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À

s vezes nos encontramos em situações
que exigem um pouco mais de paciência, ponderação, reflexão sobre o que
está acontecendo em nossa volta para analisar
possibilidades e tomar a decisão mais correta
possível. Nada de ser impetuoso para não se arrepender depois. Tenho conversado muito com
os empresários e tenho ouvido que este ano ainda não emplacou, que o movimento está fraco

e que a economia desacelerou, reflexos de uma
crise que muitos economistas afirmam que a
parte pior já passou.
De acordo com os levantamentos no Caged
(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), Batatais começou bem 2018, com mais 222
carteiras assinadas, trabalhadores que estão voltando para o mercado, arrimos de família que,
provavelmente, diminuíram o consumo durante
um período, se restringindo ao básico para se
manter, mas que com o novo emprego retornam
à cadeia econômica e produtiva, acelerando aos
poucos o que chamamos de roda financeira, ou
seja, a circulação de capital no município.
Mas isso não acontece de forma imediata,
levando em consideração que num período de
desemprego, o arrimo da família pode acumular
algumas dívidas, e ao retornar para o mercado
de trabalho, o primeiro passo será quitar os atrasados, então, num cálculo subjetivo, esse consumidor estará completamente apto e ativo economicamente em três ou quatro meses.
Outra questão que quero destacar aos leitores, é a prática do positivismo, da resiliência,
criatividade e inovação. É de conhecimento popular que os grandes saltos empresariais acontecem em meio às dificuldades, pois também é
comum que nos acomodemos quando tudo está
favorável e tranquilo e só buscamos aprimorarão
e novas ideias no sufoco do ânimo.
A ACE Batatais, em parceria com o Sebrae
Franca, está com uma série de cursos e palestras
para os próximos meses que vão de encontro
à muitas necessidades dos empresários e seus
colaboradores. Mesmo que sua empresa esteja
indo de vento em popa, aprender nunca é demais, o que está ruim, pode ficar bom e o que
já está ótimo pode ainda ficar melhor. Participe
das ações da ACE Batatais e leve a sua empresa
a outro nível. A entidade existe é para te ajudar.
Temos um objetivo, a nossa gestão tem o
foco de encaminhar tanto a ACE como as empresas para “Novos Rumos” e para isso conto com a
união da classe empresarial que é a verdadeira
força motriz da economia de nosso município.
Obrigado.

EVENTOS ACE
BATATAIS
ABRIL E MAIO

CAmpAnHA diA dAs mães
De 09/04/2018 até 13/05/2018
Sorteio dia 14/05/2018 às 12h - Na sede da
ACE Batatais
CUrsos e pALestrAs:
• Começar Bem – Formalização
Dia 16/04/2018 às 18:30h
Local: Salão de Eventos ACE Batatais
• Sei vender
Dia 23/04/2018 às 18:30h
Local: Salão de Eventos ACE Batatais
• Fluxo de Caixa
Dia 30/04/2018 às 18:30h
Local: Salão de Eventos ACE Batatais
• Inovar Para Ganhar Mais
Dia 07/05/2018 às 18:30h
Local: Salão de Eventos ACE Batatais
• Sei Formar Preço
Dia 14/05/2018 às 18:30h
Local: Salão de Eventos ACE Batatais
• Sei Unir Forças Para Melhorar
Dia 21/05/2018 às 18:30h
Local: Salão de Eventos ACE Batatais
Para reservas e mais informações:
(16) 3761-3700 ACE Batatais
Praça Dr. José Arantes Junqueira, 90 – Centro
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta das
9h às 18h e aos Sábados das 09h às 13h.

NOVOS ASSOCIADOS
nome FAntAsiA
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DOCE MAÇA
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NIMALÂNDIA
NOVACRED
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Prefeito Zé Luis convida ACE Batatais para integrar
Comissão do Novo Distrito Industrial
Convite feito pelo Prefeito Zé Luis demonstra vontade de unir forças

n

o dia 15 de março, atendendo ao
convite do Prefeito
José Luis Romagnoli, o presidente da Associação Comercial e Empresarial, Gino Ivair
Bellon, acompanhado de diretores, esteve na Prefeitura
para uma reunião sobre temas de grande importância
para o desenvolvimento do
Município.
A finalização das obras
do Novo Distrito Industrial,
com a entrega dos lotes, foi
o assunto mais detalhado durante o encontro. “O prefeito
propôs que seja criada uma
Comissão, composta por integrantes da Administração,
ACE e Câmara Municipal. O
objetivo é estudar e propor
mudanças na Legislação, buscando agilizar a ocupação
dos lotes, gerando emprego
e renda para a comunidade.

Essa mesma Comissão poderá debater outras questões
no futuro”, ressaltou Gino.
Na visão dos diretores da
ACE, o prefeito mostrou otimismo quanto a entrega das
obras já licitadas. Dizendo
que em três meses as ruas
estarão asfaltadas, fazendo
alusão à verba disponibilizada
pelo deputado federal Baleia
Rossi, onde o Poder Público já
promoveu a licitação, aguardando agora a liberação da
Caixa Econômica Federal
para a emissão da ordem de
serviço.
Participaram da reunião
com o Prefeito, os diretores:
Paulo Augusto do Nascimento Neto, vice-presidente da
Indústria; Jesus Henderson
Mantoanelli, da Diretoria
Administrativa; Arnaldo Remundini, da Diretoria de Negócios, Produtos e Serviços;

Rodrigo de Azevedo Porto,
da Diretoria de Assuntos Jurídicos; Juliano de Azevedo
Valentini, do Conselho Fiscal,
Paulo Sérgio Borges de Carvalho, presidente do Conselho Deliberativo. O encontro
também contou com a presença do secretário municipal
de Administração, André Moroti e do vereador Reginaldo
de Oliveira.
Na segunda-feira, 19 de
março, durante reunião da
diretoria executiva da ACE,
foi aprovada a proposta de
participação na Comissão
do Novo Distrito. Os nomes
indicados foram Gino Ivair
Bellon, Paulo Augusto do
Nascimento Neto, Juliano
de Azevedo Valentini e o
diretor jurídico Alexandre
Santos Toledo. Devendo
o presidente Gino buscar
mais detalhes e já levar os

primeiros
questionamentos apresentados pelos diretores. “Queremos ajudar
no que for possível, pois,

como está no nosso slogan
de trabalho: ‘Novos Rumos’,
que almejamos para o crescimento e fortalecimento

cada vez maior dos nossos
empresários, das nossas instituições, enfim, da nossa
cidade”, finalizou.

Quatro empresas de Batatais participarão
da 25ª Agrishow de Ribeirão Preto

Maior feira de tecnologia agrícola da América Latina mostrará as principais tendências tecnológicas, garantindo o aumento da produtividade no campo

d

e 30 de abril a 4 de
maio, o setor agrícola do Brasil e do
exterior estará reunido em
Ribeirão Preto para participar da Agrishow 2018 – 25ª
Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, uma
das maiores e mais completas feiras deste segmento no
mundo. Quatro empresas de
Batatais têm presença confirmada no evento; Jumil, Marispan, Bertanha e Fundição
Batatais.
A exposição é a principal vitrine de lançamentos
e palco das tendências e

tecnologias do agronegócio
que garantem o aumento da
produtividade no campo. Já
estão confirmadas as presenças das principais marcas que
atuam em segmentos como:
agricultura de precisão, agricultura familiar, armazenagem, corretivos, fertilizantes,
defensivos, equipamentos de
segurança (EPI), equipamentos de irrigação, ferramentas, implementos e máquinas agrícolas, máquinas para
construção, peças, autopeças, pneus, pecuária, produção de biodiesel, sacarias e

embalagens, seguros, sementes, software e hardware, telas, arames, cercas, válvulas,
bombas, motores e veículos.
Segundo o empresário
Paulo Nascimento, diretor
administrativo da Marispan
Implementos Agrícolas, a empresa participa da Agrishow
de Ribeirão Preto desde o
ano 2000. Ela foi destaque
por duas vezes no evento,
recebendo o Prêmio Gerdau
Melhores da Terra nas edições de 2012 e 2015, na categoria “novidade agricultura
familiar”.

“Dobramos a área do
nosso estande em relação
às edições anteriores, vamos mostrar nosso portfólio
completo, inclusive as novidades. O ano de 2018 iniciou
com boas vendas e nossa expectativa é confirmar o bom
desempenho, com vendas e
no desenvolvimento de parcerias. Em nosso estande serão 12 colaboradores para o
atendimento, o fluxo de pessoas é intenso. Ocorrem contatos com clientes produtores
rurais, revendedores de todo
Brasil e do exterior. Uma feira

que proporciona uma valiosa rede de relacionamento e
uma potente prospecção de
marcas e produtos”, Paulo.
A Agrishow reúne aproximadamente 800 marcas
em exposição, em uma área
de 440.000 m2. Em termos
de visitação recebe cerca
de 160.000 visitantes do
Brasil e do exterior, um público altamente qualificado, formado por pequenos,
médios e grandes produtores, agricultores, empreendedores rurais, empresários, lideranças setoriais, e
representantes dos governos federal, estadual e mu-

nicipal.
Idealizada pelas principais
entidades do agronegócio no
país: Abag – Associação Brasileira do Agronegócio, Abimaq
– Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Anda – Associação Nacional para Difusão de
Adubos, Faesp – Federação
da Agricultura e da Pecuária
do Estado de São Paulo e SRB
- Sociedade Rural Brasileira, o
evento é organizado pela BTS
Informa, integrante do Grupo
Informa, maior promotor de
feiras, conferências e treinamento do mundo com capital
aberto.
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APAE Batatais certificou ‘empresas amigas’
e lançou ação do Leilão 2018
Ponto alto do evento foi a apresentação dos alunos atendidos pela instituição.

