria batataense.
O presidente da ACE Batatais, Gino Ivair Bellon,
agradeceu a parceria com o
Senai, aos colaboradores da
ACE, o apoio do Sicredie da
Incubadora de Empresas no
evento, cumprimentandoem
seguidaos
representantes
das empresas pelo interesse e participação no evento.
Bellon encerrou suas palavras
destacando a importância da
ACE e seus parceiros para o
desenvolvimento econômico
de Batatais, comprometendo-se em atuar nos interesses de
seus associados, nos setores
de indústria, comércio e serviços da cidade.

Sebrae Aqui agenda Curso Super Mei de
Organização e Promoção de Festas e Eventos

O

Sebrae Aqui, com o
apoio da ACE Batatais e promoção do
Escritório Regional do Sebrae
em Franca, irá realizar no mês
de julho o Curso Super Mei de
Formação Inicial de Organização e Promoção de Festas e
Eventos. As inscrições aconteceram durante o mês de junho
e as aulas acontecerão de 10 a
19 de julho, das 19h às 23h, no
Centro Paula Souza, com 18 a
30 participantes.
Dentro do conteúdo das
aulas, os participantes irão receber noções e fundamentos
da Organização de Eventos:
O que são eventos? Classificação / Estrutura Organizacional do Setor / O Mercado
de Eventos. Alimentos para
Eventos: Serviço de alimentação / Modalidades de serviço

A

do curso poderão ter acesso
ao programa “Juro Zero Empreendedor” que financia o
investimento na ampliação e
modernização dos negócios de
microempreendedores. O programa pode financiar o capital
de giro e a compra de máquinas
e equipamentos, materiais de
construção, veículos utilitários,
software e hardware, ferramentas, entre outros itens.
Criado em parceria com a
agência estadual Desenvolve
SP e Sebrae-SP, o “Juro Zero
Empreendedor” disponibilizou um aporte de R$ 10 milhões, com empréstimos que
vão de R$ 1 mil até R$ 20 mil
com 36 meses para quitação –
quem atrasar terá que pagar
a taxa contratual de 7,5% ao
ano, mais os encargos moratórios.

Empresários do Projeto
Incubadora passam
por treinamento de
planejamento de vendas

N

o dia 25 de junho,
segunda-feira,
teve início o treinamento de planejamento
de vendas para empresas
pertencentes ao Projeto Incubadora de Batatais. Segundo informações do gerente
do projeto, Juliano Azevedo
Valentini, o curso está sendo ministrado pelo consultor
Fernando Italiani, do Instituto
Identidade e será desenvolvido em quatro etapas.
A primeira etapa tem o
seguinte tema: Sua empresa
pretende ser diferente ou diferenciada? Nesse etapa serão abordados temas, como:
• O que diferencia as empresas no mercado
• Você entrega preço ou valor?
• Armadilhas que retardam o
crescimento de uma empresa
• Você está crescendo ou inchando?
• A sua gestão de pessoas vai
definir o futuro de sua empresa
• A importância do planejamento
A segunda Etapa tem
como tema: O planejamento
de Vendas e abordará temas,
tais como:

Assistência Social promove Curso de Panificação

O objetivo é a inserção de pessoas no mercado de trabalho por meio de qualificação profissional

Secretaria Municipal de Assistência
Social iniciou mais
um curso de qualificação profissional para membros da

comunidade. Dessa vez, por
intermédio da empresa Acta,
está sendo ministrado o Curso de Panificação, com atendimento de 40 pessoas, em

duas turmas, manhã e tarde.
As atividades seguirão até o
dia 5 de Julho.
De acordo com a Secretária, Renata Darini, é uma opor-

tunidade para que usuários
da Rede tenham uma ótima
qualificação. “O Curso abrange a fabricação de pães, bolos,
roscas e bolachas. O objetivo é
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prepará-los para o mercado de
trabalho e possível geração de
renda”, destacou.
Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Batatais.

• Defina: Por que preciso
comprar de você
• Diagnóstico empresarial para
avaliação do potencial real de
sua empresa e produtos
• Prestação de serviços para
agregar valor aos clientes
• Ações para atrair, satisfazer
e fidelizar
• Como melhorar o atendimento
• Planejando suas vendas:
da definição dos objetivos às
ações
O curso será complementado ainda por uma terceira
etapa com vídeo aulas e na
quarta e última etapa será
realizada a formatação de um
plano de ação para as empresas participantes. Segundo o
gerente da incubadora, Juliano de Azevedo Valentini, o objetivo de promover esse curso
é de incentivar os empresários
para uma cultura de estímulo
permanente do mercado alvo,
utilizando-se de mecanismos
para prospecção e retenção
de clientes. Ainda segundo
Valentini, o curso de planejamento de vendas faz parte da
programação de capacitação
das empresas incubadas para
o ano de 2018.
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Espaço da Mulher Empresária

