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COmUNICADOS ACE BATATAIS

Ennio César Fantacini - Presidente ACE
E-mail: presidente@acebatatais.com.br

A

nossa ACE Batatais está à disposição de
todos os associados para o que precisarem nesse período que estamos passando. Como presidente, junto com todos os diretores, tivemos que adotar medidas imediatas para
contribuirmos com o combate do coronavírus e
estamos acompanhando de forma minuciosa todas as movimentações dos governos municipal,
estadual e federal no intuito de resguardar os direitos das empresas, dos empresários dos colaboradores, da economia e, sobretudo da vida.
Assim que começaram a disparar informações nos telejornais e nos canais das redes
sociais confiáveis, a nossa diretoria, junto com
o gerente executivo, Luiz Carlos Figueiredo,
decidimos cancelar todas as ações internas e
externas da ACE, como palestras, cursos e missões empresariais, evitando a aglomeração de
pessoas, pois segundo os boletins noticiários e
especialistas, é assim que o Covid-19 dissemina rapidamente, com um forte poder de contaminação, permanecendo vivo por até três
dias fora do corpo humano.
Para preservar a equipe de colaboradores, colocamos todos no sistema home oﬃce.
Dentro do possível, eles continuarão exercendo todas as suas funções, à disposição dos associados e sob a gerência do Figueiredo por
comunicação via whatsApp para os departamentos de consultas de SCPC, financeiro, co-

mercial, marketing e assessoria de imprensa.
Outras medidas para atenuar o impacto
da pandemia continuam sendo tomadas. Em
reunião virtual da diretoria da ACE foi decido o
adiamento da Campanha Batatais Pé Quente,
atendendo à decretos e orientações de saúde,
que não permitem qualquer tipo de divulgação
de promoções comerciais. A Batatais Pé Quente passará por adaptações, que deverão beneficiar as empresas participantes e contribuir
para o fomento econômico em um momento
de maior necessidade.
Na ACE, o gerente Figueiredo está compilando todos os dispositivos legais e decretos
governamentais que prometem auxiliar as
empresas após o período do coronavírus. Há
uma previsão de dificuldades econômicas no
horizonte por conta do fechamento das empresas pela quarentena, medida necessária
que foi tomada para que não houvesse uma
contaminação em massa que sufocaria todo o
sistema público e privado de saúde, visto que a
informação é de que não há respiradores mecânicos e profissionais para uma avalanche de
pacientes em estado grave.
Vamos manter essa corrente de união e
trabalhar para que essa pandemia passe logo
e não deixe tantos efeitos colaterais no nosso
Brasil e, principalmente, em Batatais. Associado, VOCÊ é o sucesso desta ACE, participe!

COmUNICADOS

HOrÁrIO DE FuNCIONAMENTO DA ACE

Segunda a Sexta-Feira: das 09h às 18h
Sábados: das 09h às 13h
Domingos e Feriados: Fechado

HOrÁrIO DE FuNCIONAMENTO DO SEBrAE AQuI

Segunda a Sexta-Feira: das 09h às 17h

vENCIMENTO DO BOLETO:
Informamos que no mês de abril os boletos terão o vencimento no dia 20. Opcionalmente os associados poderão efetuar o
pagamento no guichê da ACE e evitar aglomerações nos bancos e lotéricas.
POSTErGAÇÃO DE INíCIO DA
PrOMOÇÃO BATATAIS Pé QuENTE:
A promoção esta suspensa pelo período
necessário ao combate ao Covid-19. Não haverá faturamento para as empresas aderentes.
CANAL DE COMuNICAÇÃO ACE:
A ACE Batatais coloca à disposição dos
associados o Canal de Comunicação direto.
Encaminhe suas dúvidas e sugestões para o
email: acebatatais@acebatatais.com.br ou
ligue no (16) 3761-3700.

DECrETOS, rESOLuÇÕES E
INFOrMAÇÕES SOBrE O COvID-19:
Veja no site da ACE Batatais as informações oficiais sobre o Covid-19. Boletim O
que a ACE Esta Fazendo, Decretos, Resoluções, MPs, Orientações, Noticias, Material
Educativo, Plano de Prevenção ao Covid-19
para empresas do segmento da indústria,
Linhas de Financiamentos, etc.
PLANO DE PrEvENÇÃO AO COvID-19
PArA INDÚSTrIAS:
Está disponibilizado no site da ACE, na
aba COVID-19, o Plano de Prevenção ao
Covid-19. Baixe os documentos e regularize sua empresa. Faça sua parte, evite
multas.
https://www.acebatatais.com.br/COMUNICADOS_ORIENTACOES_ACE

EXPEDIENTE – EMPREENDA Jornal da ACE Batatais
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Diretores da ACE adiam início
da Promoção Batatais Pé Quente

A campanha começaria nesse mês, com os primeiros sorteios no dia 27. A entidade
também está suspendendo os pagamentos das parcelas para as empresas participantes

D

evido às medidas de contensão
da disseminação
do vírus Covid-19, com a
redução da atividade econômica e fechamento dos
comércios para manter a
integridade de colaboradores e empresários, em uma
reunião virtual os diretores
da ACE Batatais decidiram
adiar o início da Campanha
Batatais Pé Quente. A decisão foi tomada no dia 24 de
março, terça-feira, ou seja,
sete dias antes do início da
promoção.
De acordo com o gerente
executivo da ACE, Luiz Carlos Figueiredo, o assunto foi
discutido via whatsApp primeiro com o presidente da
entidade, Ennio Cesar Fantacini, que convocou a reunião virtual com a participa-

ção da maioria dos diretores
e foi unânime a decisão do
adiamento do início da campanha.
“Não houve muita discussão quanto ao adiamento, visto que o momento
não é favorável para a ação
e a ACE Batatais está seguindo as determinações das esferas governamentais para
o combate do Coronavírus,
inclusive consta em decreto federal a suspensão de
qualquer tipo de promoção
no comércio”, ressaltou Figueiredo.
Com o adiamento da
Campanha Batatais Pé
Quente outra medida que
os diretores tomaram foi a
de suspender a cobrança do
parcelamento para as empresas participantes até que
se defina o início efetivo da

promoção.
“As empresas que adquiriram as cotas da campanha
não terão que pagar as parcelas enquanto a Batatais Pé
Quente estiver suspensa”,
afirmou o presidente.
Adriano Lepe, gerente
de agência Sicredi Batatais,
patrocinadora da Campanha Batatais Pé Quente,
reforçou que a decisão da
diretoria da ACE Batatais
foi correta. “Todos estamos
temerosos quanto essa pandemia e é salutar adiar a
campanha, visto que as lojas
estão com suas atividades
muito reduzidas. A saúde e a
vida das pessoas devem ser
preservadas. A promoção
pode esperar um pouco e
ajudar o fomento econômico posteriormente”, disse.
Ainda segundo Figueiredo, por enquanto a promoção está suspensa por
tempo indeterminado, até
que seja seguro para as lojas reabrirem e as atividades
comerciais e econômicas
começarem a voltar. Para
isso, o corpo de diretores
da entidade, junto com a

Comissão de Campanhas e
Eventos farão um remodelamento da promoção, que
inicialmente foi projetada
para durar nove meses.
“Vamos ter que rever
toda a campanha. A ACE Batatais está estudando medidas e ações que possam
atenuar o impacto econômico pós Coronavírus nas
empresas e uma das nossas
estratégias é utilizar a Campanha Batatais Pé Quente
para fomentar a economia”,
comentou o gerente.
Todas as empresas participantes da Campanha
Batatais Pé Quente serão
informadas sobre tudo o
que for sendo feito, inclusive as alterações dos dias
de sorteios e outros detalhes. Qualquer dúvida, o
gerente orienta os empresários a entrar em contato nos canais de comunicação da ACE Batatais ou
com os colaboradores, que
mesmo durante o período
de recesso imposto pelo
vírus, estão à disposição
dos associados no sistema
Home Office.

Gerência: Luiz Carlos Figueiredo................(16) 99985-6902
Sebrae Aqui: Andrea Oliveira.....................(16) 99201-8700
Comercial: Sueli Correa..............................(16) 99969-4430
Marketing: William Oliveira........................(16) 99969-8186
Jornalismo: Vergílio Oliveira.......................(16) 99983-7902
Departamento Financeiro:
Carolina Carvalho.......................................(16) 99965 8591
Daniela Campeiz:........................................(16) 98224-7900

ACE Batatais e empresas doam mais de 260
litros de leite ao Hospital de Amor de Barretos

A

ACE Batatais, com
recursos da Campanha
Empresa
Solidária, fez a doação de 10
caixas de leite com 12 unidades cada, que correspondem
a 120 litros de leite para o Hospital de Amor de Barretos. No
final de fevereiro e início de
março outras empresas também doaram mais 12 caixas,
totalizando 264 litros de leite.
A entrega dos 10 fardos foi realizada na tarde quinta-feira,
19 de março na sede da ACE,
ao coordenador de eventos
do hospital em Batatais, José
Anselmo Barcelos.
“Nós da ACE Batatais ficamos felizes em podermos
contribuir com essa importante campanha. Utilizamos
recursos da Empresa Solidária para fazer a compra
dos 120 litros de leite, ou
seja, todas as empresas que
participaram da Campanha
Empresa Solidária em 2019
fizeram essa doação do leite

ao Hospital do Amor de Barretos”, comentou o presidente Ennio Cesar Fantacini.
Durante o final de fevereiro e início de março, a colaboradora da ACE Batatais,
Sueli Correa, também fez
contato com algumas empresas, que doaram mais 12
caixas de leite, ou seja, mais
144 litros. “Deixo registrado
os nossos sinceros agradecimentos a essas empresas”,
disse ela.
Segundo informou Barcelos, o Hospital do Amor de
Barretos teve um aumento
no número de pessoas que
buscam por atendimento,
consequentemente, também houve um aumento no
consumo do leite e nesse
ano a campanha de arrecadação foi antecipada.
A entrega do leite à Barcelos foi feita pelo gerente
executivo, Luiz Carlos Figueiredo e por Sueli Correa. As caixas de leite foram

levadas
em
uma pick-up
Montana, poste r i o r m e n te
foram levadas
para uma sala
do Clube da
Saúde, onde já
haviam outras
doações.
A campanha de arrecadação
de
leite para o Hospital de
Amor teve início em fevereiro. “Estamos arrecadando bem. Fiz contato com
várias empresas pedindo
doações. Estamos nos esforçando para arrecadar
o máximo possível, pois o
consumo diário de leite do
Hospital de Amor é de mais
de 700 litros por dia”, comentou Barcelos.
Para a Campanha do Leite,
quem quiser doar caixinhas
de leite longa vida ao Hospital de Amor pode entrega-las

pessoalmente no Clube da
Saúde, localizado à Rua Coronel Manoel Gustavino, n.º
642, Centro, ou na Farmácia
Bom Jesus, localizada à Avenida Quinze de Novembro,
n.º 633, Vila Emílio Pengo, de
segunda à sábado, em horário comercial. Os telefones de
contato são (16) 3761.2952 e
(16) 3761.5919.
“Quem não puder entregar as doações em um dos
dois pontos de coleta, pode
nos ligar que vamos buscar”,
finalizou Barcelos.