Representando a ACE Batatais, o presidente Gino Ivair Bellon
recebeu o Certificado “Empresa Amiga” da Apae Batatais

A

gradecer e encantar, esses são os
objetivos da cerimônia de certificação do
projeto Empresa Amiga da
APAE Batatais. O evento, que

chegou em sua 16ª edição
em 2018, certificou quarenta
empresas na noite da última
terça-feira, 20, no Espaço
Villa Casuarina, e contou com
a participação de um público
de mais de 100 pessoas de

Batatais e região.
A animação da noite ficou
por conta de Ventura e sua
banda, que se apresentou
pela primeira vez no evento.
Outra atração que surpreendeu e emocionou os convidados foi a apresentação “O
espetáculo não pode parar”,
com os alunos da APAE Batatais, Everton Cristofer; Jonas
Saturnino, Luan Bispo e Laura Salata; o ex-aluno Maicon
Fróes e o aluno da Escola Estadual Monsenhor Joaquim
Alves Ferreira (Castelo), Pedro Sofiati.
Segundo a coordenadora
de marketing da APAE Batatais, a preparação dos alunos
para o evento dura cerca de
três meses. “Pensamos sempre em um momento onde os
convidados possam conhecer

ACE Batatais e Sebrae Franca
realizam a Oficina Inove
para Ganhar Mais

o potencial das pessoas com
deficiência, pois acreditamos
que quando uma empresa nos
ajuda é porque ela sabe dessa capacidade. É nisso que ela
investe. É gratificante vê-los
[empresários] emocionados
nessa hora”, afirmou Cristina.
Para o presidente da APAE
Batatais, José Eduardo Merlino Matassa, o propósito do
evento é sempre oferecer um
momento único ao destacar
a importância que cada uma
das organizações representa. “É uma festa de agradecimento e muita gratidão às
empresas que ajudam a APAE
e colaboram com a manutenção dos serviços ofertados.
Sem esse apoio seria impossível seguir com um trabalho
de excelência e qualidade”,
concluiu o presidente.

Lançamento do 23º
Leilão União de Forças
Como acontece todos os
anos, durante o evento ocorreu também o lançamento
oficial da Ação União de Forças 2018, que sorteará um
automóvel Fiat Mobi, cor
vermelha, zero quilômetro.
Quem antecipar a aquisição

concorrerá também a duas
Smart TVs 4K. O sorteio do
automóvel acontecerá no dia
29 de julho, durante a realização do 23º Leilão União
de Forças da entidade. Os
interessados já podem adquirir o cupom pelo valor de R$
350, através do telefone (16)
3661-6000.

Posto do ‘Sebrae Aqui’
de Batatais já fez mais
de 1.800 atendimentos

A

N

o dia 15 de março,
às 19h, no Salão de
Eventos Alcides Milan, sede da ACE Batatais, foi
realizada a Oficina Inove para
Ganhar Mais, ministrada pelo
consultor Leandro Lourenço, do Escritório Regional do
Sebrae em Franca. O evento
contou com a participação de
32 pessoas, a maioria formada
por microempreendedores individuais e integrantes da Feira
do Pequeno Produtor.
Já dizia Albert Einstein: “insanidade é continuar fazendo
sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes”.
Inovar é preciso, e muitas vezes não exige muito. Pode ser
em produtos, experiência do

cliente, processo, logística ou
qualquer outra área. Com esse
pensamento, Leandro Lourenço passou informações importantes aos participantes sobre
como implementar seus negócios e gerar resultados
“Implementar um novo método que melhore o resultado
final já pode ser considerado
uma inovação, e empresas precisam desta renovação com frequência. Esta oficina apresenta
as formas de inovação que podem ser implantadas na empresa e como isso pode, muitas
vezes, até reduzir os custos e
processos”, disse o consultor.
Segundo a agente do Sebrae Aqui de Batatais, Andrea
Oliveira, a oficina foi finaliza-

da por volta das 22h e muitos participantes elogiaram
o conteúdo. “Muitas pessoas
me disseram que a oficina foi
ótima e que irão colocar em
prática o que aprenderam. Temos mais palestras e oficinas
agendadas para os próximos
meses e quem tiver interesse
em participar já pode entrar
em contato e fazer a reserva”,
comentou.
Serviço – Os telefones
de contato do Sebrae Aqui e
da ACE Batatais são (16) 37613700 e 99201-8700, ou pessoalmente na sede da ACE Batatais, localizada à Praça Doutor
José Arantes Junqueira, n.º 90,
Centro, de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h.

unidade instalada
na sede da ACE Batatais está em funcionamento desde o dia 20 de
dezembro de 2016, atendendo
micro e pequenos empreendedores do município
Completando um pouco
mais de um ano de funcionamento, o Posto do Sebrae Aqui
de Batatais facilitou o acesso
dos micro e pequenos empresários aos serviços da instituição pública, pois em pouco
mais de um ano de funcionamento já foram atendidas mais
de 1.800 pessoas. Todos os
dias os colaboradores da ACE
Batatais, Andrea Oliveira e Vinícius Gatto prestam uma média de 87 consultorias por mês.
O Posto do Sebrae Aqui
de Batatais foi inaugurado no
dia 20 de dezembro de 2016,
terça-feira, na sede da ACE Batatais. Todos os micro e pequenos empresários, assim como
os micro empreendedores individuais podem utilizar os serviços do Posto do Sebrae Aqui
de Batatais.
Segundo Vinícius Gatto, a
frequência de pessoas procu-

rando a unidade é de mais de
cinco por dia. “O Sebrae Aqui
de Batatais foi reconhecido
como um dos mais ativos da
região de Franca, o que significa que os empreendedores do
município buscam utilizar bem
os serviços, adquirindo mais
conhecimento para administrar seus negócios”, disse ele.
Serviço - O Sebrae Aqui
de Batatais já está fazendo todo
o tipo de atendimento e servi-

ços aos empresários, com diagnóstico, orientação e, quando
necessário, encaminhando casos específicos para os consultores de cada área do Sebrae
Franca. A unidade está localizada à Praça Doutor José Arantes
Junqueira n.º 90, Centro, em
anexo à área administrativa
da ACE Batatais, o expediente
é das 9h às 17h, de segunda à
sexta-feira. O telefone de contato é o (16) 3761-3700.
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Recursos Estaduais de Turismo: Batatais tem
mais de R$ 7,5 milhões para aplicar
Mudanças na forma da liberação promete facilitar a vida dos municípios
passará a liberar 20% do valor
do convênio quando as Prefeituras assinarem a Ordem
de Serviço das obras para as
quais pleitearam recursos.
Atualmente, a liberação do
dinheiro só acontece depois
de comprovada a realização
do projeto ou, pelo menos,
parte dele.

n

o sábado, 10 de
Março, no Município de Serra Negra,

o Governador do Estado de
São Paulo, Geraldo Alckmin,
anunciou uma modificação na

forma de repasse de recursos
para as Estâncias Turísticas.
A partir de agora o Governo

vERBA CoNtINGENCIAdA
dAs estÂnCiAs
SERá LIBERAdA
O Governador Geraldo
Alckmin atendeu a solicitação de liberar as verbas contingenciadas (ou congeladas)
do Dadetur - Departamento
de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos).
Em sua fala, o governador
anunciou que os recursos
serão liberados, podendo
financiar obras ligadas ao
turismo nas estâncias pau-

listas. Agora as Prefeituras
terão que correr para apresentar seus projetos, ter
aprovação dos conselhos
municipais de Turismo, do
Conselho Estadual, para depois formalizar os convênios,
tudo antes do período eleitoral, que não permite assinaturas de novos processos.
Atualmente está em andamento em Batatais apenas
uma obra com investimento
da verba do Dadetur, a Revitalização do Lago Artificial,
isso com recursos de 2015.
O Convênio de 2016 ainda
depende de liberações do Estado, uma vez que o Projeto
inicial foi modificado. O montante desse ano é exatamente de R$ 2.443.912,61.
Segundo a Administração
Municipal, será executada a
sequência do Parque Linear do Lago Artificial Ophelia

Borges em direção a Avenida Prefeito Washington Luís,
com a construção de novas
pontes, inclusive. O recurso, até então autorizado, de
2017, é de R$ 1.979.482,61.
A Administração Municipal
elegeu como prioridade para
aplicação dessa verba a Avenida 14 de Março. Seria uma
repaginada da via, que é um
dos maiores e mais importantes pontos de ligação da
cidade.
Já para o recurso de 2018,
com a Informação da verba
integral que Batatais tem direito, o Prefeito José Luis Romagnoli terá R$ 3.086.683,00
para investir. O recapeamento de algumas avenidas é a
prioridade elencada. Dessa
forma, vencida a burocracia,
o Município terá R$ 7,5 milhões para melhorias na cidade.

Ao quitar o boleto, o próprio sistema verifica as informações. Se os dados do
boleto coincidirem com os
da plataforma, a operação é
validada.
O sistema de boleto de
pagamento anterior foi criado em 1993 com o início do
procedimento de compensação eletrônica. Após 25 anos,
a avaliação do setor bancário
é que ele precisava ser modernizado.
Entre os benefícios da
nova plataforma está a permissão para pagamento de
boletos após o vencimento
em qualquer agência bancária, sem risco de erros nos cálculos de multas e encargos.
A Febraban optou por um
período de convivência entre
o modelo antigo e o novo. O
cronograma de desligamento
do sistema antigo também é
feito de forma escalonada.
A partir de fevereiro deste ano, por exemplo, passou
a ser obrigatório que os boletos com valores acima de
R$ 2 mil fossem registrados

na nova plataforma de pagamentos da rede bancária, não
sendo mais aceitos boletos
sem registro.
O calendário inicial previa
que a nova plataforma incluísse todos os boletos a partir
do fim de 2017. “Mas foi necessária uma adaptação para
garantir a segurança e a tranquilidade no processamento,
em função do elevado número de documentos”, justificou
a federação. Segundo a entidade, são processados cerca
de 4 bilhões de boletos por
ano no país.