A

nossa convidada especial desta edição do Espaço
Mulher Empresária é muito famosa em Batatais.
No segmento de roupa íntima masculina e feminina é referência na cidade, fruto de muito trabalho, planejamento e competência. Estamos nos referindo à Adriana
Aparecida Moraes Câmara, conhecida pela marca de sua empresa, “Adriana Lingerie”, que neste 4 de julho, ao lado de seu
esposo, Paulo Câmara, e das filhas Natália e Camile, comemora mais um aniversário. Parabéns Adriana, muitas felicidades e realizações, é o desejo de toda a nossa equipe. Nesta
participação especial, a nossa convidada conta um pouco de
sua trajetória profissional, de como se tornou empresária e
transformou a marca Adriana Lingerie na mais conhecida da
cidade. Confira:

Espaço Mulher Empresária - Com quantos anos você
começou a trabalhar? Onde
trabalhou pela primeira
vez?
Adriana Aparecida de
Moraes Câmara - Iniciei minha experiência profissional
aos 16 anos com um professor muito querido e saudoso
o Sr. Osvaldo Tassinari, com
quem aprendi a valorizar o
cliente e técnicas para encantá-los. Naquele ambiente
me identifiquei com o comércio e daí o que mudou foi
a mercadoria e apenas adaptar algumas particularidades
para o novo negócio.
EME - Como e quando
surgiu a empresa Adriana
Lingerie?
Adriana Moraes - Com a
chegada da minha primeira
filha, fiz a opção de desligar-me de um trabalho fixo para
dedicar mais tempo a ela.
Mas como sempre tive um
bom relacionamento com

A

várias pessoas logo busquei
conciliar a função de mãe
com alguma atividade comercial, sem compromisso
de horários fixos, daí surgiu
a ideia de comprar lingerie
e vender para as pessoas de
meu convívio, isso foi há 20
anos.
Logo o negócio começou
a tomar proporções maiores
e por alguns anos fui administrando de forma empírica e fortalecendo um elo
com um grande número de
clientes, porém o volume
ficou muito grande e senti
que precisava dar um passo
à frente, coincidentemente neste momento uma das
duas lojas que trabalhavam
dedicadas a este seguimento encerrou suas atividades
e aí não tive dúvidas que era
o momento de profissionalizar o negócio e abrir uma
loja para dar uma maior comodidade às minhas clientes
e abrir novas possibilidades,
isso ocorreu em 2009.

EME - Você teve apoio de
seus familiares para abrir a
empresa?
Adriana Moraes - Com
certeza, esta é uma decisão
que se tomada em conjunto com a família facilita a
dedicação ao negócio. Meu
marido, com a experiência
administrativa e contábil,
sempre cuidou das questões
burocráticas, sobrando mais
tempo para minha dedicação
ao ambiente comercial.
EME - Quais dificuldades
você encontrou no início?
Adriana Moraes - Como
já havia uma experiência de
longa data com o negócio e
um planejamento bem elaborado houveram poucas
surpresas a serem administradas, pelo contrário, as
expectativas foram atingidas
dentro do que havia sido planejado.
EME - O mercado de roupas íntimas é muito concorrido em Batatais?
Adriana Moraes - Sem-

pre houve e continua existindo vendas no modelo
informal, assim como eu comecei, isso é inerente a este
seguimento. Agora ao falar
em lojas formalizadas, como
disse no início, era a minha
loja e apenas mais uma especializada no seguimento,
como comecei a fomentar
o mercado de moda íntima
na cidade através de propaganda nas rádios e TV, outdoor, desfiles e sorteios de
viagens, dentre outras ações
isso agitou o negócio e instigou a abertura de várias
outras lojas no segmento.
Mas isso é muito bom para
o consumidor por ter mais
alternativas e nos motiva a
fazer cada vez melhor para
continuar surpreendendo e
encantando nossas clientes,
com um portfólio completo
das melhores marcas e com
os melhores preços, pois o
cliente gosta de pesquisar,
comparar e isso não me incomoda, pelo contrário, abre
várias oportunidades para
mostrar os diferenciais de
minha loja.

EME - O fato de ser mulher e trabalhar com produtos para o público feminino
contribui para o sucesso de
sua empresa?
Adriana Moraes - Ajuda bastante, mas é sempre
necessário estar aberta às
contribuições e sugestões,
pois tenho o privilégio de
ter clientes de diversas faixas etárias, medidas e até de
quanto estão dispostas a investir no seu bem estar.
EME - A sua loja também
possui artigos para o público masculino?
Adriana Moraes - Sim, temos uma variedade de marcas e modelos de cuecas, pijamas, meias para eles, mas
também é uma loja bem frequentada pelo público masculino em busca de belos e
ousados presentes para suas
esposas e namoradas.
EME - Como é o dia-a-dia
na empresa e quais as suas
responsabilidades?
Adriana Moraes - Bem
agitado, organizando as tarefas das meninas no atendimento, na exposição das
mercadorias,
atendendo
representantes dos nossos
fornecedores e também
sempre que possível dando
suporte às clientes.
EME - Se não trabalhasse no setor varejista, qual
outro trabalho gostaria de
fazer?
Adriana Moraes - Gosto
muito de culinária, poderia
ser uma segunda alterna-