Covid-19 e
doença ocupacional –
a armadilha do artigo
18 da mp 927/2020

N

3

o dia 22/03/2020, o Governo Federal publicou a
Medida Provisória nº 927/2020, trazendo uma série de regras de flexibilização do contrato de trabalho para enfrentamento da crise provocada pela pandemia
da COVID-19 (o coronavírus).
A MP prevê no artigo 29: “Art. 29. Os casos de contaminação pelo coronavírus (covid-19) não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal.”
O dispositivo parece um alento porque dá a falsa impressão ‒ falsa mesmo! ‒ de ter isentado o empregador da contaminação dos seus empregados. Afinal, a COVID-19 é uma
doença vinda do exterior e que está na sociedade.
Ocorre que o art. 29 da MP 927 pode ser lido de outra maneira: a comprovação de nexo causal entre a contaminação
e o ambiente do trabalho, caracteriza doença ocupacional.
Quando falamos de doença ocupacional, estamos no
domínio das normas de meio ambiente do trabalho, que impõem ao empregador uma série de providências e cautelas
para proteção do empregado, que incluem a obediência a regras sanitárias, fornecimento de equipamentos de proteção
coletiva e individual, instrução, treinamento e fiscalização.
Por conta da pandemia da COVID-19, todas as esferas de
governo editaram medidas que afetam o meio ambiente do
trabalho e impõem às empresas a iniciativa de combater o
vírus no ambiente de trabalho.
É isto que está implícito no art. 29 da MP 927, na expressão “nexo causal”.
Nexo causal ou nexo de causalidade é um dos requisitos
para caracterização da responsabilidade civil e, também, da
responsabilidade trabalhista. De modo bastante simplificado,
é o vínculo entre uma ação ou omissão e o resultado decorrente desta ação ou omissão. Como exemplo em matéria trabalhista: o empregador construtor civil não fornece capacete
para seu colaborador e este sofre um ferimento na cabeça. A
omissão de fornecer o capacete está diretamente relacionada ao ferimento sofrido pelo empregado. Há um vínculo de
causalidade.
As normas relacionadas à saúde e segurança do trabalhador são bastante rigorosas e a interpretação e aplicação destas normas pelo Poder Judiciário vão no sentido de proteger
o empregado.
Com as normas sanitárias de controle e prevenção da COVID-19 não é diferente.
Os Decretos Municipais 3.821, 3.822 e 3.823 de 2020 estabelecem uma série de regras para proteção dos colaboradores, que incluem o fornecimento e o treinamento sobre a
assepsia, assim como a higienização e a estrutura do local de
trabalho e a limitação de funcionamento e atendimento ao
público.
É fundamental que os empregadores observem estas normas e documentem sua aplicação. Por exemplo: guardando
as notas fiscais de aquisição de sabonete líquido, álcool em
gel e toalhas de papel; listas de presença em treinamento
sobre as medidas preventivas; elaboração de panfletos, cartazes ou mensagens eletrônicas sobre as medidas de prevenção; o afastamento de empregados com suspeita de COVID-19; o afastamento de colaboradores do grupo de risco.
Isso é importante porque, em eventual ação trabalhista, o
juiz pode impor à empresa o ônus (em termos mais simples: o
dever) de provar que tomou todas as medidas possíveis para
impedir o contágio do empregado.
Se algum empregado apresentar os sintomas, deve ser
imediatamente isolado. Neste caso, o empregador deve determinar que o colaborador permaneça em casa e notificar as
autoridades de saúde para os exames necessários. Constatado
se tratar de COVID-19, o empregado poderá ser afastado por
auxílio doença, valendo a regra de que os quinze primeiros dias
são por conta da empresa e os demais por conta do INSS.
Por fim, é oportuno lembrar que, ficando provado que o
empregado adquiriu a COVID-19 no ambiente do trabalho (ou
seja, que ficou demonstrado o nexo causal, como prevê a
MP 927), o empregador pode ser obrigado a pagar indenização (que pode ser grave, especialmente se o empregado falecer em
consequência da doença). O empregado, por sua vez, terá a estabilidade
acidentária, que é de um ano depois
da convalescença, a partir da cessão
do auxílio doença.
Alexandre dos Santos Toledo
Diretor de Assuntos Jurídicos da ACE Batatais
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Crise Covid-19: O que estamos Fazendo
PANDEMIA DO COvID-19
LEvA ACE BATATAIS A CrIAr
COMITÊ DE CrISE

E

m virtude da necessidade emergente
para a tomada de decisões e ações
da entidade, o presidente da ACE
Batatais, emitiu ato criando o Comitê de Crise da ACE, com o objetivo do levantamento
das medidas determinadas pelos governos
federal, estadual e municipal em combate
a pandemia do novo coronovírus Covid-19,
bem como a análise dos seus efeitos nos segmentos do comércio, serviços e indústria, a
discussão e tomada de decisões em defesa da
classe empresarial.
Segundo o presidente Ennio, além de
defender os interesses empresariais, a ACE,
por intermédio de seus diretores e colaboradores, tem se dedicado a apoiar as ações
de prevenção ao Covid-19, promovidas pela
Secretaria Municipal de Saúde, aproveitando
para elogiar a abertura dada pela Secretaria
de Saúde, Luciana Nazar.
O Comitê de Crise é formado pelo presidente da ACE, Ennio Cesar Fantacini, pelos
vice-presidentes, Paulo Augusto Nascimento Neto – da indústria, Antonio dos Santos
Morais Junior – do comércio, Roberto Carlos Nardi (Zinho) – de serviços, pelo diretor
de assuntos jurídicos Alexandre dos Santos
Toledo, pelo diretor de relações institucional Paulo Sérgio Borges de Carvalho e presidente do conselho fiscal Juliano de Azevedo Valentini, tendo ainda como secretário
o gerente executivo da ACE, Luiz Carlos Figueiredo.

ACE BATATAIS PEDE APOIO
À FACESP PArA ADIAMENTO
DO PAGAMENTO DO ICMS, PIS,
COFINS, IPI E CIrAÇÃO
DE LINHAS DE CréDIDO PArA
AS EMPrESAS

Diante dos momentos difíceis que passa
a economia no país e seus reflexos em nossa
cidade, em razão da pandemia do novo coronavírus Covid-19, das medidas dos governos
estadual e municipal de fechar o comércio e
serviços, a ACE Batatais encaminhou a Federação das Associações Comerciais do Estado
de São Paulo (FACESP) solicitação para que interceda junto ao governo estadual para o adiamento por três meses dos tributos estaduais –
ICMS e ITCMD e que efetue a criação de linhas
de crédito especiais através do Desenvolve SP,
Investe SP e Banco do Povo Paulista, com enfoque ao financiamento para capital de giro com
prazos estendidos e taxas de juros reduzidas,
compatíveis com o momento atual.
A proposta encaminhada solicita que a
Facesp desenvolva ações junto ao governo
federal para a prorrogação do recolhimento
dos tributos federais – PIS, COFINS, IPI, IRPJ e
CSLL por 90 dias, efetue a criação de linhas de
crédito especiais através do BNDES, Banco do
Brasil e Caixa Econômica Federal, para o financiamento para capital de giro, com juros reduzidos e prazos estendidos.

ACE PEDE PrOrrOGAÇÃO DE
PAGAMENTO DO IPTu E ISS AO
PrEFEITO JOSé LuIS

Em apoio às dificuldades enfrentadas pelo
comércio, serviços e indústria, em decorrência
da pandemia do Covid-19, e em razão das empresas terem que fechar suas portas desde o dia
21/03, conforme decreto municipal 3822/2020,
e diante das diversas reivindicações de seus associados, a ACE Batatais encaminhou ofício ao
prefeito municipal, José Luis Romagnoli, solicitando a prorrogação do pagamento do IPTU e do
ISS de abril a dezembro, para serem pagos a partir de 2021, de forma parcelada em até 24 meses.
No documento é solicitado ainda que a
cota que faz jus ao município do Simples Nacional, seja postergada por seis meses, tal
como ocorreu com a cota do Governo Federal, houve também a solicitação para prorrogar o pagamento das demais taxas vigentes
em 2020, como alvará de licença.
A ACE Batatais destaca que a classe empresarial precisa de apoio neste momento,
as Micro e Pequenas Empresas serão fundamentais no pós-crise, pois, pelas suas características, podem retornar as atividades e gerar novos postos de trabalho, no curto espaço
de tempo, e podem contribuir de modo significativo na recuperação da economia.