CPF com restrição? Você Boleto vencido agora pode
mesmo pode limpar seu nome ser pago em qualquer banco
A primeira providência é identificar o débito, depois, com os dados em mãos,
procurar o credor e quitar ou renegociar a dívida. Feito isso, a empresa solicita
a baixa no banco de dados da Boa vista SCPC. veja aqui outras dicas

A

restrição no CPF
pode trazer uma
série de contratempos para os consumidores, como não poder abrir
conta corrente em banco,
não ter acesso a cartão de
crédito ou débito, ter seus
pedidos de crédito ou financiamento negados, e queda
na pontuação score - consultado pelas empresas credoras para aprovação ou não
de crediários, empréstimos,
financiamentos, etc. A decisão ou não de concessão de
crédito é sempre do credor,
que o faz utilizando as informações de crédito disponíveis no mercado e conforme
suas políticas internas.
Para regularizar a situação
de restrição, a primeira atitude é quitar o débito. No site
Consumidor Positivo (www.
consumidorpositivo.com.br),
da Boa Vista, é possível se
cadastrar e verificar gratuitamente os valores em aber-

to que tenham sido negativados, além de saber o seu
score. O segundo passo, para
renegociar os valores e a forma de pagamento, é procurar
diretamente o credor. Não é
necessário envolver terceiros
para essa renegociação.
Uma vez quitado ou renegociado o valor em aberto é de responsabilidade do
credor solicitar a exclusão
do CPF dos cadastros de restrição, como o da Boa Vista
SCPC.
No entanto, se a dívida
for parcelada e houver atraso novamente no pagamento
das parcelas, o credor pode
negativar o CPF novamente.
Por isso, é fundamental que,

na renegociação da dívida,
o devedor tenha certeza de
que consegue cumprir com o
combinado.
Algumas empresas, além
de pedir a inclusão do CPF
do devedor nos cadastros
de restrição, também protestam o título em cartórios.
Para efetuar a baixa no cartório, o devedor deve ir ao
cartório em que seu nome
foi protestado e verificar os
procedimentos para o pagamento. Uma vez baixado
o protesto, o cartório envia
essa informação para a Boa
Vista, que exclui o nome do
seu banco de dados.
Portanto, evite ter uma
dívida não paga. Caso o consumidor perceba que terá
problemas para pagar as parcelas, procure o quanto antes
o credor para fazer a renegociação, antes de que a negativação aconteça. texto Comunicação Rede verde-Amarela
/ Boa vista SCPC

o

s boletos vencidos acima de R$
800 poderão ser
pagos em qualquer banco.
A medida faz parte da nova
plataforma de cobrança da
Federação Brasileira de Bancos (Febraban) que começou
a ser implementada em julho
do ano passado e passou a
vigorar no último dia 24 de
março deste ano.
As mudanças estão sendo feitas de forma escalonada, tendo sido iniciada com
a permissão para quitação
de boletos em atraso acima
de R$ 50 mil. A partir de 26
de maio, serão permitidos os
boletos acima de R$ 400 e a
expectativa é que até setembro deste ano o processo seja
concluído.
A nova plataforma de cobrança permite a identificação do Cadastro de Pessoa
Física (CPF) ou do Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ) do pagador, o que, de
acordo com a Febraban, facilita o rastreamento de pagamentos.

CRoNoGRAMA
Os boletos acima de R$
400 são os próximos a serem
incluídos no novo sistema, a
partir do dia 26 de maio. Em
21 de julho, poderão ser pagos em qualquer banco após
o vencimento os boletos de
qualquer valor. Em 22 de setembro o processo será concluído com a inclusão dos
boletos de cartão de crédito
e de doações, entre outros.
Fonte: Febraban
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Projetos da Fundação José Lazzarini
oferecem ensino gratuito e de qualidade a 170 crianças

N

esta edição do Jornal Empreenda, a
nossa reportagem
saiu da redação e foi conhecer
o trabalho social exemplar da
Fundação José Lazzarini com as
crianças na antiga unidade de
menores. O imóvel que já havia
servido de escola no passado,
estava abandonado e deteriorado pela ação do tempo e pela
falta de manutenção e ganhou
nova vida com o Projeto Escola
de Educação Infantil e Ensino
Fundamental Campinho da Paz
e Projeto Social Campinho em
Movimento em 2013, e desde
então vem atendendo gratuitamente crianças com idade
entre 4 e 10 anos, oferecendo
atividades sociais e educativas
de alta qualidade em dois períodos.
De acordo com Raissa Abirached Arantes, coordenadora
da Fundação José Lazzarini,
para implantar os projetos
no local, o imóvel passou por
grandes reformas. “Basicamente, tinha só as paredes. O
prédio teve que ser quase que
totalmente reformado, com
nova fiação elétrica, hidráulica
e madeiramentos. Os quadros
negros das salas de aula também tiveram que ser reconstruídos.
Muito mais bonito, funcional e acolhedor, o imóvel
acomoda desde 2013, dois importantes projetos que foram
criados em 2007, sendo um no
período na manhã com “Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Campinho da
Paz”, que conta com sete salas
de aula, cada uma com um docente e uma estagiária, e outro
no período da tarde, o “Projeto
Social Campinho em Movimento”, com sete monitores, mais
um psicólogo e mais os monitores de esporte e lazer, informática e musicalização.

A escola possui o Ensino Infantil Pré I e Pré II e o Ensino
Fundamental do 1º ao 5º ano.
Ao todo são atendidas mais
de 170 crianças. Na educação
Infantil com crianças de 4 e 5
anos em período integral e no
ensino fundamental são crianças de 6 a 10 anos de idade que
ficam na escola em período
parcial, ou seja, no período da
manhã e no período da tarde
frequentam o Projeto Social
Campinho em Movimento.
Corredores limpos, com
piso frio branquinho, paredes
com pintura clara para favorecer a iluminação, bancadas
repletas de livros à disposição
dos alunos ajudam a decorar o
ambiente que fica mais alegre
e com um certo tom intelectual, salas de aula estruturadas,
com um número de alunos ideal para um bom aprendizado e
interação com o professor.
Os uniformes mais para o
lado formal da vida, mas sem
tirar a graça de ser criança, os
meninos de calça, as meninas
de saia, camisa branca com o
símbolo da Fundação José Lazzarini para ambos, detalhe
na gravata azul ou preta para
meninos e vermelha para meninas. Ao entrar na sala de aula
da 4ª série a nossa reportagem
é surpreendida pelo cumprimento coletivo e espontâneo
em três diferentes idiomas,
good morning, buenos dias e
bom dia!
“Na Escola de Educação
Infantil e Ensino Fundamental
oferecemos o ensino formal,
diferenciado e de qualidade,
cujo o olhar é voltado para a
criança enquanto ser individual, destacando suas facilidades
e estudando individualmente formas de atender as suas
demandas pessoais afim de
entender a criança como um
todo e seu meio social para po-

dermos desenvolver atividades
multidisciplinares que lhe proporcione evolução educacional, intelectual e ético moral”,
informou Raissa Arantes.
De acordo com a coordenadora, já o Projeto Social traz
em sua realidade, demandas
prioritárias de questões sociais
que permeiam seu cotidiano
por intermédio dos atendimentos sociais com as crianças participantes do projeto
e suas famílias. Após a identificação de tais demandas, são

casos de abuso/exploração sexual, transtornos como hiperatividade, de humor e também
questões atreladas ao contexto doméstico e escolar em que
cada criança está inserida”,
ressaltou.
Na escola cada atividade
e oficina possui um objetivo e
meta a ser seguido, conforme
as demandas que chegam ao
conhecimento da equipe, que
desenvolvem atividades com
as crianças, como esporte e
lazer, arte, cultura, ética e ci-

desenvolvidas e planejadas
atividades, ações e metas que
consigam responder as necessidades apresentadas nos
atendimentos. “Podemos identificar como demandas prioritárias no Projeto, violências
como psicológica e doméstica,

dadania.
Segundo Raissa Arantes, as
atividades permitem aos participantes o desenvolvimento
da autoconfiança necessária
para a tomada de decisões das
crianças e das famílias atendidas, além de possuir caráter

preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos
direitos, a partir dos interesses
dos demandados e ainda tem a
finalidade primordial de fortalecer a autonomia.
Nos Projetos da Fundação
José Lazzarini de Ensino Infantil, Fundamental e Social, as
crianças recebem quatro refeições por dia, com um gostoso
café da manhã, um almoço delicioso e reforçado, frutas variadas e o lanche da tarde para
terem bastante energia para
aprenderem e realizarem as
atividades, tudo isso gratuitamente. Os únicos custos que os
pais têm são com uniformes e
com o transporte das crianças.
A entidade não cobra nenhum
tipo de contribuição financeira
às famílias, apenas doações de
alimentos para ajudar nas quatro refeições das crianças.
“Sempre recebemos do-

ações de uniformes em bom
estado para doação. Quando
a família não tem condições
de adquirir o uniforme destinamos os que foram doados a
elas”, comenta a coordenadora.
Os Projetos da Fundação
José Lazzarini são para crianças
de ambos os sexos, de famílias
de baixa renda e que se encontram em situação de vulnerabilidade social ou risco social
e mães provedoras do lar. A
entidade tem um período de
inscrição que é divulgado nas
redes sociais, rádios e TV local.
Nesse período são realizadas
as triagens pelas assistentes
sociais, as quais fazem o encaminhamento para os projetos
e são realizadas as discussões
de cada caso, levando em consideração os critérios estabelecidos pela Fundação José
Lazzarini.