tiva, mas sou tão engajada
em meu negócio que não me
vejo em outro segmento.
EME - Falando de culinária, qual o seu prato predileto?
Adriana Moraes - Gosto
de fazer e saborear um belo
bolo caseiro.
EME - Como prefere passar os seus momentos de
descanso e lazer?
Adriana Moraes - Estar
em família é meu objetivo
principal de cada dia, e cultivar minhas orquídeas me
traz muita paz.
EME - Quais os seus planos para o futuro?
Adriana Moraes - Capacitação e conhecimento, vejo
que isso faz toda a diferença, pois sempre é possível
aprender algo novo a todo
momento. Transformando
isso em beneficio e diferencial para as clientes.
EME - Qual a dica para as
mulheres que estão começando uma nova empresa
ou iniciando uma carreira
profissional?
Adriana Moraes - Nada é
fácil e simples, mas conheça
o seu mercado, você precisa
dominá-lo de ponta a ponta,
busque ajuda, planeje todas
as etapas, questões tributárias podem definir ou não o
sucesso do seu negócio. Na
maioria das vezes não temos
segunda chance ou tentativas,
então trace sua meta com segurança e vá em frente.

Inadimplência se mantém estável em Batatais

inadimplência no
comércio de Batatais continua estável, é o que aponta os dados
cadastrais das empresas do
município. No mês de maio
foram registrados no Serviço Central de Proteção ao
Crédito (Boa Vista SCPC) 131
clientes e 143 ocorrências,
no valor de R$ 75.953,19. No
mês de abril foram registrados 103 clientes e 119 ocorrências e um valor de inadimplência de R$ 65.623,37.
Das 143 ocorrências registradas, 121 clientes possuem
apenas um registro e oito
clientes possuem de dois a

cinco registros. Deste total,
141 são por atraso a mais de
um ano, o que corresponde
ao valor de R$ 75.808,08.
A faixa de valores que
apresenta maior quantidade de registros é entre R$
101,00 a R$ 500,00 com 71
ocorrências e um débito de
R$ 17.656,99. A faixa de valores com débito acima de
R$ 1.000,00 é de 39 ocorrências correspondendo a R$
56.005,39.
Entre os clientes negativados no mês de maio, 120
são solteiros, 11 casados,
sendo 74 do sexo masculino e
57 do sexo feminino. A faixa

etária que apresenta maior
concentração de débito são
os com mais de 40 anos, que
totalizam 94 ocorrências e
possuem um débito de R$
62.402,59.
Entre os meses de janeiro
a maio deste ano foi regis-

trado 891 clientes em 1.445
ocorrências, deste total 130
clientes acertaram suas contas, o que corresponde a 15%
do total de clientes negativados. O valor da dívida acumulada era de um pouco mais
de R$ 828 mil e atualmente

é de R$ 800 mil. Nota-se que
os clientes inadimplentes que
tem procurado acertar suas
contas são os que possuem
valores menores, ou seja,
com débitos médios de R$
250.
Atualmente, existe 7.829
clientes negativados no serviço de proteção ao crédito (Boa Vista SCPC), com
11.109 ocorrências, uma
média de 1,41 ocorrência
por cliente e uma divida de
R$ 10.266.433,61. Destes
clientes negativados, 6.180
possuem apenas um registro,
1.535 possuem entre dois a
cinco registros, e 114 clientes

com mais de cinco registros.
No período de 1º de junho de 2017 a 31 de maio
de 2018, foram negativados
1.718 clientes, com 3.171
ocorrências, e registrado
uma inadimplência de R$
1.871.944,40. Do total de
clientes negativados 1.610
são solteiros, 108 casados,
1,024 do sexo masculino e
694 feminino. Entre junho de
2016 a maio de 2017, havia
2.447 clientes negativados,
com 3.039 ocorrências, uma
média de 1,2 ocorrências por
clientes e uma inadimplência
de R$ 4.013.707,45.
Luiz Carlos Figueiredo
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Entrevista – Farmácia Droga Nova Entrevista – WCUNHA Engenharia
Por Mário roberto Pereira Caran - empresário