ACE PEDE À CPFL A TArIFA
MíNIMA ÀS EMPrESAS
DurANTE A PANDEMIA E O
ADIAMENTO DE PAGAMENTO
DAS CONTAS DE ENErGIA

O presidente da ACE Batatais, Ennio Cesar Fantacini, considerando as dificuldades
encontradas pela empresas neste período da
pandemia do novo coronavírus Covid-19, principalmente das pequenas e médias empresas,
encaminhou ao presidente da CPFL Energia, a
solicitação para que durante o período de crise,
as contas de energia elétrica passem a ter a tarifa mínima do consumo para todas as empresas
do município e que o excedente seja parcelado,
com início do pagamento em 2021. No oficio
endereçado à CPFL, o presidente da ACE solicita
ainda que seja suspenso o corte de fornecimento do serviço às empresas durante o período de
crise do Covid-19.
A solicitação faz parte de um pacote de
medidas tomadas pela ACE Batatais em defesa dos interesses das empresas de Batatais.
A classe empresarial precisa de apoio neste
momento, as micros e pequenas empresas
(MPEs) serão fundamentais no pós-crise, pois
pelas suas características, podem retomar a
atividades e gerar o crescimento da economia em um curto espaço de tempo, destacou
o presidente Ennio Cesar Fantacini.

EM DEFESA DO
FuNCIONAMENTO DA
INDÚSTrIA, ACE BATATAIS
PrOPÕE PLANO DE PrEvENÇÃO
AO COvID-19
Diante do decreto
municipal 3822/2020,
do dia 21/03/2020 determinando o fechamento dos segmentos de negocio
industrial em
nossa cidade,
os
diretores
da ACE sob o
Plano de Prevenção comando do
vice presidente da industria, Paulo Augusto do
Nascimento Neto e do presidente Ennio Cesar
Fantacini, que em reunião virtual discutiram os
impactos do fechamento das indústrias e propostas para minimizar os efeitos do decreto.
O primeiro passo tomado foi marcar uma
reunião emergencial com o prefeito José Luis,
que em atendimento ao pedido do vereador Sabará, foi marcada para as 10 horas do domingo
22/03, com a presença do presidente da ACE,
Ennio Cesar Fantacini e do vereador Sabará.
Na oportunidade o presidente da ACE, Ennio Cesar Fantacini, apresentou os impactos
na economia local e apresentou a proposta
de manutenção das atividades com medidas
preventivas que as empresas deveriam tomar.
Após ampla discussão a proposta foi aprovada e no dia 23/03 o prefeito José Luis editou
o decreto 3823/2020, determinando as regras
de funcionamento das empresas do segmento
industrial, com as medidas que deveriam ser
adotadas para a prevenção ao Covid-19.
Com o novo decreto as empresas tiveram
até às 22h do dia 23/03 para apresentarem os
planos de prevenção ao Covid-19, sendo determinado ao Centro de Operações de Emergências de Saúde (COE) para que efetuasse a avaliação dos planos até às 16h30 do dia 24/03.
Considerando a necessidade o volume
de planos a serem analisados pela Secretaria Municipal de Saúde, e diante de sugestão
do empresário Fabrício Morais, da empresa
Jumil, a ACE propôs a emissão de uma resolução pelo COE, sendo analisado e aprovado.
No dia 24/03 a Secretaria Municipal de Saúde
emitiu a Resolução COE 01/20 determinando
o protocolo mínimo que as empresas de até
50 funcionários deveriam cumprir, passando a
efetuar as fiscalizações nas empresas.
No final da tarde do dia 24/03 a Secretaria
Municipal de Saúde, emitiu a Resolução COE
02/20, determinando o protocolo mínimo que
as empresas com mais de 50 funcionários deveriam cumprir para o combate a pandemia do
Covid-19.

ACE PrESTA APOIO ÀS
INDÚSTrIAS NA ELABOrAÇÃO
DOS PLANOS DE PrEvENÇÃO
AO COvID-19

Plano de Prevenção

Diante das dificuldades apresentadas pelas pequenas e médias empresas do segmento industrial a ACE elaborou, encaminhou e

foi aprovado pela Secretaria de Saúde de Batatais, o Plano de Prevenção ao Covid-19, que
deve ser implantado pelas empresas em atendimento às Resoluções COE 01/20 e 02/20.
O plano está disponibilizado no site da ACE
Batatais no seguinte endereço https://www.
acebatatais.com.br/ORIENCAO_E_PUBLICACAO_OFICIAL. Na mesma página estão disponibilizados os cartazes e cartilha para treinamento dos colaboradores das empresas.
A ACE recomenda às empresas do segmento da indústria que efetuem o preenchimento
dos dados, façam as adequações às características de empresa, emitam cópia assinada, para
vistoria da fiscalização da prefeitura, efetue o
treinamento dos colaboradores e registrem
estes treinamentos, fixem os cartazes nos locais de fácil visualização e tomem todas as medidas para o cumprimento das determinações
dos decretos e resoluções, observadas outras
medidas necessárias para a prevenção ao Covid-19 determinadas pelos governos estadual
e federal, ou pela empresa.

ACE SuSPENDE ATIvIDADES COM
AGLOMErAÇÃO DE PESSOAS

Em atendimento as determinações federal,
estadual e municipal a ACE Batatais suspendeu
desde o dia 16 de março todas as atividades
promovidas por ela ou por terceiros nas dependências ou fora dela, objetivando a prevenção à
saúde das pessoas.
Curso SuperMei: que estava previsto para
ser realizado do dia 23 a 26 de março, será
remarcado para uma nova data, após recomendações das autoridades. As inscrições serão mantidas e aberta novas vagas caso haja
desistência do inscrito para a data marcada.
SebraeTec: que estava previsto o lançamento
no dia 17/03, foi adiado. O SebraeTec é um programa de parceria entre o Sebrae e Senai para
a assessoria presencial às empresas, com custo
reduzido de 70%. As empresas interessadas na
participação devem manifestar interesse endereçado ao email gerencia@acebatatais.com.br.
Curso Especialização em Lean: ministrado pelo IMAM, com aula prevista para o dia
14/04/2020, será ministrado através de plataforma virtual, no mesmo horário programado, ou seja, das 18h30 às 22h30.
Segundo o gerente executivo da ACE, Luiz
Carlos Figueiredo, todos os eventos programados para o uso do salão, sejam eles promovidos pela ACE ou por terceiros estão
suspensos, até a liberação das autoridades
competentes.

ACE SuSPENDE O ATENDIMENTO
PrESENCIAL E ADOTA O
TrABALHO EM HOME OFFICE
Durante o período
de paralisação das atividades do comércio
e serviços, e seguindo
as determinações das
autoridades do municipo, a ACE Batatais
estará com suas atividades trabalhando em Home Oﬃce, ou seja,
os colaboradores estarão em casa à disposição
da ACE e de seus associados.
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Crise Covid-19: O que estamos Fazendo
Segundo o gerente da ACE, Luiz Carlos Figueiredo, as atividades estão sendo administradas pela internet e telefone, com reuniões
e orientações diárias, e que foi colocado à disposição dos associados os atendimentos pelos
funcionários, de segunda a sexta-feira, das 08h
às 18h, da seguinte forma:
Finanças: Carol (16) 99965-8591,
Boa Vista SCPC: William (16) 99969-8186
Comercial: Sueli (16) 99969-4430
Sebrae Aqui: Andrea (16) 99201-8700
Jornalismo: Vergílio (16) 99983-7902
Gerencia: Figueiredo (16) 99965-6902

OrIENTAÇÕES JuríDICAS AOS
ASSOCIADOS CONTINuAM
SENDO rEALIZADAS

A ACE Batatais
tem há diversos
anos os serviços
de
orientações
jurídicas a seus associados, e neste
momento de crise
diante de diversas medidas dos governos, o empresário acaba por ficar em dúvida sobre como
agir. Neste momento é importante a orientação
jurídica visando evitar que sejam tomadas medidas que possam ter complicações no futuro.
As solicitações devem ser efetuadas através
de email direcionado a gerencia da ACE, no email
gerencia@acebatatais.com.br, que são encaminhadas aos cuidados do Dr. Alexandre Toledo,
diretor jurídico da ACE. O agendamento é efetuado pelo próprio diretor, e comunicado ao associado solicitante. Neste período de prevenção as
orientações estão sendo efetuadas via telefone
ou outros meios de comunicação digital.

ACE BATATAIS CrIA PÁGINA DO
COvID-19 NO SITE DA ENTIDADE

Objetivando ter um canal oficial de comunicação com os seus associados e público em
geral, a ACE Batatais criou no site da entida-

de, a página COVID-19, onde são divulgados
os decretos, resoluções e outras legislações
do governo municipal, estadual e federal, bem
como, noticias, comunicados da ACE, cursos e
orientações gratuitas, e disponibilizado amplo
material sobre a prevenção ao Covid-19.
Para consultar o que a ACE esta fazendo,
ter informações oficiais, retirar modelos de
documentos e de orientações os associados
e interessados devem entrar na internet no
seguinte endereço https://www.acebatatais.
com.br/ORIENCAO_E_PUBLICACAO_OFICIAL.

ACE MANTéM DIÁLOGO
COM SEuS ASSOCIADOS E
AuTOrIDADES

Mesmo estando com as portas de sua sede
fechadas, a ACE Batatais mantém o diálogo com
seus associados por meio da internet, via email
marketing, email e redes sociais. As reuniões são
realizadas virtualmente sempre que necessário e
a entidade está fazendo seu papel de levar ao conhecimento das autoridades os anseios da classe
empresarial.
As dúvidas e reivindicações devem ser encaminhadas de forma oficial, por e-mail para
gerencia@acebatatais.com.br. Os assuntos são
analisados pelo Comitê, discutidos e tomadas
ações para a solução dos problemas enfrentados.