ANTES

ANTES

ANTES

depois
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‘Uma Batatais limpa depende de todos nós’ Sicredi Batatais faz ação
educação econômica
é o novo Programa proposto pela Prefeitura de
na escola da Fundação

N

a terça-feira, 13 de
março, em cerimônia no Salão Nobre
da Prefeitura, foi apresentado
para a comunidade o Programa
‘Uma Batatais limpa depende
de todos nós’. A iniciativa, que

reúne todas as secretarias da
Administração Municipal, objetiva envolver a população.
De acordo com Rafael Acra,
Secretário de Meio Ambiente,
agora com a liberação do Aterro de Materiais Inertes, a inten-

ção é conscientizar os cidadãos
sobre a união que precisa haver para uma verdadeira transformação na imagem da nossa
cidade. “A Secretaria de Obras
já começou a limpeza das entradas do nosso Município. Serão inclusive colocadas placas
de orientação. Estão elencadas
ainda uma séria de pequenas
ações parceiras”, disse.
A criação de um telefone
para denúncias sobre descarte
inadequado; um informativo
com dias e horários das coletas
de lixo e reciclável pelos bairros; placas com indicações da
localização do Aterro; mudanças na legislação, punindo com
maior rigor quem joga lixo em
áreas inadequadas, estão entre as medidas programadas.
Algumas empresas que
adotaram áreas verdes oficialmente receberam o reconhecimento público. São elas: Auto

Posto Irmãos Ribeiro, Grupo
de Jovens Galac, Trailer Mania
Lanches, Paula Salgados, Posto
Ômega, Novo Pet Pai e Filho, Zé
Cláudio ME e RS Auto Elétrica. A
Administração está agora contatando empresas que adotaram
algum espaço público, sejam
canteiros ou praças, para formalizar essa parceria importante.
As equipes da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento
está trabalhando com máquinas
e caminhões na operação de
Limpeza. Segundo informações
repassada pela Assessoria de
Imprensa, já foram percorridos
o Jardim Miguel Valenciano,
Jardim São Luis, os fundos da
Avenida Jácomo Rampim e Avenida Deputado Geraldo Ferraz
de Menezes. O trabalho seguirá,
priorizando as entradas e saídas
da cidade, onde muito entulho
e lixo estava sendo depositado
irregularmente.

Eventos no Lago Artificial foram
o ponto alto das comemorações do
Aniversário de Batatais
2ª Exposição de Antigomobilismo foi um grande sucesso

N

o domingo, 18 de
março, o Lago Artificial Ophelia Borges
teve grande movimentação
com as atividades programadas em alusão ao aniversário
de 179 anos de emancipação
político-administrativa de Batatais.

O 2º Encontro de Antigomobilismo, com veículos antigos e especiais foi um grande
sucesso, reunindo representantes de 20 cidades da região.
O presidente da Associação de
Antigomobilismo de Batatais,
Luis Antônio Fourniol Cury
(foto acima), informou que
aproximadamente 150 veículos estiram em exposição no
evento, sendo o mais velho datado de 1928.
Os departamentos municipais de Turismo e
Cultura conseguiram enriquecer a
manhã levando à
exposição o 13º
Regimento
de
Cavalaria Mecânica do Exército
Brasileiro, além

de música de qualidade com
Credence Cover e a Banda Musical Municipal Washignton
Luis, sob a regência do Maestro João Bosco Prolungati. O
evento teve ainda Feira de Artesanato, Praça de Alimentação, Mercado de Pulgas (peças
antigas), brinquedos infláveis e
carrinhos motorizados.
“A nossa gratidão a todos

que participaram, organizaram
e fizeram uma manhã inesquecível para comemorarmos os
179 anos de Batatais. Em especial a Exposição de Antigomobilismo, que acreditamos
ser uma atração que se consolida como um dos principais
atrativos nessa época do ano”,
ressaltou o Diretor de Turismo,
Fernando Jordão.

José Lazzarini

N

a manhã do dia 23
de março, sexta-feira, o gerente da
Sicredi Batatais, Cesar Henrique Sousa, visitou a Escola
Campinho da Paz, da Fundação José Lazzarini, localizada
na antiga Febem. O objetivo
da visita foi o de desenvolver
uma ação de educação econômica com as crianças que
estudam na instituição, com
entrega de cofrinhos de montagem e explicações sobre
economia aos pequenos.
O gerente foi recepcionado pela diretora da Escola
Campinho da Paz, Elaine Cristina de Brito Tresoldi, e pela
coordenadora da Fundação
José Lazzarini, Raissa Abirached Arantes, que o acompanharam em todas as salas
de aula, auxiliando Cesar na
explicação de como montar
os cofres e como fazer uma
economia financeira. Alegres,
as crianças receberam bem a
ideia de guardar um dinheirinho no cofre da Sicredi, que
tem formato de casa.
Todas as 170 crianças que
escudam no local receberam
os cofrinhos ainda desmontados e com a didática profissional da diretora Elaine, elas
mesmas fizeram as montagens sem maiores dificulda-

des. Com o cofre já na forma
de casinha, Cesar e a diretora
abriam o diálogo com as crianças, ressaltando a importância de guardar dinheiro para
comprar algo que realmente
queiram e que tenha maior
valor.
Em reunião com a diretora Elaine Cristina e com a coordenadora Raissa Arantes, o
gerente Cesar Sousa disse que
a Sicredi tem interesse em patrocinar projetos de entidades
assistenciais e filantrópicas e
que a Fundação José Lazzarini
pode ser beneficiada com investimentos em qualificação
de profissionais da entidade e
outros projetos. Raissa Arantes informou que a Fundação
possui vários projetos e que
pode adequá-los para serem
apresentados à Sicredi.
“Conhecemos o ótimo trabalho que a Fundação José
Lazzarini vem desenvolvendo,
auxiliando muitas famílias batataenses, oferecendo oportunidade à muitos jovens,
cuidando e educando crianças
e a Sicredi tem interesse em
fazer uma parceria que auxilie
esta entidade, pois sabemos
das dificuldades de manter os
projetos, sejam financeiros ou
físicos”, ressaltou o gerente
Cesar Sousa.
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Campanha do
Dias das Mães começa
no próximo dia 9
A

Nesta edição a ACE Batatais e lojas participantes irão sortear uma motocicleta 0km

Campanha do Dia
das Mães, que
neste ano traz um
prêmio pra lá de especial,
uma Motocicleta Lindy 125cc
e mais quatro vales compra
de R$ 250, começa no dia 9
de abril, segunda-feira. Para
participar é simples, o consumidor compra o presente da
sua mamãe em uma das lojas
participantes e recebe um
cupom a cada R$ 50 em compras, preenche e deposita
nas urnas e no dia 14 de maio

poderá dar aquele presentão
para a sua rainha do lar.
Os ganhadores dos vales
compra poderão gastar seus
prêmios em uma das lojas
participantes,
comprando
mais presentes ou contratando serviços. São muitas opções à disposição, desde lojas
de roupas à produtos para o
lar.
No prêmio principal, uma
Motocicleta Lindy, é uma das
mais modernas do mercado,
com alta tecnologia, parti-

da elétrica, motor potente e
econômico, versátil e de fácil
dirigibilidade, com câmbio
automático e consumo de
combustível a de um litro por
35 quilômetros, um veículo
que vai deixar sua mamãe
muito feliz.
“Outra novidade para este
ano é o sorteio para os vendedores das lojas participantes, que concorrem a um vale
compra no valor de R$ 400. Já
estamos com muitas adesões
de lojistas e a campanha será

um grande sucesso em toda a
cidade”, ressaltou o gerente
executivo da ACE, Luiz Carlos
Figueiredo.
Serviço - Para maiores
informações as empresas
podem entrar em contato
com a ACE Batatais, pelo telefone 3761-3700, ou diretamente na sede, localizada
à praça Doutor José Arantes
Junqueira, n.º 90, de segunda
a sexta-feira, das 9h às 18h,
ou solicitar a visita de nossos
vendedores em sua loja.

Das sedes alugadas ao prédio próprio
Com a união dos associados a ACE Batatais se tornou referência na cidade e na região.
Campanhas promocionais de sucesso, palestras, cursos e serviços exclusivos para empresários e para a população em 40 anos de história
entidade, realizada no dia
25 de julho de 1978, inclusive com os nomes de todos
os participantes, portanto,
a data comemorativa é um
mês antes do que se estava
acostumado, ou seja, 25 de
agosto.

N

este ano a ACE
Batatais
completa 40 anos
de fundação, que marcam
uma trajetória de evolução e desenvolvimento,
que é muito reconhecida
no município e na região
como uma entidade séria
e responsável, que representa de forma contundente a classe empresa-

rial, sempre preocupada
em apoiar e oferecer os
melhores serviços para
os seus mais de 700 associados, com campanhas
promocionais, palestras,
cursos e muito mais, com
estrutura física e profissional reconhecida pela
Facesp (Federação das Associações Comerciais do
Estado de São Paulo).