Jornal Empreenda - Como
surgiu a Farmácia Droga Nova
e há quantos anos ela está em
atividade?
Farmácia Droga Nova - A
Farmácia Droga Nova surgiu
no ano de 1978, devido a uma
carência de atendimento nos
bairros ainda recentes, como
Vila Lídia, Vila São Francisco,
Jardim Anselmo Testa e a parte
alta do bairro Santo Antônio e
mesmo a população em geral.
Muitos anos se passaram sem
que novas farmácias surgissem.
Somente no centro da cidade e
nos bairros Castelo e Vila Maria
é que possuíam este atendimento. Estamos com
40 anos de história desde a data de inauguração.
EM - Quem são os proprietários e com
quantos colaboradores a empresa conta?
Farmácia Droga Nova - o proprietário desde
a inauguração é o empresário Mário Roberto
Pereira Caran, mais conhecido pelos amigos e
clientes por “Beto”. Atualmente, a empresa possui o tradicional atendimento familiar, visto que
a farmacêutica responsável hoje, é minha filha
Roberta Aleixo Caran, minha irmã Regina, e a
colaboração de Olivia e Mariana (filhas), Marina
(esposa).
EM - Na Farmácia Droga Nova o que os consumidores podem encontrar?
Farmácia Droga Nova - Todo serviço relacionado a este segmento, medicamentos tarjados, genérico, (comprimidos, líquidos, pomadas,
gotas, etc.) cosméticos de linha popular e os de
tratamento especifico (shampoos, creme para
cabelo, perfumaria e cosméticos, absorvente
higiênico, linha infantil, fraldas infantil e geriátrica), e uma grande variedade de outros produtos
relativos.
EM - Como é o horário de funcionamento
da empresa?
Farmácia Droga Nova – A Farmácia Droga
Nova está aberta para atendimento nos horários
das 8h até às 20h de segunda à sexta feira. Aos
sábados trabalhamos até as 13h.
EM - Qual o diferencial da Farmácia Droga
Nova?
Farmácia Droga Nova - A
Droga Nova se tornou uma empresa de atendimento familiar,
até a 4º geração ainda usa este
nosso modelo de atendimento.
Conseguimos um atendimento
de alta confiança familiar, o que
se traduz em qualidade em todos
os âmbitos. Por isso já estamos
trabalhando há 40 anos. A famí-

Por Wellington Cunha - empresário

lia da Farmácia Droga Nova cuidando das famílias batataenses.
EM - A Farmácia Droga Nova oferece entregas de produtos e aplicações de injeções em
domicílio?
Farmácia Droga Nova – Sim! As aplicações de
injeção á domicilio e as entregas são práticas desde o início da empresa, sem custo nenhum para
os nossos clientes, com rapidez e qualidade.
EM - Quais as formas de pagamento os
clientes tem como opção?
Farmácia Droga Nova - Alguns clientes possuem o credito mensal, pagamento a vista: tem
descontos bem convidativos, todos os cartões
de debito e credito, e convênios.
EM - A Farmácia Droga Nova está com algumas promoções para o mês de julho?
Farmácia Droga Nova - As promoções são
mensais e continuas, sempre beneficiando os
clientes. Estamos com promoção agora em fraldas infantis. Os preços estão ótimos, venham
conferir economizar na Farmácia Droga Nova.
EM - Qual o endereço e telefone de contato
para quem quiser conhecer e comprar na Farmácia Droga Nova?
Farmácia Droga Nova - A Farmácia Droga
Nova está localizada na rua Arthur Lopes de Oliveira n.º 1.665, Bairro Vila Lídia. Os telefones de
contato são: 3761.1550, 3761.4733 e o celular
99173.2429. Farmácia Droga Nova, sempre à disposição da população de Batatais.

Jornal Empreenda - Quando e como surgiu
a empresa WCuNHA Engenharia, Projetos e
Construções?
WCuNHA Engenharia - A WCUNHA Engenharia, foi fundada em 2016, com conceito inovador,
trabalha com modernos sistemas de gestão e
gerenciamento de obras, sempre ligada nas novidades e novos métodos construtivos para melhor atender seus clientes.
EM - Quais produtos ou serviços a empresa
oferece aos seus clientes?
WCuNHA Engenharia – Somos uma empresa
com atuação na área de engenharia civil, projetos e construções, prestando serviços de desenvolvimento de projetos residenciais, industriais e
comerciais, gerenciamento de obras e empreendimentos privados, construção de residenciais, reformas, estudo e impacto de vizinhança (EIV) regularização de imóveis, retificação de área, desdobro
de lotes e demais serviços de engenharia civil.
EM - A empresa atende Batatais e outras cidades da região?
WCuNHA Engenharia - Atendemos a Batatais e Região no desenvolvimento de projetos,
com foco em nossa querida cidade para gerenciamento de obras.
EM - A empresa é voltada apenas para grandes projetos ou atende também ao cliente que
queira construir apenas uma casa?
WCuNHA Engenharia - Atendemos de uma
simples reforma a grandes projetos. Nossa equipe e parceiros são capacitados para atender a
todos os tipos e perfis de clientes, do casal que
casou e sonha em ter seu primeiro imóvel a
grandes investidores.
EM - Quais projetos a empresa tem como
referência em Batatais ou na região?
WCuNHA Engenharia - Temos algumas obras
finalizadas e varias obras em execução. Uma refe-