Segundo o gerente executivo da ACE, foram criados vários grupos de WhatsApp na cidade, e a maioria deles perderão o objetivo, e
as pessoas ainda estão focadas nos problemas,
esquecendo do foco nas soluções, além do caráter político que muitas pessoas estão dando
ao assunto da crise provocada pela pandemia.
Figueiredo critica a grande parte dos participantes dos grupos e alerta, “se todos estivessem
focados nas soluções dos problemas, com certeza
teríamos muitos resultados positivos”. Segundo
ele, não há mais como acompanhar as publicações destes grupos. A ACE estará focada no debate das soluções, e para isso estará discutindo
somente os - assuntos encaminhados por email,
apresentados oficialmente à direção da entidade.

– Associação Paulista dos Supermercados. Posteriormente foi encaminhado para aprovação da
Secretaria Municipal de Saúde, e providenciado
a impressão e distribuição. Participaram como
patrocinadores os Supermercados Nori, o Real
Supermercados e o Supermercado Lança.
O jornal de prevenção tem orientações aos
funcionários dos supermercados, e procedimentos que os clientes devem ter no supermercado,
além de orientações de como as pessoas devem
se proteger, os meios de transmissão, orientações de quando deve ser utilizado máscaras,
como se proceder em caso de apresentar os
sintomas e o serviço o Disk Covid-19 para os casos em que a pessoa apresentar os sintomas do
novo coronavírus Covid-19.

ACE CONTrIBuI NA ELABOrAÇÃO
DO JOrNAL DE PrEvENÇÃO
AO COvID-19 EDITADO PELOS
SuPErMErCADOS

ACE SuGErE A CrIAÇÃO
DE uM CANAL OFICIAL DE
COMuNICAÇÃO DA PrEFEITurA
SOBrE O COvID-19

Em cumprimento ao decreto municipal
3822/2020 os supermercados ficaram impedidos de editar por 15 dias o Jornal de Oferta para
ser distribuído fisicamente ou divulgado nas redes sociais. O decreto determinou que os supermercados deveriam no lugar do jornal de ofertas, editar o Jornal de Prevenção ao Covid-19 e
efetuar a distribuição nas residências da cidade.
Visando contribuir com esta determinação a
ACE Batatais elaborou o jornal, tendo como base
as orientações do Ministério da Saúde e da APAS

Diante de diversas dúvidas dos empresários do comércio e serviços, bem como de profissionais autônomos e demais cidadãos, após
a edição do decreto municipal 3822/2020,
do dia 21 de março, a ACE Batatais, sugeriu
a Prefeitura Municipal a criação de um canal
oficial de comunicação via internet, para a
publicação dos atos oficiais da administração
pública municipal, orientações, comunicados
e boletins sobre o Covid-19. Na sugestão foi
apresentada a proposta para a criação de um
canal para tirar as dúvidas dos empresários e
cidadãos e área de perguntas e respostas.

Veja as medidas do Governo
Federal para as empresas
Suspensão por três meses para
o pagamento do FGTS:

Para dar mais capital de giro para as empresas, o governo suspendeu por três meses
o prazo para empresas pagarem o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – instrumento legal: Medida Provisória – e também a parte referente à parcela da União no
Simples Nacional; Instrumento legal: Resolução CGSN 152 (em vigor);

PrOGEr:

O governo liberou mais R$ 5 bilhões de
crédito para as micro e pequenas empresas
pelo Programa de Geração de Renda (Proger),
mantido com recursos do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT). A quantia será repassada aos bancos públicos para que eles concedam empréstimos voltados a capital de giro
das micro e pequenas empresas. Instrumento legal: Resolução Codefat 851 (em vigor);

CONTrIBuIÇÕES
DO SISTEMA “S”:

As contribuições devidas ao Sistema “S”
sofrerão redução de 50% por três meses para
não afetar o caixa das empresas; Instrumento

legal: Medida Provisória; (não foi publicado
até o dia 30/03)

ANTECIPAÇÃO DO
ABONO SALArIAL:

E antecipar para junho o pagamento do
abono salarial; Instrumento legal: Resolução
CODEFAT; (não foi publicado até o dia 30/03)

SuSPENSÃO DE COBrANÇA E
rENEGOCIAÇÃO DA DIvIDA:

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) suspenderá atos de cobrança e facilitará a renegociação de dívidas em decorrência da pandemia; Instrumentos legais: Portarias ME 103; PGFN 7.820 e 7.821 (em vigor);

AuXíLIO EMErGENCIAL PArA
TrABALHADOrES INFOrMAIS,
DESEMPrEGADOS E MEIS:

O Governo anunciou a criação de um auxílio emergencial, durante três meses, para
apoiar trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais
(MEIs) que integrem família de baixa renda;
Instrumento Legal: Projeto de Lei (PL); Esse

auxílio emergencial não pode ser acumulado
com benefícios previdenciários, Benefício de
Prestação Continuada (BPC), Bolsa Família ou
seguro-desemprego;
• Para requerer o auxílio emergencial –
não será necessário se inscrever no CadÚnico. Para aqueles que não estão inscritos, serão utilizados os dados do Cadastro Nacional
de Informações Sociais (CNIS), o banco de dados do trabalhador adotado pela Previdência;
Instrumento legal: Medida Provisória ou Projeto de Lei; (não foi publicado até o dia 30/03)

CrIAÇÃO DO PrOGrAMA
ANTIDESEMPrEGO:

O Ministério da Economia vai criar o Programa Antidesemprego. O objetivo da iniciativa é facilitar as negociações trabalhistas de
modo a reduzir os custos do contrato de trabalho e preservar os vínculos empregatícios,
dentro dos limites previstos na Constituição
Federal; Instrumento Legal: Medida Provisória (MP). (não foi publicado até o dia 30/03)
• Todos os trabalhadores que recebem até
dois salários mínimos e tiverem redução salarial e de jornada receberão uma antecipação
de 25% do que receberiam mensalmente caso
solicitassem o benefício do seguro-desempre-

go. A medida vai beneficiar mais de 11 milhões
de trabalhadores em todo o Brasil; Instrumento legal: Medida Provisória ou Projeto de Lei;
(não foi publicado até o dia 30/03)

AÇÕES PArA GArANTIr A
MANuTENÇÃO DE EMPrEGO:

Adoção do teletrabalho; possibilidade de
antecipação de férias individuais; concessão
de férias coletivas; aproveitamento e a antecipação de feriados; utilização de banco de
horas; suspensão de exigências administrativas em relação à segurança e saúde no trabalho; adiamento do recolhimento do FGTS
pelas empresas. Instrumento legal: Medida
Provisória 927;

CErTIDÕES NEGATIvAS:

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB) prorrogaram o prazo
de validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e
à Dívida Ativa da União (CND) e das Certidões
Positivas com Efeitos de Negativas de Débitos
relativos a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União (CPEND). Instrumento
legal: Portaria Conjunta nº 555.
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ACE Batatais realizará em maio a Campanha
Empresa Solidária 2020

E

m maio, a ACE Batatais realizará a
Campanha Empresa Solidária 2020. Essa é a
7ª edição do trabalho social
desenvolvido pela entidade
em parceria com os empresários. Em especial, neste
ano, o recurso da ação será
utilizado no combate do
Coronavírus em Batatais,
conforme informou o presidente da Comissão Empresa Solidária, Emilio Donizeti
Simari. Todos os associados
serão convidados a participar e receberão o “Selo Empresa Solidária 2020”.
“Estamos vivendo um período muito atípico, sem precedentes com o risco de contaminação do Coronavírus e
a Comissão de Ações Sociais
da ACE Batatais decidiu que
o recurso da Campanha Empresa Solidária 2020 será utilizado no combate ao vírus.
Está previsto a aquisição de
máscaras descartáveis, ál-

Nesta edição o recurso da ação será utilizado no combate ao Covid-19
cool gel, material de orientação, o sistema público de
saúde e até as entidades
assistências que necessitarem”, explicou Emílio.
Ainda este mês a ACE
Batatais, por intermédio de
seus colaboradores, entrará em contato com todas as
empresas associadas para
convidá-las a participar da
Campanha Empresa Solidária com a contribuição de
R$ 100, que pode ser dividido em até quatro vezes
de R$ 25 no boleto da mensalidade. As empresas que
queiram antecipar a participação podem entrar em
contato com a ACE e fazer
a doação. Mais informações
pelo (16) 3761-3700.
“Sabemos das dificuldades que as empresas, não
só de Batatais, mas do Brasil todo, estão passando em
função do combate ao Coronavírus. Muitas deixaram
de trabalhar por um período

para impedir a disseminação
do vírus deixando de faturar, mas esperamos contar
novamente com a doação
para a campanha que neste
ano vai ajudar nesse mesmo
propósito. O objetivo é que
consigamos controlar essa
pandemia para que as empresas voltem a trabalhar
com tranquilidade e a economia volte a funcionar”,
ressaltou o presidente da
ACE, Ennio Cesar Fantacini.
SOBrE A CAMPANHA
EMPrESA SOLIDÁrIA
A 6ª edição da Campanha Empresa Solidária contou com a participação de
muitas empresas. Todo o
recurso arrecadado serviu
para custear todas as ações
sociais da ACE por um ano e
várias instituições foram beneficiadas. A ideia da criação
da contribuição anual única
para campanhas solidárias
é para que os empresários

não fiquem recebendo pedidos de recursos a cada ação
social que a ACE participa.
“Após análise, se aprovado o pedido, a destinação
é realizada. Alguns casos
de valores maiores são colocados para apreciação na
reunião de diretores, que
estudam a necessidade do
pedido e colocam em votação”, explica Ennio.
Entre as ações sociais e
entidades que a ACE Batatais contribuiu utilizando
recursos da Campanha Empresa Solidária em 2019 estão: doação de centenas de
cobertores para a Campanha do Agasalho do Fundo
Social de Solidariedade; doação de recursos e produtos
para entidades assistenciais,
para a Campanha de Natal
da Associação dos Amigos
Eu Ajudo; para a Campanha
Natal Sem Fome do Fundo
Social de Solidariedade e
muito mais.