A História da
ACE Batatais
A ACE Batatais (Associação Comercial e Empresarial), antes conhecida por
ACIB, foi fundada em 1978
pelo empresário José Marcelino Krempel e outros
empresários, mas essa parte está mais detalhada na
Revista Empreenda comemorativa, que será lançada

ainda neste mês. Porém temos que destacar algo que
parecia desconhecido até
neste ano, a data correta de
fundação da entidade.
O gerente executivo da
ACE, Luiz Carlos Figueiredo, pesquisando o setor
de arquivos, encontrou um
antigo Livro de Registro de
Presença, onde consta a
data da primeira reunião da

Sedes da ACE Batatais
De acordo com Krempel,
por locação, a primeira sede
da ACE Batatais foi no início
da Rua Marechal Deodoro,
no imóvel localizado no lado
de cima da Farmácia Dom
Bosco, em frente à empresa
Bersa Rádio e TV, onde permaneceu por algum tempo
durante seu mandato. Durante a gestão do presidente José Anselmo Barcelos a
ACE Batatais foi instalada
em uma sala da antiga Sociedade Pro Arte, na rua Coronel Joaquim Alves.
Na gestão do presidente Sérgio Donizete Xavier a
ACE Batatais experimentou
três diferentes sedes no regime de locação. A primeira
ao lado da antiga Pro Arte,
também na Avenida Coronel Joaquim Alves. O imóvel
era bem maior, oferecendo
melhores instalações à entidade. Tempo depois Sérgio decidiu mudar a ACE
para um imóvel mais moderno, também muito bem
localizado, na Avenida dos
Andradas, próximo à esquina com a Rua Doutor Alberto Gaspar Gomes.
Nesse período a ACE já
contava com mais de 300
associados, e houve a preocupação de buscar um espaço melhor e mais amplo

para atender os associados,
e ACE foi instalada em um
imóvel localizado na Travessa Itororó, com mais salas,
garagem, muito mais moderno do que os antecessores e foi neste local que a
diretoria da época adquiriu
o terreno para a construção
da sede própria.
O terreno foi adquirido
em setembro de 2000 e o
início da construção foi no
ano de 2001. A diretoria de
Sérgio Xavier fez campanhas de arrecadação de dinheiro e materiais de construção, e a sobra de caixa
que conseguiram comprar
o terreno e erguer o prédio.
“O objetivo de nossa
administração era a sede
própria, trabalhamos muito
para consegui-la, por isso
sim, ela é a realização de
um sonho, não só meu, mas
de todos os empresários
que ajudaram a construí-la. Só conseguimos realizar tudo isso, porque nosso
trabalho sempre foi voltado
à defesa dos interesses nos
empresários.”, ressaltou o
ex-presidente, Sergio Xavier.
Com o prédio próprio e
organizado, a ACE Batatais
se tornou referência, podendo as novas diretorias
investirem em outros setores e oferecer mais serviços
aos associados, como salão
de eventos, as salas de reuniões na área administrativa, Posto Sebrae Aqui Batatais, Agência de Negócios
Sicredi e muitos mais, tudo
realizado nas dependências
da sede da ACE Batatais.
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Conheça o “Gerenciamento de Carteira”
a solução de monitoramento para sua empresa

o

Gerenciamento de Carteira é uma plataforma de
monitoramento integrada que permite a análise de
risco e oportunidade de empresas, clientes ou fornecedores com base em informações completas de dados cadastrais, restritivos e rating. Tem o objetivo de auxiliar a identificar novas oportunidades de negócios e proporcionar mais
agilidade na tomada de decisões, reduzindo riscos de fraude
e inadimplência. Envia alertas por e-mail, permitindo que sua
empresa acompanhe alterações no comportamento comercial
de sua carteira de clientes e fornecedores.

CArACterÍstiCAs

RAtING E dEStAQUES

oNdE UtILIZAR

• PRoSPECçÃo dE CLIENtES:
Acompanhe a evolução e
mudanças importantes em potenciais clientes. Saiba o melhor
momento para apresentar uma
proposta ou negociação com
as empresas e fornecedores. O
Gerenciamento de Carteira também pode ser decisivo de relacionamentos com empresas que
outrora não eram viáveis.

•
GERENCIAMENto
E
otIMIZAçÃo:
Tanto para cliente novos, consolidados e em potencial, gerencia e monitora os principais comportamentos
que influenciam na tomada de decisões de crédito. Análise, atualizações
de limites de crédito reativação de
clientes inativos.
• CoNCESSÃo:
Aumente a assertividade na concessão de crédito utilizando informações
precisas e fundamentais
para sua tomada de decisão. Por meio de monitoramento diário é possível
acompanhar o histórico do
comportamento comercial da empresa e realizar negociações
com o mínimo de risco possível.
• CoBRANçA:
Conheça melhor e monitore
as empresas, podendo elaborar
estratégias de cobrança e de renegociação de dívidas de acordo com o momento de cada
decisão.

dAdos monitorAdos

Restritivos: protestos, ações cíveis, concordatas, recuperações judiciais e falências, cheques sem fundo, pendências e
restrições financeiras, quantidade de consultas.
Cadastrais: situação do CNPJ, razão social, ramo de atividade, endereço, sócios, administradores e participantes em outras empresas, situação da inscrição estadual (Sintegra).

* Monitoramento integrado: rating, dados cadastrais e fiscais, inadimplência, fraudes e consultas;
* Avisos diários via e-mail;
* Escolha do período de monitoramento;
* Acesso ilimitado aos relatórios das empresas monitoradas;
* Facilidade de inclusão individual ou de lotes;
* Permite configurar o perfíl de acompanhamentos de carteiras.

BENEFÍCIoS

Ratings: pontuação do cliente em relação ao mercado.
Quanto maior a pontuação, menor chance de uma possível
inadimplência.
destaques: visualização de riscos de carteiras especificas;
exibição do risco global da carteira; histórico da carteira nos
últimos 12 meses; e gráficos ilustrativos.

FACiLidAdes

Possui telas de navegação funcional e extremamentes fáceis, permitindo a análise da quantidade de empresas monitoradas, número de empresas que sofreram alterações no período escolhido; inclusão individual ou em lote; buscas específicas
de empresas; downloud e envio de informações; classificação
dos ratings; opção para personalização de monitoramento; e
central de ajuda.

CoNSULtE A ACE BAtAtAIS

telefone: 3761-3700
Email: scpc@acebatatais.com.br
Horário: 09h às 11h e das 12h30 às 17h
Se preferir agende uma visita em sua empresa.

* Agilidade na tomada de decisão, com avisos diários;
* Novos negócios: acompanhamento da melhora do risco;
* Produtividade: foco nas mudanças relevantes;
* Redução de riscos, fraudes e inadimplências.
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Empresários participam de Palestra Inteligência
Emocional na Incubadora de Empresas de Batatais

N

o dia 8 de março,
às 9h, no salão
de treinamento
da Incubadora de Empresas
de Batatais, a palestra “Inteligência Emocional com
Coaching”. A palestra teve
duração de duas horas, ministrado pelo palestrante

Vinicius Sin, engenheiro de
computação, empresário,
coach e palestrante da empresa Palozi Coaching.
Os participantes foram
recepcionados com um café
da manhã e em seguida puderam usufruir do conhecimento repassado pelo

palestrante,
repensando
sua postura pessoal e ações
continuas na contribuição
de uma vida pessoal e profissional de sucesso.
O evento foi uma realização da empresa Gescon
Consultoria
Empresarial
e Contábil com o Projeto

Incubadora e teve a participação efetiva de 30 empresários e gestores, contribuindo para o sucesso do
evento.

“Outras ações serão realizadas durante o ano de
2018 com foco nas empresas incubadas e também na
comunidade empresarial,

e esperamos ter o mesmo
sucesso obtido nesse evento”, destacou o gerente da
incubadora Juliano de Azevedo Valentini.

Em maio tem a 34ª Feira do Amor de Batatais

N

os dias 5 e 6 de
maio será realizada
na Praça Cônego
Joaquim Alves, a 34ª Feira do
Amor de Batatais, com centenas de produtos artesanais
preparados pelas entidades
da cidade. A abertura oficial
está agendada para o sábado,
dia 5, às 9h. Esse ano a organização é de responsabilidade
da Pastoral da Pessoa Idosa
Grupo Dom Bosco, presidida
pelo Padre Pedro Ricardo Bartolomeu, com apoio na infraestrutura por parte da Prefeitura Municipal, por meio do
Departamento de Turismo.
A Feira do Amor, que nesta edição tem a coordenação
de Terezinha Aparecida Teixeira da Roxa, auxiliada por
Carminha Perentel Comin,
terá mais uma novidade, o
local. As barraquinhas das
entidades serão montadas na
rua, em frente ao Santuário
Senhor Bom Jesus da Cana
Verde, facilitando a dinâmica
dos visitantes aos produtos.
Outra novidade é a lanchonete, que está sob a responsabilidade das comunidades
Santo Antônio e Menino Jesus de Praga e São Benedito.
Serão ao todo 16 entidades participantes, sendo:

O evento acontece em dois dias, em frente ao Santuário Senhor Bom Jesus da Cana Verde

Clube das Mães Paróquia
São Sebastião, Lions Clube
Batatais, Cantinho do Futuro, Clube das Mães Paróquia
Santo Antônio, Fundo Social
de Solidariedade, Pastoral da
Pessoa Idosa Clube das Mães
Paróquia Santa Cruz, Associação Beneficente Oficina de
Talentos, Associação Oficina
Escola Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo, Grupo de
Artesanato Nossa Senhora da
Ressurreição, Centro Espírita
Nosso Lar, Centro Comunitário Motorista Afonso, Comunidade Missionária Divina
Misericórdia, Igreja Apostólica
Ministério Fonte da Vida, Associação El Shaday de Batatais
Doce Lar, Centro Comunitário
Monsenhor Mário da Cunha
Sarmento e a organizadora
desta edição Pastoral da Pessoa Idosa Grupo Dom Bosco
Segundo os organizadores, nos dois dias do evento
haverão apresentações musicais no palco principal, como
corais, bandas e outras atrações da cultura batataense.
No domingo, dia 6, ocorrerá
também o tradicional almoço, das 11h30 às 14h, no Salão Paroquial da Igreja Matriz,
com convites sendo vendidos
na Paróquia Bom Jesus da

Cana Verde e antecipadamente por todas as entidades participantes da Feira do
Amor pelo valor de R$ 20,00

por pessoa.
“Para garantir a participação no almoço, é bom as
pessoas anteciparem a aquisi-

ção de convites. Foram colocados à venda 500 convites.
Teremos sorteios de brindes
e shows durante o dia todo.