rência é a transformação que a engenharia pode
fazer em imóveis residenciais como, por exemplo,
nas imagens. Na obra localizada no Jardim Elisa
o cliente nos procurou com o sonho de ter em
sua casa uma área onde pudesse reunir a família
e amigos e que tivesse as cores do seu time favorito, o Napoli da Itália. Foi desenvolvido todo
um estudo prévio e dimensionamento do novo
espaço, o qual foi executado pela nossa equipe,
deixando o cliente satisfeito com os serviços.
EM - A WCuNHA oferece a opção de construção e entrega de uma casa completa, do
alicerce ao acabamento? Esse é um serviço de
alto custo para o cliente?
WCuNHA Engenharia - Sim, um dos nossos
diferenciais é a opção que temos de entregar a
obra pronta para os clientes. Muitos clientes,
devido a correria do dia a dia, não têm tempo
de buscar as melhores ofertas em materiais de
construção, os melhores profissionais e fornecedores, é ai que nossa equipe vai buscar as
melhores opções de materiais e fornecedores
para melhor atender as necessidades do cliente visando a economia, qualidade e agilidade na
execução dos serviços.
EM - Como é a concorrência no segmento
em que a empresa atua?
WCuNHA Engenharia - A concorrência é
normal como em todos os setores, infelizmente
vemos uma falta de união dos profissionais do
segmento, onde se fossemos mais unidos poderíamos pleitear muitas coisas para nossa área de
atuação junto à Prefeitura e demais órgãos fiscalizadores. O diferencial da WCUNHA Engenharia
é que buscamos atender nossos clientes sempre
de forma personalizada, com seriedade e agilidade. Somos registrados no CREA – Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia e estamos
aptos a atender todos os tipos de projetos.
EM - Qual o endereço, telefones de contato
e e-mails da empresa?
WCuNHA Engenharia - A WCUNHA Engenharia está localizada no Centro Comercial José
Omar Xavier, sito na Rua Monsenhor Alves 68,
Sala 04, Centro, Batatais SP, fone: 16 981240082 e-mail: contato@wcunhaengenharia.com.
br nosso site: www.wcuhaengenharia.com.br
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Balança Comercial de Batatais tem saldo de
US$ 4,541 milhões no mês de maio

A

balança comercial de
Batatais registrou superávit de US$ 4,541
milhões em maio, de acordo
com os dados divulgados pelo
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).
Foi exportado US$ 4,804 milhões e importado US$ 263 mil.
No mês de abril, as exportações
somaram US$ 2,795 milhões,
e as importações US$ 193 mil,
com saldo de US$ 2,601 milhões.
No acumulado do ano as exportações atingiram US$ 35,334
milhões e as importações US$
952,9 mil atingindo um superávit de US$ 34,381 milhões. No
mesmo período de 2017 as exportações foram de US$ 56,212

milhões e as importações US$
352 mil com um superávit de US$
55,860 milhões.
Os principais blocos econômicos importadores dos produtos
de Batatais foram o Oriente Médio com US$ 12,958 a África com
US$ 11,054 milhões e Ásia com

US$ 7,172 milhões. Os principais
países importadores são Egito
com US$ 4,703 milhões, Arábia
Saudita com US$ 4,563 milhões
e Iraque com US$ 4,013 milhões.
Os principais produtos exportados foram açúcares de cana
com o valor de US$ 33,881 mi-

lhões, correspondendo a 95,89%
do total exportado, os demais
produtos exportados são máquinas agrícolas, maquinas de ordenhar, produtos inox, e peças para
equipamentos.
Luiz Carlos Figueiredo

Batatais possui 2.594 MEI’s ativos

O

município de Batatais possui 2.594 Microempreendedores
Individuais (MEI’s) ativos, em
conformidade com os dados do
Portal do Empreendedor, consultadas no último dia 27/06/2018.
Os dados apontam ainda que
833 MEI’s inativos ou com pendências junto a Receita Federal.
De acordo com os dados os
MEI’s atuam na sua maioria em
estabelecimentos fixos, correspondendo a 50,3% das inscrições junto ao Governo Federal,

seguidos por vendas porta a porta, postos móveis ou ambulantes
que corresponde a 26%. Possui
ainda 9,72% com serviços em local fixo, fora da loja; 8,46% com
vendas pela Internet; 2,57% com
serviços de televendas; 2,36%
com serviços pelos Correios e
0,44% com máquinas automáticas.
Entre os MEI’s inscritos 806
estão na faixa etária de 31 a 40
anos, 571 de 41 a 50 anos, 534 de
21 a 30 anos, 458 entre 51 a 60
anos, 158 com idade acima de 61