A ACE Batatais agradece a todas as empresas que participaram
da Campanha Empresa Solidária em 2019
2001 Telecomunicações
3d Infoshop
ABA Correntes
Agroteles
Alves Contabilidade
Ana Carolina
Aquarius Imobiliária
Auto Mec. Quereguine
Bar e Mercearia do Nego
Batatais Auto Peças
Bazar Castelo
Bicicletária Batatais
Bomcafé
Buﬀet da Criança
Caminho da Roça
Carnemi Fundição
Casa da Tia Odette
Casa das Tintas
Casa do Epi
Casinha dos Enfeites
Centagro
Choupana
Cidinha Modas
Claretiano - Centro Universitário
Comercial Mansur
Confecções Lucia e Silvana
Contábil Mario
Contato Assessoria
Cred Calçados Bianco

Cristina Thomazela
Delroma
Dep. Santa Rita
Depósito São Cypriano
Distak Gesso
Doce e Festa Distribuidora
Doce Encanto
Doce Vicio
Dr. Alexandre dos Santos Toledo
Dr. Renato Garcia Junqueira
Drog. Bom Jesus
Droga Lago
Droga Nova
Eletroluz
Elias Comercio de Pneus
Excalibur
Farmácia Fernando Manipullarium
Fernando Lopes Protese
G12 Batatais
Garcia Monteiro
Gescon Consultoria e Assessoria Empresarial
Gino Comunicação Visual
GM Usinagem
Grupo Compuservice
Guardião Alarmes
Imprexpress
J Castro
J Inox
Já Maquinas Agrícolas

JP Modas
Ki Sabor
Kilão Modas
Labor Med
Lado a Lado
Lanchote Transportes
Librainox
Lojas Ed+
Madeireira José da Silva
Marcenaria Riachuelo
Marispan
Marmorix
MC2 Gráfica e Editora
Mega Impress
Mini Merc. E Varejão Nsa. Senhora
Moda e Cia
Morada do Verde
Móveis Lazzarine
Moveis Roberto
Munari e Munari Seguros
Nascente Gráfica Editora
Naves Car
Nibia Lingerie
Nova Gráfica
Nova Griﬀ
Nutriforte
Odonto Arruda
Odontologia Dr. Eliana
Panificadora Center Pão
Pat & Bo Modas
Perfumaria Cecilias

Ponto Sem Nó
Popimar
Posto Batatais
Posto Ômega
Posto São Geraldo
Primos Rótulos
Queda Livre
RCS Factoring
Refribata
Relojoaria Do Gilson
Sandrim Papelaria e Informática
Sandro Automóveis
Santa Saúde
Serv-Gas
Setec Contabilidade
Silc Industria de Auto Peças
Supermercados Real
Target
Telba
Terra Nova
Terraço Restaurante e Choperia
Tizifer
TL Bergamine
Trans Face
Turbo Peças
Última Hora Conveniência e Padaria
Usimax
Verde Campo
Villa Real
Virtual Armazéns Gerais
Vitral Box
Zanco
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Parceria entre o CIEE e Silc Indústria de Autopeças
apoia jovens no mercado de trabalho

N

esta edição do
Jornal Empreenda, apresentamos
uma parceria de sucesso,
que vem fazendo a diferença para muitos jovens de Batatais que buscam inserção
no mercado de trabalho, o
CIEE (Centro de Integração
Empresa-Escola) e a Silc Indústria de Autopeças.
Segundo Carlos Alexandre Montana, gestor de Recursos Humanos da empresa
Silc, é de grande importância a inserção de Jovens no
mercado de trabalho. “Nós
da Silc, atuamos em conjunto com o CIEE há mais de 15
anos e durante este tempo
centenas de profissionais
foram formados na empresa
e muitos foram efetivados e
fazem parte do nosso quadro de colaboradores até
hoje, em funções de gerências, liderança, coordenação,
dentre outros”, disse.
Carlos Montana ressalta
que o estágio e o programa
de aprendizagem são muito
importantes e a Silc sempre
os utiliza de forma estratégica, visando formar e moldar profissionais sem vícios
de uma maneira mais fácil,
juntamente com outras instituições de aperfeiçoamen-

Igor Vinícius Andrade
“A teoria me auxiliou muito na prática,
juntamente com o coordenador, me abriu
diversas oportunidades na empresa.”

Bruno Rodrigues Cavalcante
“Pude aprender em setores diferentes,
sem o receio de errar até me ajustar”

tos, como cursos no Senai e
cursos Técnicos.
“Hoje temos uma equi-

Rafael Barbosa de Almeida
“Hoje trabalho registrado graças ao
programa, foi uma excelente oportunidade
de ingressar em uma empresa e poder me
achar como profissional”.

João Paulo Bueno de Azevedo
“Estou sempre procurando evoluir e com o
curso consegui ter uma boa base¨

pe extremamente comprometida e qualificada para
atender todas as demandas

Victor André Santos da Silva
“Fui colocado no mercado de trabalho
através do programa aprendiz CIEE. Me
ajudou demais e agradeço a empresa por
apostar e dar oportunidades aos jovens”

Matheus Augusto de Souza
“Através do programa pude evoluir
como profissional e hoje sou líder do
setor que trabalho, agradeço demais ao
CIEE e a Silc pela oportunidade”

exigidas. Que nossa parceria
perdure por longo caminho
e que possamos continuar

Bruno Alexandre Pavão
“Aprendi e estou aprendendo várias
funções dentro do setor”

João Pedro Alves
“Ao longo do programa a empresa viu
grande potencial em mim, me efetivando,
o CIEE era a chance que eu esperava”

qualificando e oferecendo
ao mercado de trabalho não
somente ótimos profissio-

nais, como também ótimos
seres humanos”, destacou
Carlos Montana.

Em momento de crise, ACE solicita

o cancelamento do aumento da
taxa institucional do CIEE

D

iante da pandemia
do novo coronavírus o COVID-19, as
empresas, principalmente
as pequenas tem passado
por momentos econômicos
difíceis, considerando os decretos municipais e estadual
para o fechamento do comércio, serviços e indústria.
A diretoria da ACE preocupada com ações que
preservem a economia do
município e a continuidade dos negócios existentes

na cidade encaminhou ao
Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) pedido
de postergação do reajuste
da contribuição institucional prevista para o mês de
março, para empresas que
possuem contratos de estagiários. O pedido é para
que o reajuste seja efetuado
somente após o término da
pandemia, permitindo desta maneira que as empresas
possam sobreviver e manter
os contratos de estágio.

“A classe empresarial
precisa de apoio neste momento. O ineditismo do
atual momento nos exige a
implantação de medidas extremas e excepcionais, precisamos contar com a compreensão de nossos parceiros
para que possamos manter
os empregos, evitar o caos
social e oferecer condições
para que a classe empresarial sobreviva”, comentou o
presidente da ACE Batatais,
Ennio Cesar Fantacini.

recurso. Com os problemas
relacionados ao combate da
pandemia do coronavírus, a
Prefeitura pode ter adiado
um pouco o andamento do
processo licitatório.
Segundo o edital do Processo Licitatório, no Novo
Distrito Industrial, o valor inicial de lance era de R$ 100 o
metro quadrado. Os pagamentos serão realizados em
até 240 parcelas mensais e

consecutivas, sendo a primeira no prazo de 30 dias após o
ato da assinatura do contrato
e as restantes no mesmo dia
dos meses subsequentes. O
saldo devedor será reajustado
anualmente de acordo com a
variação do IGP-M(FGV).
“Em função da edição do
Jornal Empreenda ter sido
fechada no dia 30 de março,
segunda-feira, não foi possível informar as decisões da

reunião da Comissão de Licitações, que seria realizada no
dia 31 de março, terça-feira.
Assim que a ACE tiver mais
detalhes sobre o processo
licitatório do novo Distrito
Industrial, as informações serão amplamente divulgadas
em nossos canais de comunicação aos nossos associados
e empresários interessados”,
ressaltou o gerente executivo, Luiz Carlos Figueiredo.

Prefeitura deve agendar data para abertura dos envelopes
da licitação do novo Distrito Industrial

A

ACE Batatais continua acompanhando o processo de
licitação dos lotes remanescentes do Distrito Industrial
Rudolf Kamensek. A informação é de que 50 empresas
protocolaram a documentação na manhã de 9 de março,
segunda-feira, das quais 36
foram habilitadas e 14 inabilitadas pela Comissão de Licitações da Prefeitura de Batatais,

por alegar haver problemas
nas respectivas documentações. A data para a abertura
dos envelopes seria marcada
no dia 31 de março, durante
reunião da Comissão.
Segundo a nossa reportagem apurou, a Comissão
de Licitações voltaria a se
reunir no dia 31 de março,
terça-feira, data em que
seria informada a data da
abertura dos envelopes das

empresas que participam da
concorrência pública com as
propostas e valores para a
compra dos lotes e também
os recursos que foram apresentados pelas empresas
que não foram habilitadas
para participar do processo.
As empresas que na data
da entrega da documentação
não conseguiram a habilitação, tiveram o prazo de cinco dias úteis para apresentar
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Mais de 120 empreendedoras participaram da
abertura oficial do CME Batatais
“Juntas e aos poucos podemos mudar tudo”, foi a frase proferida por todas no brinde comemorativo do Conselho e do Dia Internacional das Mulher