A Feira do Amor começa a
partir das 8h e vai até às 18h.
Toda a população está convidada”, finalizou Carminha.
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Espaço da Mulher Empresária

C

omeçamos o Espaço Mulher Empresária já parabenizando a nossa convidada Ana Carolina Tomazella Videira, aniversariante do dia 11 de abril. Desejamos a você muitos anos de vida, paz, saúde e muito sucesso Doutora Ana
Carolina. Formada no Curso de Fisioterapia pelo Centro Universitário Claretiano de Batatais em 2004, ela é casada
com Fabrício Castro Maluf, mãe da jovenzinha Ana, que está com 9 anos de idade. Nesta edição, Doutora Ana Carolina conta
um pouco de sua profissão e como administra o seu tempo para dar atenção necessária aos seus pacientes e estar sempre
junto de familiares e amigos. Confira:
EME - Quais dificuldades a senhora encontrou no início da
sua carreira?
Ana Carolina - A maior dificuldade foram os primeiros meses, até que as pessoas conhecessem meu trabalho. Após esta
fase os próprios pacientes divulgavam os bons resultados e o
retorno foi bem interessante.
EME - Quais as suas especialidades na área de Fisioterapia?
Ana Carolina - Depois de formada fiz alguns cursos de especialização, dentre eles o de Estética Corporal e Facial, o de
Disfunções Temporo-Mandibulares (ATM) e Dor Orofacial na
FORP-USP. Também me qualifiquei em Reeducação Postural
Global (RPG) e Ergonomia.

Espaço Mulher Empresária - Quando a senhora começou a
trabalhar? Onde trabalhou pela primeira vez?
Ana Carolina Tomazella Videira - Sempre auxiliei minha família com a parte contábil. Na faculdade tínhamos aulas em
período integral (das 7h30 às 17h todos os dias) e não era possível me vincular a um emprego com horários fixos. Em 2004 fiz
estágios voluntários nas férias no Hospital Major Antônio Candido, em Batatais, na Santa Casa, em Passos-MG e no Hospital
do Câncer, em São Paulo.
EME - Porque escolheu a profissão de Fisioterapeuta. Com
quantos anos a senhora se formou?
Ana Carolina - Gosto muito da área de saúde e de cuidar de
pessoas. A sensação de ter cooperado para que um paciente
tenha conseguido melhorar sua qualidade de vida, superado
uma dificuldade ou adquirido uma condição física satisfatória
me realiza muito. Também aprecio as oportunidades de interação e socialização que este atendimento proporciona. Me
formei com 23 anos.
EME - Há quanto tempo a senhora possui consultório em
Batatais?
Ana Carolina - Há 13 anos. Em 2005, logo após formada,
comecei a atender em consultório próprio.

EME - Qual a importância da Fisioterapia para a pessoa
que sofreu um trauma?
Ana Carolina - Geralmente a pessoa que sofreu algum trauma possui sequelas, tais como dor, diminuição da amplitude de
movimentos, fraqueza muscular, dentre outras. A fisioterapia
oferece técnicas manuais e aparelhos que podem auxiliar na
reabilitação deste paciente, acelerando o processo de recuperação e melhorando sua qualidade de vida. Muitas vezes esses
procedimentos ajudam a reduzir o tempo e a necessidade de

afastamento de suas atividades diárias e do trabalho.
EME - O fato de ser mulher contribui na sua profissão?
Ana Carolina - Não, penso que esta é uma profissão que,
atualmente, não é vista como predominantemente feminina ou
masculina. Há áreas de atuação na fisioterapia que alguns profissionais se identificam mais, independentemente de serem
mulheres ou homens.
EME - O seu consultório atende crianças e adultos?
Ana Carolina - Sim, atendo pessoas de todas as faixas etárias: bebês, crianças, jovens, adultos e idosos.
EME - Como é o seu dia-a-dia profissional e no lar? Como
a senhora administra seu tempo nesses ambientes tão distintos?
Ana Carolina - Acredito que eu, como uma mãe que trabalha e que também quer participar ativamente da vida da família, necessito ter uma agenda bastante organizada para conciliar os horários de atendimento em consultório e de pacientes
domiciliares, com os horários de escola e outras atividades esportivas e culturais de minha filha. Não é fácil, mas é possível
dar conta do recado satisfatoriamente.
EME - Se não tivesse escolhido a profissão de Fisioterapeuta, o que a senhora
gostaria de fazer?
Ana Carolina - Me identifico muito com
a profissão de fisioterapeuta, mas talvez
biologia, veterinária ou agronomia fossem
boas escolhas para mim também.
EME - Como prefere passar os seus momentos de descanso e lazer?
Ana Carolina - Gosto muito de cultivar
e cuidar de plantas, especialmente orquídeas e de praticar esportes, principalmente o
ciclismo. Essas são atividades que, em determinados momentos e situações, minha
filha, meu marido e eu podemos praticar
juntos, assim dando mais qualidade ao nosso lazer. Também aprecio bastante receber
a família e os amigos em casa.
EME - Qual a dica para as mulheres que
estão começando uma nova
empresa ou iniciando uma
carreira profissional?
Ana Carolina - Primeiramente escolher algo de que
gostem realmente de fazer
(assim se sentirão motivadas) e se qualificarem para
exercer a profissão com ética
e responsabilidade. Não desanimar se no início houver
dificuldades, procurar desenvolver a resiliência para lidar
com os obstáculos e investir
em seu aprimoramento contínuo, participando de cursos,
workshops e palestras (que
também são boas oportunidades de networking).
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Entrevista – Alpinia Fiat Batatais
Ducato e o mais recente lançamento, o sedan Cronos.

Jornal Empreenda - Como e quando a Alpinia Fiat chegou à Batatais?
Alpinia Fiat Batatais - Os proprietários do
grupo Alpinia estão no ramo de concessionárias
desde 1964, mas foi em 1º de junho de 2007 que
surgiu a oportunidade de montar a unidade de
Batatais.
EM - Quem são os proprietários? Com quantos colaboradores diretos e indiretos a empresa conta?
Alpinia Fiat - Atualmente os proprietários
do grupo são os irmãos Jose Carlos Dutra e Luiz
Claudio Dutra. Ao todo o grupo emprega cerca
de 232 funcionários.
EM - Por que a Alpínia Fiat escolheu o município para instalar a agência?
Alpinia Fiat - No ano de 2007, o grupo Alpinia recebeu o convite da Fiat para representar
a marca em algumas praças do Estado de São
Paulo, entre elas a cidade de Batatais. Diante da
proposta, os proprietários encararam a oportunidade, tendo em vista o potencial da cidade,

que conta com bom poder aquisitivo, indústrias
e comercio atuante, além da posição geográfica
estratégica em relação à matriz em São Sebastião do Paraiso.
EM - Além de Batatais, a agência também
atende quais municípios da região?
Alpinia Fiat - A unidade de Batatais representa a marca Fiat nas cidades de Brodowski, Altinópolis, Santo Antônio da Alegria, mas também
temos clientes em outras cidades próximas.
EM - Qual veículo zero quilômetro é mais
vendido pela agência?
Alpinia Fiat - A Fiat historicamente sempre
manteve modelos na ponta dos mais vendidos
do Brasil, a exemplo de Uno e Palio. Atualmente
a pick-up Strada é o modelo mais vendido.
EM - Quais veículos novos a Alpínia Fiat oferece?
Alpinia Fiat - A Gama Fiat compõe-se
atualmente de Mobi, Uno, Argo, Strada, Fiorino, Grand Siena, Weekend, Toro, Doblô e

EM - Como as vendas acontecem? É muito
burocrático adquirir um veículo zero KM?
Alpinia Fiat - Adquirir um veículo 0km é muito simples. A Alpinia Batatais dispõe de um amplo show room com veículos em demonstração,
veículos para Test Drive e nossos consultores
estão prontos para oferecer a melhor condição
para cada perfil de consumidor. Você pode comprar seu veículo à vista, financiado, troca com
troco, além do plano Troca Certa, com parcelas
reduzidas. A tendência do mercado é favorável,
com constantes baixas das taxas de juros e financiamento com aprovação imediata.
Para Produtores Rurais, Taxistas, Autoescolas, Frotistas, entre outros, contamos com descontos especiais, que podem aumentar de acordo com o tamanho de sua frota.
A Alpinia está preparada também para atender os portadores de necessidades especiais,
ou PNEs. Além de instalações adequadas para
o conforto e conveniência do portador, nossos
consultores podem auxiliar em todo o processo
de documentação para obtenção das isenções
fiscais.
EM - Quais outros serviços e produtos a Alpínia Fiat oferece?
Alpinia Fiat - Além da venda de veículos 0km
Fiat, o grupo Alpinia conta com um estoque

de mais de 150 veículos seminovos e venda de
Consórcios Fiat. Em Batatais, trabalhamos com
venda de Peças e Acessórios Genuínos Fiat, atendendo consumidor final inclusive oficinas, contamos também com Assistência Mecânica Autorizada Fiat e Funilaria.
EM - Em quais cidades a Alpínia Fiat possui
agências?
Alpinia Fiat - A Alpinia Fiat está presente em
Batatais, Ribeirão Preto, São Jose do Rio Preto
e Ituverava no estado de São Paulo, além das
cidades mineiras de São Sebastião do Paraiso e
Passos.
EM - A agência também comercializa veículos seminovos?
Alpinia Fiat - Sim. A Alpinia conta com estoque de mais de 150 veículos seminovos, todos
disponíveis em nosso site www.alpinia.com.br .
EM - Quais os dias e horários de funcionamento, endereço, telefone e outros contatos
da Alpínia Fiat?
Alpinia Fiat - A Alpinia está aberta em Batatais de segunda a sexta-feira das 6h às 18h, e aos
sábados das 8h às 12h no endereço Rua Antônio
Candido Zei, n.º 690, o telefone é 16 3661-8000
Na internet estamos 24 horas por dia todos os
dias com ofertas especiais para nossos clientes,
estoque de seminovos e agendamento de oficina, no site www.alpinia.com.br .

Entrevista – Madeireira José da Silva
Por Isabel Aparecida da Silva
EM - E quanto à legalidade da madeira?
Madeireira José da Silva – Atualmente,
tudo é muito bem fiscalizado e controlado pelo
Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis), desde o
manejo na mata até no estoque da empresa.
Temos Certificado de Legalidade tanto da compra da madeira como também da venda em
nossa empresa.