anos e 31 com idade entre 18 a
20 anos. Entre as profissões que
mais existem inscrições do MEI
esta a de cabeleireiros com 255
profissionais inscritos sendo 48
do sexo masculino e 209 do sexo
feminino, seguidos por 248 MEI’s
do comércio varejista de artigos
do vestuário e acessórios.
Outras profissões formalizadas foram a de obras de alvenaria
com 154 inscrições, serviços de
ambulantes de alimentação com
74 inscrições, 73 de outras atividades de tratamento de beleza,
70 bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas. Ao todo o município possui
201 profissões inscritas junto a
Receita Federal.
Segundo dados da ACE Batatais, no inicio de 2014 o município possuía pouco mais de 1.400
MEI’s, com a instalação da crise
econômica e política que teve início no segundo semestre de 2014,
acabou provocando o fechamento
de 1.666 postos de trabalho entre
2014 a 2016, e deixando de gerar
novos empregos – média de 480
por ano, fator que acabou fazendo que muitos destes profissionais

procurassem trabalhar por conta
própria na sua profissão ou buscar outra atividade.
O presidente da ACE, Gino
Bellon, alerta os inscritos para
efetuarem a regularização, pois
segundo ele, muitos efetuam
a inscrição como MEI, deixam
de pagar as mensalidades, não
efetuam a declaração de rendimentos anual, deixam de exercer a profissão ou voltam para o
mercado de trabalho, deixando
várias pendências. A ACE possui
em sua sede um Posto de Atendimento do Sebrae Aqui, que presta estas orientações, as pessoas
que possuem pendências devem
procurar regularizar-se, conclama Gino Bellon.
Os serviços de atendimento ao Microempreendedor Individual é efetuado na ACE de
segunda a sexta-feira, das 09h
às 17h, com orientações sobre
como abrir a empresa, emissão
dos boletos mensais, declaração anual e outras orientações
necessárias para a formalização,
informa o presidente da ACE.
Luiz Carlos Figueiredo

Batatais tem saldo de 462 vagas de empregos em 2018

S

egundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados no dia 20/06,
pelo Ministério do Trabalho, o
município de Batatais entre os
meses de janeiro a maio deste
ano acumulou o saldo positivo
de 462 vagas de emprego. No
mesmo período do ano de 2017
o saldo foi de 482 vagas.
No mês de janeiro o
saldo foi de 140 empregos, em fevereiro o saldo
foi reduzido para 82 empregos, em março houve
redução novamente para
52 vagas, em abril houve crescimento do saldo
para 18º vagas. No mês
de maio as empresas contrataram 328 empregados
e demitiram 320, tendo
um saldo de apenas 08
empregos.
Os setores que apresentaram os melhores
resultados nos últimos

cinco meses foram o da indústria,
agropecuária, construção civil e
educação. Foram admitidos no primeiro emprego 327 trabalhadores
e 1.909 no reemprego, sendo 20
de contrato de trabalho por prazo
determinado e 53 transferências
administrativas. Já os desligamentos tiveram 968 sem justa causa,
13 por justa causa, 566 a pedido,
206 por término de contrato, 02

por aposentadoria, 08 por morte,
17 por prazo determinado e 37 por
transferência e desligamento.
Em janeiro havia 15.483 empregos formais que somados com
as 462 vagas criadas neste ano,
totalizam 15.945 empregos formais. No primeiro dia do ano de
2018 o município de Batatais possuía 3.571 empresas.
No mês de maio no Estado de

São Paulo as empresas contrataram 393.102 funcionários e desligaram 383.947 trabalhadores, tendo
um saldo absoluto de 9.155 empregos. Em todo o Brasil o saldo foi de
33.659 empregos. No acumulado
do ano (janeiro a maio) o Estado de
São Paulo teve o saldo de 134.358
empregos e o Brasil 344.718.

Luiz Carlos Figueiredo
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MEC autoriza curso de Direito no Claretiano,
em Batatais, e inscrições já estão abertas

O

Claretiano – Centro Universitário,
com sede em Batatais, SP, além de ser referência na área educacional
com mais de trinta cursos de
graduação e mais de 60 de
pós-graduação, acaba de ampliar seu portfólio de cursos e
a partir do segundo semestre
oferecerá Direito. As inscrições para o primeiro proces-

so seletivo já podem ser feitas
no site da instituição (www.
claretiano.edu.br). Foram oferecidas 80 vagas, todas no período noturno na modalidade
presencial, e a prova aconteceu no dia 1º de julho, em Batatais.
No dia 12 de junho de
2018, foi autorizada a portaria nº 423. Sua publicação no
DOU - Diário Oficial da União,

no dia 13 de junho, permite que o Claretiano oferte o
curso já se inicia com nota 5
(numa escala de zero a cinco),
pontuação máxima de avaliação do MEC – Ministério da
Educação - no quesito infraestrutura e corpo docente.
“Nossos professores são
em sua maioria doutores,
doutorandos e mestres, o que
já confere ao curso um ensino de qualidade. A instituição
também oferecerá aos alunos
estrutura para as mais diversas práticas que o curso exige”, comenta o coordenador
do curso, o professor mestre
Túlio Pires de Carvalho, advogado, especialista em Gestão
Jurídica da Empresa; especialista em Gestão da Educação a
Distância, mestre em Desenvolvimento Regional e docente do Claretiano – Centro Universitário, no curso de Direito
nas disciplinas Direito Constitucional e Direito Empresarial.
O professor mestre Luís