N

o dia 5 de março,
quinta-feira, ás
19h30, no Salão
de Eventos Alcides Milan,
sede da ACE Batatais, o CME
(Conselho da Mulher Empreendedora de Batatais)
promoveu a palestra “Quando seu Sonho vira Sucesso”,
ministrada pela psicanalista
Ana Toledo, que abordou o
conceito de que “quando se
trabalha com um propósito,
a probabilidade de sucesso
é maior”, com a participação de mais de 120 mulheres. Segundo a presidente
do CME, a empresária Yara
Matos, o evento marcou
oficialmente a abertura do
Conselho para a participação das empreendedoras de
Batatais.
De acordo com a presidente do CME-Batatais, a
iniciativa de promover um
evento reunindo empreendedoras do município surgiu
em uma reunião no grupo
de coordenação do Conse-

lho. “Chegamos à conclusão que teríamos primeiro
que aprender sobre o CME
e depois fazer um evento
de abertura oficial, pois era
preciso explicar e organizar
para que todas empresárias
de Batatais pudessem fazer
parte com todo entendimento necessário”, comentou.
Por ser o mês em que é
comemorado o Dia Internacional da Mulher, as integrantes do CME escolheram
uma data próxima para o
lançamento, reservando o
salão de eventos para o dia
5 de março. “Tínhamos em
mente abrir o CME para
novas conselheiras no início do ano, por conta disso
escolhemos dia 5 de março
por ser o mês e semana da
mulher, foi uma forma que
encontramos de homenagear as mulheres empreendedoras e guerreiras de nossa
cidade”, disse Yara.
A palestra que reuniu

120 empreendedoras e
agradou a todas as mulheres
participantes do evento foi
sugerida pela coordenadora
de eventos Paula Garcia por
conhecer o trabalho de Ana
Toledo. A palestrante não
cobrou pela sua apresentação, Yara informou que o
CME-Batatais a ajudou com
os custos de transporte de
São Paulo a Batatais e de
seu retorno à capital.
Na palestra, Ana Toledo
foi envolvente, abordando
temas ligados ao propósito
de vida que todos devem
valorizar, pois tudo que as
pessoas fazem com propósito e amor se transforma em
sucesso e o dinheiro é apenas consequências daquilo
que se faz por amor e com
amor, sendo uma forma
muito positiva e acertada de
obter êxito.
“Sentimos que todas as
mulheres amaram o evento,
a palestra e tudo que preparamos com muito carinho

e atenção. Todas elas nos
voltaram dizendo o quanto gostaram e pretendem
fazer parte desse grupo do
CME-Batatais. Homenageamos as mulheres em geral
e também fizemos um agradecimento muito especial à
colaboradora da ACE, Sueli
Correa, que idealizou com
todas as forças esse grupo”,
ressaltou Yara.
A presidente do CME-Batatais enviou convites
para todas as coordenadoras dos CMEs das associações comerciais do Estado
de São Paulo. A presidente
do CME Lins, Suelyn Greco
e seu marido e presidente
da ACE Lins, Cleber Greco,
vieram a Batatais exclusivamente para participar do
evento. “Eles ficaram muito
felizes em participar, pois
também estão começando.
Automaticamente ficamos
muito felizes com a presença deles, pois vieram de tão
longe para nós prestigiar”.

No encerramento, com
taças personalizadas com a
frase: “Juntas e aos poucos
podemos mudar tudo”, entregues a todas as mulheres, Yara Matos convidou
todas para um brinde ao
empreendedorismo feminino e ao Dia Internacional da
Mulher.
O CME Batatais é um
braço da ACE Batatais que
foi idealizado para unir as
mulheres empreendedoras,
fortalecer, buscar e promover conhecimento e, acima
de tudo, gerar uma rede
onde empreendedoras se
ajudem mutuamente. As
atividades do conselho começaram em maio de 2019,
na gestão do ex-presidente
da ACE, Gino Ivair Bellon.
Inicialmente, o CME Batatais estava apenas na fase
de preparação e coordenação, passando por estruturação e estudos para que
pudesse ser aberto para
novas empresárias fazerem

parte do Conselho. Atualmente o CME é formado
por: Yara Matos – Presidente; Ana Paula – Vice-Presidente; Elaine Luchetti - 1°
Coordenadora financeira;
Ana Carolina Garcia Pereira
- 2° Coordenadora Financeira; Elidiane Luchetti - 1°
Secretária; Cássia Souza - 2°
Secretária; Paula Garcia - 1°
Coordenadora de eventos e
Lilia Oliveira - 2° Coordenadora de eventos.
Finalizando, a presidente
Yara Matos comenta que o
CME Batatais tem uma série de planejamentos ainda
para este ano, mas que as
atividades estão reduzidas
em função do combate ao
Coronavírus. “Infelizmente
teremos que aguardar tudo
se normalizar para que possamos nos unir e voltar às
atividades normais. Mas o
CME tem sim muitos planejamentos de ações que
acreditamos que serão sucessos”.
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Supermercados Nori inaugura nova loja no
bairro Davi Rodrigues
A unidade foi construída em uma das regiões que mais cresce em Batatais

N

a noite de quarta-feira, 11 de março, a Família Nori
apresentou à convidados especiais e à imprensa a nova
unidade dos Supermercados
Nori em Batatais, localizada
na Rua Bancário José Carlos
Dal Piccolo, número 90, no
Jardim Davi Rodrigues. O
presidente da ACE Batatais,
Ennio Cesar Fantacini e o gerente executivo, Luiz Carlos
Figueiredo, acompanhados
de outros diretores da entidade, também participaram
do evento.
A nova loja dos Supermercados Nori possui 1600
metros quadrados de área
de venda, que somando os
espaços de estacionamento e área de circulação,

somam-se mais de 4 mil
metros, com equipamentos
de ponta e tudo o que há de
mais moderno no setor.
“Inauguramos mais uma
loja, graças a Deus, estamos
felizes e esperamos poder
contar com toda a população para o sucesso da mesma. Sabemos que diariamente teremos desafios,
mas a cada dia teremos uma
vitória, recompensada pelo
trabalho e dedicação”, ressaltou Clarice Derlei Zapola
Nori.
Além da construção da
nova loja, a Família Nori
fez outros investimentos,
como projeto paisagístico
e de urbanização, com limpeza, plantio de grama, calçamento de caminhos para

pedestres e instalação de
bancos de praça na faixa de
vegetação que separa a Estrada Municipal Jorge João
Mansur do bairro Antônio
Romagnoli.
“A gente veio para me-

lhorar a região e acreditamos que muitos outros estabelecimentos comerciais
também virão. Fizemos a
loja no padrão das outras,
ressaltando que cada uma
tem a sua peculiaridade.

Mas, de início é igual às demais”, frisou Marcos Eduardo Nori.
A Rede de Supermercados Nori, com seis lojas em
Batatais e uma em Altinópolis, completa em 2021
seus 60 anos de fundação. “Começamos
com uma pequena
mercearia e a partir daí tudo o que a
gente ganha procuramos retornar em
melhorias para os
nossos clientes. Aqui
no Bairro Davi Rodrigues temos 100 funcionários e além do
supermercado contamos também com
a farmácia, que não
tinha nas proximi-

dades anteriormente, buscando oferecer mais essa
comodidade a população”,
destacou Marcos.
O Nori no Jardim Davi
Rodrigues começou a atender ao público no dia 12 de
março e funciona diariamente das 8h às 20 horas e aos
domingos até às 14 horas.
“Em nome da ACE Batatais, parabenizo toda a Família Nori por mais esse grande
investimento em nossa cidade, gerando empregos e renda, prestando atendimento
e levando progresso para a
região do bairro Davi Rodrigues. Um supermercado moderno e com tudo o que as
famílias precisam bem perto
de seus lares”, comentou
Ennio Fantacini.

O JORNAL DA ACE BATATAIS - SP | Abril de 2020 - Ano XVI - n.184

10

Você sabia que pode decidir sobre como aplicar seu
Imposto de Renda aqui em Batatais?
Contribuinte pode destinar 3% do Imposto de Renda na entrega da declaração, afirma o assistente social Rogério Tercal

O

prazo de entrega
da declaração do
Imposto de Renda 2020 dos contribuintes se
encerra no próximo dia 30
de abril e também a oportunidade para que seja feita
a destinação de 3% do valor
do imposto de renda devido ao Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA de
Batatais, fazendo com que
o recurso fique no próprio
município para custear projetos das entidades socioassistenciais direcionados
às crianças e adolescentes.
Para falar sobre o assunto,
a nossa reportagem conversou com o assistente social Rogério Donizeti Tercal,
que presta apoio técnico ao
CMDCA de Batatais.
Segundo Tercal, a destinação de imposto de renda pode acontecer em dois
momentos, primeiramente
em dezembro, onde pessoa
jurídica pode destinar 1%
do imposto devido e pessoa
física 6%. E no segundo momento, que acontece agora
até o mês de abril, na entrega da DIRPF 2020, neste momento a pessoa física pode
destinar 3% do imposto de-

vido, já a pessoa jurídica não
pode mais destinar, restringindo-se assim sua destinação a dezembro.
“Para fazer a destinação
dos 3% neste mês de abril,
a pessoa física faz dentro do
próprio sistema de entrega
da DIRPF 2020. O sistema
mesmo você pode analisar
o valor que poderá destinar diretamente e o mesmo ainda gera a DARF para
recolhimento do imposto
destinado, uma ação prática e fácil, sem burocracia.
Caso a pessoa física tenha
feito a destinação de IR em
dezembro e esteja montando sua declaração agora, o
próprio sistema informa se
ainda existe saldo para a
destinação de mais valores,
pode acontecer devido a alteração de renda anual das
pessoas”, explicou Tercal.
De acordo com o assistente social, em dezembro,
a pessoa física e jurídica,
atenta a sua porcentagem
de destinação do imposto
devido, antecipa esse pagamento e deposita na conta
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA. “Com o
valor em mãos, o contribuin-