EM - Quem são os seus proprietários e com quantos colaboradores a empresa conta atualmente?
Madeireira José da Silva – Somos uma
empresa familiar. Meus pais estão afastados,
aposentados, mas continuam donos. Eu e meu
irmão, Carlos da Silva, estamos à frente. Contamos com três colaboradores diretos e mais três
indiretos, pois terceirizamos a entrega.
EM - Quais produtos e serviços a empresa
oferece aos seus clientes?
Madeireira José da Silva – Oferecemos tábuas, pranchas, sarrafos, madeiramento para
casas, portais sob medida, forro ripas, madeiras
especiais, madeiras brutas e aparelhadas.
Jornal Empreenda - Quando e como surgiu a
empresa Madeireira José da Silva?
Madeireira José da Silva – Nosso pai, José
da Silva, sempre foi caminhoneiro e viajava muito para Tucurui, no Estado do Pará. Sem carga
para voltar, porque chovia muito, comprou fiado
uma carga de tábuas e retornou para Batatais
na esperança de vender, pagar a madeira com
o resultado da venda e tirar o frete. A primeira
empresa que comprou a madeira foi o Depósito Brasil, do senhor Nacime Mansur, que gostou
e já encomendou outra carga. Daí a notícia se
espalhou na cidade pela qualidade da madeira.
Um amigo nosso do Escritório Contábil Castelo
legalizou a firma. Eu vendia e meu pai buscava.
Vendíamos para a Prefeitura, Colégio São José,
Móveis Lazzarini e outras empresas. Depois de
algum tempo conseguimos comprar o terrenos
onde estamos instalados. Meus irmãos vieram
se juntar a nós e estamos lutando até os dias de
hoje. Tudo começou em 1981.

EM - A empresa atende desde pequenos a
grandes serviços?
Madeireira José da Silva – Sim. Atendemos
desde o cliente que precisa de uma tábua para
prateleira, uma ripa para cama, até cobertura de
uma grande construção. Não fazemos diferença
entre um pequeno ou um grande serviço. O pequeno de hoje pode ser o grande de amanhã.
EM - Para atender aos seus clientes a Madeireira José da Silva dispõe de madeiras para
pronta entrega?
Madeireira José da Silva – Sim. Contamos
com estoque para madeiras a pronta entrega
e trabalhamos também com pedidos sob encomenda e medidas especiais.
EM - A Madeireira José da Silva possui clientes de outras cidades ou regiões?
Madeireira José da Silva – Temos clientes em
Ribeirão Preto, Cristais Paulista, Altinópolis, conta-

mos com a colaboração de bons amigos e profissionais carpinteiros que sempre nos recomendam.
EM - Quais as formas de pagamento a Madeireira José da Silva disponibiliza aos seus
clientes?
Madeireira José da Silva – Trabalhamos com
preços à vista ou parcelamos no cartão de crédito, cheque e boleto bancário.
EM - Como é a concorrência no segmento
de madeiras?
Madeireira José da Silva – A concorrência é
forte, acirrada. Batatais conta com quatro madeireiras. Infelizmente, é um querendo furar o
olho do outro. Poderia ser uma concorrência
mais saudável, mais amigável, pois existe espaço
para todos. O Sol nasce para todos.
EM - Atualmente está mais fácil ou mais difícil conseguir madeiras para comercializar?
Madeireira José da Silva – Hoje está muito
mais difícil em função da distância de onde ela
vem, do Estado do Acre e de Rondônia. As estradas estão muito ruins e o combustível muito
caro, tudo encarece muito, sem contar que precisa mais longe em busca de qualidade.

EM - Quais os dias e horários de funcionamento, endereço, telefones de contato e e-mails da empresa?
Madeireira José da Silva – Trabalhamos de
segunda à sexta-feira, das 7h30 às 17h30, aos sábados das 7h30 às 11h. O endereço é Rua Gabriel
Martins de Oliveira, n.º 515, no bairro Riachuelo,
telefone fixo 16 3761-6970, celulares e WhatsApp 99242-0298 e 99299-9061. O e-mail para
contato é o madjosesilva@hotmail.com .
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Balança Comercial de Batatais
tem superavit de US$ 3,8 milhões em fevereiro

S

egundo dados divulgados pela Secretaria
de Comércio Exterior
(Secex) o município de Batatais, no mês de fevereiro deste
ano, exportou US$ 3.942.947
e importou US$ 127.388 atingindo um saldo na balança
comercial de US$ 3.815.559.
No mesmo período de 2017
as exportações foram US$
10.514.527 e as importações
US$ 105.790 tendo um saldo
de US$ 10.408.737.
Os principais produtos ex-

portados foi o açúcar, seguidos
por máquinas para a industria
de laticínios e maquinas agrícolas. As principais empresas exportadoras são a Usina Batatais,
Jumil, Plurinox, Weizur, Pavan e
Centagro. Os principais países
importadores são Malásia. Arábia Saudita, Nigéria, Emirados
Árabes Unidos e Iemen.
No acumulado do ano (jan
e fev) as exportações foram de
US$ 12.070.407 e as importações de US$ 171.423 tendo um
superávit na balança comercial

de US$ 11.898.984. Os dados
foram compilados pela ACE Ba-

tatais. Fonte: Secex / Ace Batatais

Batatais abre 82 vagas formais
de emprego em fevereiro
No acumulado do ano os dados registram 222 novas vagas de empregos,
é o melhor resultado acumulado do período desde 2011.

O

s dados do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) registraram a
criação líquida de 82 vagas de
empregos formais no mês de
fevereiro para o município de
Batatais. No mês de fevereiro

foram admitidos 425 empregados e desligados 343. Os dados
foram divulgados no dia 23 de
março pelo Ministério do Trabalho.
As profissões que tiveram
os melhores saldos no mês de
fevereiro foram, alimentador

de linha de produção com 21
contratações, 4 desligamentos,
e saldo de 17 empregos, seguido de trabalhador da cultura de
cana de açúcar com 13 admissões, 2 desligamentos, tendo
um saldo de 11 empregos. As
profissões que tiveram os piores saldo no mês de fevereiro
foram, vendedor do comércio
varejista com 24 admissões, 37
desligamentos, um saldo negativo de 13 empregos, seguido
de cozinheiro geral com 4 admissões e 9 desligamentos, um
saldo negativo de 5 empregos.
No ano de 2017 o saldo de
empregos foi de 61 empregos,
e em 2018 o saldo chegou a 82
novas vagas, um aumento de
34% comparado com o mesmo

período de 2017. Nos meses de
janeiro e fevereiro apresentam
um saldo de 222 empregos,
houve 895 admissões e 673
demissões. É o melhor resultado desde 2011 quando o saldo
chegou a 157 novos empregos.
Comparado o resultado acumulado de janeiro e fevereiro
de 2018 com o mesmo período de 2017, os dados registram um aumento de 60% na
geração de empregos. No ano
de 2017 houve 4.818 contratações, 4.570 demissões, com
um saldo de 248 empregos. Os
dados do Caged apontam que
Batatais possui 3.571 empresas
que geram 15.705 empregos
formais.
Luiz Carlos Figueiredo

A atividade do setor de “Supermercados, Alimentos e Bebidas” aumentou 0,3% no mês na
série dessazonalizada. Na série
sem ajuste, a variação acumulada subiu 3,1%.
Por fim, o segmento de
“Combustíveis e Lubrificantes”
cresceu 0,3% em fevereiro con-

siderando dados dessazonalizados, enquanto na série sem
ajuste, a variação acumulada
em 12 meses ainda apresenta
queda de 1,9%.

Movimento do Comércio sobe 3,4%
no acumulado em 12 meses

O

Indicador
Movimento do Comércio, que acompanha o desempenho das vendas
no varejo em todo o Brasil,
subiu 3,4% no acumulado em
12 meses (março de 2017 até
fevereiro de 2018 frente ao
mesmo período do ano anterior), de acordo com os dados
apurados pela Boa Vista SCPC.
Na avaliação mensal dessazonalizada, foi observada queda
de 0,5% em relação a janeiro.
Já na avaliação contra fevereiro do ano anterior, houve aumento de 5,2%.
Após dois anos de retração, o indicador do comércio
já apresenta sinais robustos
desde o final de 2017. Com
uma mudança de cenário, que
inclui redução de juros, expansão do crédito, melhoria dos
níveis de renda, diminuição
do desemprego entre outras
variáveis, espera-se que esta
tendência se mantenha crescente pelos próximos meses,
consolidando a recuperação
do setor.

Setores
Na análise mensal, dentre
os principais setores, o setor
de “Móveis e Eletrodomésticos” apresentou queda de 2,2%
em fevereiro, descontados os
efeitos sazonais. Nos dados
sem ajuste sazonal, a variação
acumulada em 12 meses foi de
4,9%.
A categoria de “Tecidos,
Vestuários e Calçados” cresceu 1,2% no mês, expurgados os efeitos sazonais. Na
comparação da série sazonal, nos dados acumulados
em 12 meses houve avanço
de 2,3%.

Abaixo a tabela contemplando os valores mencionados.