Claudio de Almeida, pró-reitor Acadêmico do Claretiano,
explicou que as visitas da comissão do MEC ao Claretiano
começaram em 2017. “Em
seguida tivemos a representação da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil – do Estado
de São Paulo, que reiterou a
boa avaliação feita pelo MEC”,
conta o pró-reitor ressaltando
que essa boa avaliação do Ministério da Educação possibilitou a rápida autorização do
curso.
O curso
Com uma formação multidisciplinar que proporcionará ao aluno uma visão ampla
para o exercício profissional
do Direito. O curso se inicia
com 14 professores mestres
e doutores e com parcerias
importantes, entre elas, com
o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A estrutura
é outro diferencial. O coordenador do curso explicou que o

Nível socioeconômico:

Batatais tem estabilidade na
educação e saúde e queda na
geração de emprego e renda

S

egundo dados apontados pela FIRJAN
(Federação das Indústrias do Estado do Rio de
Janeiro) o nível socioeconômico das cidades brasileiras retrocederam três anos. A crise
econômica, que teve inicio em
2014 e causou forte recessão
no país, fez com que o Índice
de Desenvolvimento Municipal chegasse a 0,6678 pontos.
O índice monitora todas
as cidades brasileiras e a avaliação varia de 0 a 1, sendo
que quanto mais próximo
de 1 maior o seu desenvolvimento. Cada uma delas
é classificada em uma das
quatro categorias do estudo:
baixo desenvolvimento (de
0 a 0,4), desenvolvimento
regular (0,4 a 0,6), desenvolvimento moderado (de 0,6 a

0,8) e alto desenvolvimento
(0,8 a 1). São acompanhadas
as áreas de Emprego e Renda,
Saúde e Educação e avaliadas
conquistas e desafios socioeconômicos de competência
municipal: manutenção de
ambiente de negócios propício à geração local de emprego e renda, educação infantil
e fundamental, e atenção básica em saúde.
O município de Batatais
esta posicionado no 202º lugar do ranking nacional e na
102º lugar no ranking estadual, com 0,8256 ponto. Nas
áreas de desenvolvimento
de educação Batatais possui
0,9295 ponto, na área de saúde com 0,8784 ponto, e na
área de emprego e renda com
0,6678 ponto.
Conforme dados do IFDM

o município de Batatais, entre
os anos de 2010 a 2014, manteve-se na faixa de 0,8313 a
0,8411 ponto, tendo queda
em 2015 onde atingiu 0,7877
ponto e atingindo 0,8256 ponto. Os setores de educação e
saúde tem se mantido estáveis com índice acima de 0,80
e a área de emprego e renda
tem sofrido oscilações, com
índices menores de 0,7 ponto,
chegando a 0,5712 ponto em
2015.
Batatais entre os anos de
2014 a 2016 teve o fechamento de 1.666 empregos formais,
além de deixar de crescer em
média 480 empregos. No ano
de 2017 foi criado no município 288 empregos, e neste
ano de janeiro a maio 462 empregos, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e

Desempregados (Caged).
O estudo também revela
que o país continua com enormes disparidades regionais: o
Sul é a região mais desenvolvida, tendo 98,8% de cidades
com desenvolvimento alto
ou moderado. O Sudeste e o
Centro-Oeste possuem perfil semelhante. Já as regiões
Norte e Nordeste têm, respectivamente, 60,2% e 50,1%
dos municípios com desenvolvimento regular ou baixo.
Entre todas as cidades avaliadas, Louveira, em São Paulo,
conquistou 0,9006 ponto e é
a mais desenvolvida do país.
Florianópolis, com 0,8584,
ocupa o primeiro lugar entre
as capitais. No último lugar do
ranking, com 0,3214, está o
município de Ipixuna, no Amazonas. Fonte: Firjan