te faz o depósito na Conta
Corrente 80.000-7, Agencia
0351-4, do Bando do Brasil,
e informa ao CMDCA, com
sede a Secretaria Municipal
de Assistência Social, para
a emissão do recibo oficial
e informe à Receita Federal.
“Esta ação chama-se
destinação de Emposto de
Renda justamente porque a
pessoa física ou jurídica que
terá que pagar esse imposto à Receita Federal, dê o
destino de parte do valor ao
CMDCA. A diferença em destinar ao CMDCA é que você
pode garantir que seu imposto fique na cidade e auxilie o atendimento a criança
e adolescente do município.
Indo para a Receita Federal,
o valor irá para os cofres públicos Federais e poderá não
retornar ao município”, ressaltou Tercal.
O CMDCA é um órgão
autônomo, composto por
técnicos que definem a aplicação dos recursos conforme a demanda apresentada
pelo município hoje o CMDCA de Batatais é um dos
conselhos dos direitos mais
bem estruturados da região,
atualmente o conselho esta
construindo um diagnóstico
da situação da criança e do
adolescente no município
de Batatais, além dos planos de aplicação financeira
e de ação dos anos de 2020
e 2021.
O valor arrecadado será
destinado, conforme o
diagnóstico apontar como
necessidade de trabalhos e
ações, assim o valor da destinação financia e custeia

ações e atendimentos de
crianças e adolescentes.
Após elencados às necessidades o CMDCA, mediante chamamento público
conforme estabelece a Lei
nº 13.019, financia ações
junto as Organizações de
Sociedade Civil (entidades)
que desejam realizar tais
ações conforme o chamamento estabelecer.
Hoje Batatais tem a capacidade de arrecadar mediante destinação o valor de
R$ 1,5 milhão, o valor real
de destinação está muito
aquém da capacidade, tendo arrecadado somente média de R$ 200 mil.
Como uma entidade
pode receber recursos do
CMDCA ?
O CMDCA faz anualmente dois processos distintos para fazer repasses
às entidades, o primeiro é
o Chancelamento, onde as
instituições se cadastram,
apresentam projetos e tem
a autorização do CMDCA
para captar recursos para
seus projetos através de
parceiros diretos, o segundo momento é aberto edital
para destinação e aplicação
do recurso e fomento da
parceria. Ambos os processos são respaldados pela Lei
nº 13.019 de 2014.
Toda e qualquer entidade que atende crianças e
adolescentes pode pleitear
inscrição, chancelamento e
recursos mediante os editais abertos, desde que estejam em consonância com
o ECA Lei nº 8.069 de 1990.
“Todas as entidades que

Com os recursos do IR, CMDCA patrocina projetos que
beneficiam crianças e adolescentes de Batatais

atendam crianças e adolescentes no município de
Batatais/SP e estejam em
consonância com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) podem apresentar
solicitação de cadastro junto ao CMDCA. Inicialmente pedimos que entre em
contato com o Conselho
para maiores explicações e
disponibilização da lista de
documentos necessários a
serem apresentados”, disse
Tercal.
Desde 2014 o recurso
vem sendo aplicado quase
que em sua totalidade nas
instituições cadastradas no
município e seus projetos.
Dentre eles estão a APAE
Batatais, Fundação José Lazzarini, ADEPAB, ABADEF, Os
Samaritanos, Eurípedes Barsanulfo, Meu Primeiro Passo, Nuapi, Judô, Cantinho do
Futuro entre outras. A maioria dos projetos são voltados ao objetivo de fortalecer à criança, adolescente e
sua família proporcionando
espaços de convivência, formação profissional e aten-

dimentos pontuais ás suas
necessidades.
“Atualmente o Fundo
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente
em Batatais pode arrecadar quase R$ 1,5 Milhões.
Infelizmente ainda estamos
muito aquém desse valor,
arrecadando por média 200
mil reais, imagina o quão
impactante seria a arrecadação total para essas entidades e os usuários dos seus
serviços ?”, informou o assistente social.
A Diretoria do CMDCA
é composta paritariamente
por pessoas da sociedade
civil, entidades e representantes governamentais. Aline Cristina Duarte é a atual
presidente do conselho. As
reuniões do CMDCA são
mensais e abertas à comunidade, acontecem sempre na
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania,
na terceira sexta-feira do
mês, no período da manhã.
Qualquer dúvida entrar em
contato com pelo telefone
(16) 3761-8568.

Biblioteca “José Olympio” recebe doações de livros

A

biblioteca
“José
Olympio”, instalada
em uma casinha na praça Atílio Cosci, em frente ao Claretiano - Centro
Universitário de Batatais, está recebendo novas doações de livros. O
objetivo é dar continui-

dade ao projeto, iniciado
no segundo semestre do
ano passado junto com a
programação de aniversário dos 50 anos da faculdade.
O projeto incentiva a
troca gratuita de obras
literárias na comunidade
para difundir a prática

da leitura entre crianças,
jovens e adultos. A doação pode ser feita diretamente na biblioteca do
Claretiano ou nas caixas
disponibilizadas nas portarias.
Mais
informações
pelo telefone (16) 36601628.
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Espaço da Mulher Empresária

J

á
estamos
no outono e
entramos no
quarto mês do ano e
nessa transição de estações muda também
a coleção de roupa
e de moda evangélica a nossa convidada
especial do Espaço
Mulher Empresária,
Bruna Cristina Soares
dos Santos, é expert.
Bruna, que está atuando no segmento de
vestuário com a Ellibru Modas há quase
sete anos, nasceu no
dia 13 de novembro,
casada com Rafael William dos Santos e mãe da princesinha Sarah Soares dos Santos, que tem 4 aninhos. Nessa
homenagem do Espaço Mulher Empresária à Bruna Santos, a nossa convidada conta um pouco da sua história de
vida e como se tornou empresária em Batatais. Confira:
Espaço Mulher Empresária - Com quantos anos a senhora começou a trabalhar e quais funções desempenhou
ao longo de sua carreira profissional?
Bruna Cristina Soares dos Santos - Comecei a trabalhar
com 13 anos de idade em uma loja de aviamentos que também vendia roupas usadas, lá permaneci por oito meses e
recebi uma oferta de trabalho na Sorveteria Chiquinho Sorvetes, onde trabalhei por quatro anos. Logo depois comecei
a trabalhar na função de secretária na empresa Toldos Primavera.
EME - Como se
tornou empresária?
Porque optou pelo
setor do vestuário?
Bruna
Santos
- Sempre quis muito ter um negócio
próprio, minha mãe
que é minha sócia,
sempre
trabalhou
de doméstica e eu
tinha muita vontade
de ajudá-la a construir juntas, algo fosse nosso. Então fiz a
proposta para ela de
começarmos a ven-

de,
diversidades
em produtos para
os consumidores e
está crescendo cada
vez mais!
EME - O nome
da sua loja é a junção de dois nomes?
Bruna Santos Sim! Eli de Elisangela, nome da minha
mãe, e Bru de meu
nome!

der roupas direcionadas ao público evangélico, pois sempre
achei muito difícil encontrar opções nesse segmento.
EME - Como é o seu dia a dia na empresa e quais as suas
responsabilidades?
Bruna Santos - Sempre muito corrido. Faço de tudo um
pouco, desde a parte administrativa até o atendimento. Fazemos tudo juntas, divulgação em redes sociais, entrega de
condicionais, temos, graças a Deus, algumas clientes de outras cidades, e por isso fazemos também o envio de roupas
pelos correios. Toda a rotina diária eu e minha mãe dividimos, não temos uma parte específica que só uma faz, é tudo
juntas mesmo!
EME - Há quanto tempo a empresa Ellibru Modas está
no mercado?
Bruna Santos - Vai fazer sete anos em novembro.
EME - Em sua trajetória como empresária quais
dificuldades a senhora encontrou?
Bruna Santos - Muitos
medos, com certeza, de não
dar certo, de não conseguir
seguir em frente. Para conseguir uma clientela não é
fácil, leva tempo. Mas graças a Deus com o decorrer
dos anos foi tudo dando
certo e estamos aqui.
EME - Qual a sua opinião
sobre o comércio de Batatais?
Bruna Santos - Acho
ótimo! Tem muita varieda-

EME - Quais produtos a sua empresa oferece?
Bruna
Santos
- Moda evangélica
em geral, saias vestidos, blusas, moda infantil, masculina, bolsas, calcados,
perfumaria e acessórios.
EME - Se não fosse empresariado ramo de vestuário
que outra atividade gostaria de desenvolver?
Bruna Santos – Eu seria professora de música em escolas.
EME - Além de administrar a sua empresa a senhora
possui outras atividades paralelas?
Bruna Santos - Sim, dou aulas de música particulares em
casa.
EME - Como gosta de passar os seus momentos de lazer
quando não está trabalhando?
Bruna Santos - Com a família, gosto muito de viajar,
de passear!
EME - Qual sua dica para
as mulheres que estão começando um novo empreendimento ou uma nova
carreira profissional?
Bruna Santos - Sempre ter muita fé em Deus,
correr atrás de seus sonhos e objetivos. Nunca
se render aos obstáculos,
mas confiar sempre que
conseguimos ser o que
queremos, independente do que passamos para
chegar lá.
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Entrevista – Ortosono Batatais
Por Marcelo Malagutti e
Natalia Malagutti - empresários

Ortosono - A Ortosono oferece
produtos das melhores marcas do
mercado. Além de colchões
de varias marcas e modelos,
colchões de medidas especiais sob encomenda, temos
também, poltronas, camas
baú, colchões de berço, travesseiros e vários assessórios.

Jornal Empreenda - Como começou a história da Ortosono Batatais
e há quanto tempo ela está em atividade?
Ortosono Batatais - A Ortosono já
faz sucesso em varias regiões do Brasil. Aqui em Batatais não é diferente, e
tudo começou quando percebemos a
necessidade do cliente que procurava
produtos de qualidade visitando as lojas Ortosono de Ribeirão Preto. Assim
decidimos trazer aqui para nossa cidade
uma das lojas, e o sucesso foi imediato.
EM - Quem são os proprietários
e com quantos colaboradores a empresa conta?
Ortosono - Marcelo Malagutti e
Natalia Malagutti, somos proprietários e especialistas do sono e bem estar. A empresa conta com três colaboradores além de alguns prestadores
de serviços.
EM - Quais produtos a empresa
oferece aos clientes?