O JORNAL DA ACE BATATAIS - SP | Abril de 2018 - Ano XIV - n.160

14

Programação Cultural Mês de Abril
N

o mês de Abril Batatais recebe um
grande conjunto de atividades culturais para toda a família. Teatro,
dança, literatura, música entre outras atividade compõe a agenda desse mês. Para informações e detalhes dos eventos entrar em contato
pelo 3761-2097.
Dia 01 de Abril
Espetáculo “Hollywood”
Circuito Cultural Paulista
Horário: 20h
Evento Gratuito
Teatro Municipal Fausto Bellini Degani

O Circuito tráz a peça “Hollywood”, da Cia
Teatro Epigenia. Com classificação indicativa
para 16 anos, o espetáculo é gratuito e a entrada será por ordem de chegada, respeitando
o espaço do teatro.
Em “Hollywood”, o cenário é um escritório de produção de roteiros cinematográficos,
onde dois sócios prestes a assinar um grande
contrato de um filme de ação são surpreendidos pela secretária, que apresenta um livro de
grande valia para a humanidade – e que daria
um excelente roteiro.
A peça completa a trilogia de David Mamet,
idealizada pelo diretor Gustavo Paso e sua Cia
Teatro Epigenia, que até hoje continua viajando pelo Brasil, oferecendo ao público diálogos
profundos e envolventes. Narra o conflito de
um homem entre realizar um filme considerado “mais do mesmo” ou realizar uma produção
recheada de conceitos que poderiam ajudar o
Homem Contemporâneo. A possibilidade de
ampliar a discussão dos temas atuais que David Mamet levanta um questionamento: qual
o papel das artes no mundo? O que é arte e o

que é comércio? Mamet deixa aberto para que
o público julgue e faça essa análise.
Dia 05 de Abril
Espetáculo A Morte é uma piada
Horário: 20h
Ingressos a venda no Teatro Municipal
Teatro Municipal Fausto Bellini Degani

O espetáculo traz histórias de um tema
onipresente e universal - a morte. Tratando-o de forma peculiar e humorada, levando o
espectador a momentos de compreensão e
desmistificação do assunto. “A morte é uma
piada 2” traz leveza para o público, com um
texto cativante e uma linguagem teatral clara,
divertida e acessível. Uma ótima oportunidade
de reflexão e aprendizagem. O processo criativo do espetáculo está estruturado em cima de
ideias que o homem tem sobre a morte, que
independe da escolha filosófica ou religiosa.

Inspirados pelos Beatles e por Lewis Carroll,
Irupé Sarmiento e Samuel Kavalerski criam Céu
de Espelhos, uma dança que parte do cruzamento entre os personagens e as imagens da
psicodélica canção Lucy in the Sky with Diamonds e dos livros Alice no País das Maravilhas
e Através do Espelho. A obra segue o caminho
impreciso dessas duas histórias para se perder
na sua referência surrealista e apresentar ao
público a possibilidade de “novos mundos”.
Dia 13 de Abril
Circuito Sesc de Artes 2018
Horário: das 17h às 21h
Evento Gratuito
Praça Cônego Joaquim Alves – Centro
PROJETO FUSÕES / EXPERIMENTOS
NEM - NÚCLEO DE EXPERIMENTOS
MALABARÍSTICOS (SP)

Os artistas do Núcleo de Experimentos Malabarísticos, recebem o público para divulgar a arte
do malabarismo, sem limite de idade ou habilidade física para experimentar. Eles utilizam claves e
bolinhas de malabares para praticar os primeiros
exercícios de treinamento dos participantes.

POW POW POW
BOLLYWOOD CLOWN (SP)
Em um programa de auditório interativo
realizado ao ar livre, um grupo de performers
e palhaços cruzam a comédia circense com a
música e as coreografias da televisão e do cinema indiano atual, a chamada Bollywood. Entre
as sequências de dança, o público é convidado
a participar de jogos de improvisação e humor,
além de aprender as coreografias.
GRUPO BONGAR
GRUPO BONGAR (PE)
O grupo apresenta os festejos do Terreiro
Xambá, de Olinda (PE), em uma celebração da
diversidade das raízes indígenas e africanas por
meio de sua arte, espiritualidade e ritmo. O coletivo divulga a cultura do coco da Xambá, a batida
característica do próprio terreiro e identificada
pelo rufar da alfaia de tronco de macaibeira, junto com os ritmos tradicionais do Candomblé.
TIPO, TIPO
GILBERTO TOMÉ E HELOÍSA ETELVINA (SP)
Os participantes têm a oportunidade de
conhecer e experimentar a tipografia, técnica
que deu origem à impressão de livros e dos jornais, por exemplo. Com a orientação dos artistas Gilberto Tomé e Heloisa Etelvina, o público
cria sua própria publicação com tipos textuais
e clichês de imagens, que serão montados em
composição no prelo e, ao final, poderá levar
sua impressão para casa.

Dia 06 e 07 de Abril
Espetáculo de Dança Céu de Espelhos
Horário: 20h
Evento Gratuito
Teatro Municipal Fausto Bellini Degani

PALAVRA + IMAGEM
COLETIVO RODAS DE LEITURA (SP)
Com um acervo variado de livros ilustrados, mediadores convidam o público para leituras individuais e/ou compartilhadas.
CURTAS DE ANIMAÇÃO DA PIXAR

Depois que cada um dos malabaristas Cesar
Lopes, Duba Becker e Fernando Proença apresenta seu número individual, com seu equipamento e técnica, começa um jogo cômico em que
o público é convocado a propor desafios cada
vez mais difíceis aos três artistas, sem nenhum
combinado prévio. A habilidade dos artistas é colocada à prova nesse duelo com o público.
VIVENDO MALABARISTICAMENTE
NEM - NÚCLEO DE EXPERIMENTOS
MALABARÍSTICOS (S

Exibição de uma seleção dos curtas-metragens de animação criados pelo estúdio Pixar,
responsável por grandes sucessos do cinema e
atualmente parte da Walt Disney Pictures.
CRAQUES DA ROBÓTICA
ESCOLA YADAA (SP)
Nesta oficina, os participantes acompanham a montagem, a programação e interagem com robôs Mindstorms, que terão o
objetivo final de chutar uma bola em direção
ao gol. A cada rodada, a dificuldade do trajeto
para chegar ao gol aumenta. A Escola Yadaa
foi fundada por um ex-engenheiro da Nasa e
busca preparar jovens para um futuro tecnológico, criativo e inovador.

A

Caça Palavras
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nossa homenagem desta edição no Caça Palavras é patriótica, pois no dia 13 de abril
celebra-se o “Dia do Hino Nacional Brasileiro”. O que ocorreu nesse dia para que ele
fosse eleito como dia de nosso Hino? Foi no dia 13 de abril de 1831 que o Hino Nacional foi tocado pela primeira vez em público, na cidade do Rio de Janeiro. Nesse divertido passatempo, procure também a palavra Retumbante, que não está na relação, mas está escondida
entre as letras. Mãos à obra e boa diversão!

O

Atestados Médicos

assunto é recorrente: empregadores
insatisfeitos com
atestados médicos que afastam o empregado do trabalho
mantendo a obrigação de pagamento da remuneração.
O empregado poderá se
afastar de suas funções sem
prejuízo da remuneração sempre que estiver incapacitado
para as atividades habituais
por motivo de saúde. Até quinze dias de afastamento, a remuneração corre por conta da
empresa. Depois deste prazo,
quem paga é o INSS.
O documento hábil para
justificar o afastamento é o
atestado, que pode ser emitido
por médicos e dentistas. Tem
esta denominação porque o
médico ou o dentista “atesta”,
ou seja, declara que examinou
o paciente e constatou a existência de problema de saúde
que impede o exercício da atividade laboral.
O atestado deve conter:
a identificação do paciente; a
declaração de ter constatado
a incapacidade e o tempo de
afastamento; a data da emissão; a identificação do médico
ou dentista, com o nome e o
número de registro no Conselho de Medicina ou de Odontologia. Importantíssimo: deve
ser legível. Faltando qualquer
um dos requisitos, o empregador pode recusar o atestado.
Observe-se que não se incluiu o diagnóstico ou a indicação da Classificação Internacional de Doenças (CID) entre
os requisitos. Pois estes dados
só podem ser inseridos pelo
médico com autorização do
paciente/empregado e o empregador não pode exigir que
conste no atestado nenhuma
destas informações ou recusar
o atestado por este motivo. O
Tribunal Superior do Trabalho
considera que esta exigência
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violaria a intimidade
do empregado.
Mas existe um
inegável problema
de ordem prática: a
emissão indiscriminada de atestados
médicos e a justificável desconfiança
dos empregadores
de que estejam sendo emitidos sem
que exista, de fato,
incapacidade
do
empregado.
O atestado médico tem presunção
de veracidade e a
empresa não pode
Alexandre dos Santos Toledo
recusá-lo sem que
Diretor de Assuntos
tenha como deJurídicos da ACE Batatais
monstrar a falsidade
empregador. Depois, é preciso
de seu conteúdo.
Para evitar a emissão indis- verificar se o empregado está,
criminada de atestados médi- efetivamente, com algum procos, a empresa pode manter blema de saúde. Não significa
serviço médico próprio, ou que isto autorize o empregaseja, ela deve contratar um dor a invadir a intimidade do
médico,
preferencialmen- empregado. Deve fazê-lo por
te médico do trabalho, com consideração humanística ou
quem os empregados deverão até mesmo por uma razão de
se consultar para verificação ordem prática: o empregado é
da incapacidade para o traba- parte essencial na empresa e
lho ou confirmar o diagnóstico seu bem-estar (ou mal-estar)
certamente repercute na proobtido com outro médico.
Se a empresa desconfiar da dução ou no atendimento de
veracidade do atestado médi- clientes.
Ao empregado: sua primeico, pode solicitar a instauração
de inquérito policial e também ra obrigação é comparecer ao
representar o médico ou den- trabalho e executar as atividatista no respectivo Conselho des que contratou com o emprofissional. Mas é preciso ter pregador. Fingir estar doente,
cuidado. Estas medidas só de- apresentar atestado falso ou
vem ser tomadas quando hou- adulterar atestado médico, é,
ver certeza e possibilidade de no mínimo, ato de desonestidade e, comprovada a fraude,
provar a falsidade.
Para terminar, três reca- pode implicar em demissão
por justa causa.
dos:
Aos médicos: a nobreza
Ao empregador: ao receber
o atestado, antes de se indig- do seu ofício não é compatínar, é preciso verificar se o em- vel com a mentira. A primeira
pregado está doente em razão obrigação ao emitir o atestado
do trabalho ou do ambiente do médico é a veracidade da intrabalho, pois, neste caso, a formação. Além disso, emitir
responsabilidade pode ser do atestado falso, é crime.

Anuncie sua empresa no
Jornal Empreenda e
garanta bons negócios
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