Claretiano oferecerá, desde o
primeiro semestre, salas para
o tribunal de júri simulado; salas de mediação, conciliação e
arbitragem, núcleos de prática jurídica, além de Biblioteca
própria com títulos atualizados e também títulos históricos. “Com isso, os alunos já
vivenciarão as práticas, como
simulações de audiências, que
o curso exige desde o primeiro semestre”, explica o coordenador do curso.
Com duração de cinco
anos (10 semestres) o Direito do Claretiano trabalhará
com a formação humana e
integral do aluno oferecendo interdisciplinaridades em
sua matriz curricular. “O aluno do Direito precisa ter uma
visão mais ampla do mundo,
ou seja, como pluralidade,
diversidade e densidade teórica. Por isso é fundamental que ele tenha noções de
psicologia, ética, filosofia, sociologia e antropologia, por

exemplo”, explica o professor
Túlio.
E para oferecer uma formação completa os professores do curso que já possuem
experiência teórico / prática
na área do Direito trabalharão
com os alunos conteúdos e
atividades que envolvem três
eixos temáticos.
“Vamos trabalhar com
conteúdo e atividades que envolvem os diversos ramos do
Direito, como o Empresarial,
o Tributário, Família, o Penal
e o Trabalhista, entre outros,
como o Direito Digital, possibilitando ao aluno identificar
em quais segmentos quer
atuar. E, na formação prática,
o aluno vai integrar os conteúdos teóricos e práticos em
atividades que simulam a realidade da profissão. Nosso intuito é favorecer a capacidade
crítico-reflexiva e a formação
humana e profissionalizante
de nossos alunos”, finaliza o
coordenador.

Nova regra do cheque
especial começa a
valer em julho

O

cheque especial,
que passou a ser
a linha de crédito
mais cara do sistema financeiro nacional, terá um novo funcionamento a partir de 1 de julho. As instituições financeiras
vão oferecer uma opção mais
barata para o correntista que
utilizar 15% do limite da conta
por 30 dias seguidos. Os consumidores, no entanto, não
serão obrigados a aceitar a
proposta e nada mudará para
quem permanecer devedor.
A taxa média cobrada
de pessoas físicas recuou de
321%, em abril, para 311,9%
ao ano, em maio, conforme
dados divulgados na última
quarta-feira, 27, pelo Banco
Central. Já a taxa média de juros no crédito livre - que não
utiliza recursos da poupança e
do BNDES - ficou em 39,2% ao
ano em maio, considerando
todas as modalidades.
Assim, uma dívida de R$ 1

mil contraída na modalidade de
cheque especial sobe para R$
4.119,11 depois de 12 meses. Já
no crédito pessoal, essa mesma
dívida, após o mesmo período,
ficaria em R$ 1.392,07.
A nova regra se aplica somente para dívidas superiores
a R$ 200. A oferta das opções
mais vantajosas para pagamento do cheque especial
deve ocorrer em até 5 dias
úteis após os bancos constatarem que o cliente se enquadra neste caso. O cliente não
será obrigado a contratar uma
das alternativas oferecidas
pelos bancos.
Nesses casos, os bancos
terão de reiterar as ofertas
aos clientes a cada 30 dias.
Se o cliente optar por parcelar a dívida do cheque especial, os bancos terão a opção
de manter ou não o limite de
crédito dessa modalidade ao
consumidor. Fonte: Febraban
/ Estadão

M

Caça Palavras
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ês de julho, finalmente chegaram as tão sonhadas férias escolares, crianças e adolescentes aproveitam para esquecer um pouco da rotina das salas de aula, mas não pode
realmente se desligar totalmente, pois em agosto começa o terceiro bimestre, com novas lições e as temerosas provas. Para auxiliar um pouco nesta parte, relembramos aqui alguns elementos químicos da tabela periódica, base do conhecimento para a matéria de Química. Aproveite e
procure também a palavra HIDROGÊNIO no quadro. Boa diversão!
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Programação Cultural
Julho 2018
ÓPERA TOSCA
Dias 06 e 08:

Cia Sol’Ópera apresenta a óperaTosca de Puccini no Teatro Municipal Fausto
Bellini Degani de Batatais às 20 horas.
Companhia de Ópera é formada por diversos artistas do Brasil e Exterior, com
objetivo de difundir a arte da opera,
além de um apelo social. No ano passado apresentaram na cidade a ópera La
Traviata, de Giuseppe Verdi, com ingressos esgotados.
Tosca é uma ópera em três atos de
Giacomo Puccini, com libreto de Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, baseado na peça
de mesmo nome de Victorien Sardou.
Estreou no Teatro Costanzi de Roma, em
14 de janeiro de 1900. Foi composta em
1899 por Giacomo Puccini e conta com
árias como “E lucevan le stelle”, “Vissi
d’arte” e “Recondita armonia”. Narra a
estória dos amantes Tosca, uma cantora
de ópera, e Mario, um pintor, que acabam entrando ocasionalmente em uma
infame intriga política do poder conservador abafando a revolução.
Ingressos: R$40,00 (inteira) R$20,00 (meia). Associado do ACE tem 1 ingresso de cortesia.

EXPOSIÇÃO
FIGURAÇAS DA COPA

Durante todo o período da
copa:
Exposição Figuraças da
Copa: Durante a copa no salão
do Posto São Paulo 1. A exposição retrata a participação dos
três jogadores batataenses em
Copas do Mundo. Um pouco da
história da participação dos jogadores Batatais, Zeca Lopes e
Baldocchi.
Informações
adicionais
3761-2097 (Teatro Municipal).
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