EM - O local onde a empresa OrtoSono está instalada contribui de que forma
para as vendas?
Ortosono - A localização
é fundamental para o sucesso
de qualquer loja. Nós tivemos
o privilégio de ter nossas instalações em um local muito
bem estruturado e de fácil
acesso. Por ser no centro da
cidade, em uma das regiões
mais movimentadas a visualização da loja é muito grande.
Desta forma podemos receber nossos clientes com muito mais conforto.
EM - Qual a importância de se ter
uma boa noite de sono?
Ortosono - O sono é fundamental
para todos nós. É ele quem determina a nossa qualidade de vida. Basta
passar uma noite mal dormida para se
ter ideia de como nosso corpo reage.
Dormir bem está diretamente ligado à
saúde e para isso é preciso uma série
de cuidados, inclusive ter um colchão
adequado para o seu biótipo.

colchões é muito concorrido. É preciso sempre oferecer algo diferenciado
aos clientes, pois a cada ano estão
mais exigentes e sabem muito bem
diferenciar qualidade e preço.
EM - Qual o diferencial entre a
Ortosono e outras empresas do mesmo segmento?
Ortosono - A Ortosono faz parte de
uma grande rede de lojas exclusivas de
colchões. Portanto, temos condições
de trabalhar com produtos de altíssima qualidade e oferecer um preço
mais justo. Além de ter especialistas do
sono e do bem estar no atendimento,
as entregas e montagem praticamente
são imediatas, facilitando ainda mais a
vida de nossos clientes.
EM - A empresa é atuante no serviço de pós-venda para acompanhar
a satisfação do cliente com o produto
e outras informações?
Ortosono - Sim, inclusive a maior
parte de nossos produtos é adquirida
através de indicação, feita de clientes
para clientes. Isso tem sido um termômetro e mostra que estamos no caminho certo.
EM - A Ortosono está comemorando aniversário em Batatais. Tem
algo especial para os clientes nesse

mês de abril?
Ortosono – Sim, a Ortosono já
completou um ano de vida e sempre
temos uma grande promoção exclusiva para nossos clientes. Além de
sorteios e muitos brindes, o cliente da
Ortosono sempre tem um bom desconto na hora de adquirir seu produto. Neste mês temos alguns produtos
com até 40% de desconto, vale a pena
conferir na loja.
EM - Quais os dias e horários de

atendimento, endereço, telefones de
contato, e-mail e página na internet?
Ortosono - A Ortosono está aberta de segunda à sexta-feira, das 9h
até às 18h30. Aos sábados das 9h até
as 13h. A Ortosono está localizada à
Rua Celso Garcia, n°525, esquina com
a Praça Cônego Joaquim Alves, centro de Batatais. Nosso Whatzapp é
o 16.98255.2413. Nossa fanpage no
Facebook: facebook.com/ortosonobatatais. Email; ortosonobatatais@
hotmail.com .

EM - Os produtos da OrtolSono
são acessíveis? A forma de pagamento é facilitada?
Ortosono - Sim temos um estoque
grande, por este motivo oferecemos
sempre uma condição especial, tanto
no preço quanto na forma facilitada
de pagamentos.
EM - Como é o mercado de venda
de camas e colchões? Há muita concorrência?
Ortosono – Sim, o Mercado de

Entrevista – Sonho Inox
Por Tulio Firmino Junior e Lucas Silva
- empresários

12 colaboradores diretos e mais nove
indiretos.
EM - Quais produtos
a empresa fabrica?
Sonho Inox - Como já
descrito acima, a sonho
Inox trabalho com produtos para área de lazer
como cascatas para piscinas, escadas, corrimãos,
churrasqueiras e produtos mediante a necessidade do cliente voltado
para linha em inox.

Jornal Empreenda - Há quanto
tempo a empresa Sonho Inox - Produtos em Aço Inoxidável está em atividade? Como ela surgiu?
Sonho Inox - A empresa Sonho
Inox surgiu no início de 2017 com objetivo de produzir produtos para área
de lazer mais voltada para produtos
em inox.

EM - Produtos de
lazer, como cascatas e
churrasqueiras, faz parte de um mercado em ascensão?
Sonho Inox - Sim, em nossa linha
de produção a cascata vem mostrando sempre crescimento e a partir do
mês de abril estaremos fazendo um
trabalho diferenciado para alavancar
as vendas em escada, corrimão e produtos tubulares.

EM - Quem são os seus proprietários e com quantos colaboradores a
empresa conta?
Sonho Inox - A Sonho inox surgiu
do SONHO de dois jovens, os proprietários Tulio Firmino Junior e Lucas Silva e atualmente a empresa conta com

EM - A churrasqueira para pequenas embarcações é um diferencial da
Sonho Inox?
Sonho Inox - Não podemos dizer
que esse produto em especifico seja
um diferencial, pois a Sonho Inox está
em ascendência devido a sua veloci-

dade na entrega e a qualidade de todos os produtos em nossa carteira, ou
seja, todos os nossos produtos são um
diferencial de nossa empresa, basta o
cliente escolher o que ele precisa.
EM - A Sonho Inox também atua
como prestadora de serviços?
Sonho Inox - Não, somente fabricação de produtos em carteira.
EM - Como as vendas de produtos
da Sonho Inox acontecem? São diretamente com a empresa, possui vendedores que atuam fora da empresa
ou possui pontos de vendas para atuar no atacado e no varejo?
Sonho Inox - Os produtos da Sonho Inox são vendidos diretamente
na empresa por intermédio de nossos
vendedores.

EM - A Sonho
Inox também fabrica produtos
sob medida?
Sonho Inox
- Sim, dependendo a demanda do
cliente a Sonho
Inox, junto com
o projetista, faz
todo o projeto
para atender a
necessidade do
cliente.
EM - Como é a concorrência no
segmento de inox em Batatais e na
região?
Sonho Inox - A Sonho Inox acredita que cada empresa tem o seu diferencial e existe mercado para cada um
de nós, tanto na nossa região quando
em outras localidades.
EM - Em sua opinião, o setor industrial entrará em fase de crescimento em Batatais em função da
promessa de liberação do novo Distrito Industrial?
Sonho Inox - Acreditamos que
qualquer empresa que tenha facilidade em seu processo ou aumento de
área para fabricação tem a tendência
de crescer e, naturalmente, isso deverá
acontecer no novo Distrito Industrial.

EM – Manter uma página nas redes sociais auxilia as vendas da Sonho Inox?
Sonho Inox - Sim, pois as redes
sociais vêm pra auxiliar as buscas de
potenciais clientes.
EM - Quais os dias e horários de
funcionamento, endereço, telefones
de contato e e-mails da empresa?
Sonho Inox – A Sonho Inox funciona
de segunda à sexta-feira, das 7h às 11h30
e das 13h às 17h30. Nosso telefone de
contato é o 16-3761 5040. Estamos localizados à Rua Otorino Ravagnani, n.º 269,
Bairro Jardim Mariana I, Batatais –SP,
CEP- 14302-222. Nosso e-mails de são:
gerente.comercial@sonhoinox.com.br,
vendas3@sonhoinox.com.br, fiscal@sonhoinox.com.br, financeiro@sonhoinox.
com.br e compras@sonhoinox.com.br .
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GOvErNO ANuNCIA
r$ 40 MILHÕES EM CréDITO
PArA FOLHA DE MPES

passaram de 2,76% para 1,51% ao mês. As
taxas do CDC caíram de 2,29% para 2,17%
ao mês. Os juros do penhor foram cortados
de 2,1% para 1,99% ao mês. Nas linhas de
crédito para hospitais, as taxas passaram de
0,96% para 0,8% ao mês.
O período em que o cliente pode ficar
sem pagar as parcelas passou de 60 para 90
dias. A medida abrange o crédito a pessoas físicas, a pessoas jurídicas, a hospitais e
o crédito habitacional para pessoas físicas e
empresas.

CAIXA ANuNCIA LINHA DE
CrEDITO PArA MICrO E
PEQuENAS EMPrESAS

O governo anunciou um programa de R$
40 bilhões para socorrer pequenas e médias
empresas durante a crise do coronavírus.
Trata-se de uma linha de crédito, oferecida junto a bancos privados, para pagar dois
meses de salário dos funcionários. Esse tipo
de empréstimo se destina exclusivamente
ao financiamento da folha de pagamento.
Uma das cláusulas do contrato é que a empresa que aderir ao financiamento não poderá demitir os empregados nesse período
de dois meses.
Podem solicitar empresas com faturamento entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões,
que irá diretamente do sistema do BNDES
para o CPF, ou seja, para a conta do empregado. Os valores devem começar a ser
disponibilizados em até duas semanas. Os
valores são limitados a até dois salários mínimos por funcionário. Quem ganha até R$
2.090 receberá integralmente. Porém, se o
salário for maior, o pagamento será limitado
até esse valor.
A operação, segundo o presidente do BC,
terá “zero de spread”, e a taxa de juros será
de 3,75% ao ano, com seis meses de carência e prazo de 36 meses para pagamento.
Fonte: Diário do Comércio

CAIXA rEDuZ JurOS E LIBErA
LINHA DE CréDITO PArA MPES

A Caixa anunciou uma linha de capital de
giro para manutenção da folha de pagamento das micro e pequenas empresas. O valor
não foi divulgado. O banco firmou parcerias
para ampliação de linhas de crédito e para o
suporte a pequenos negócios por meio do
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A antecipação
de recebíveis, quando o comerciante recebe
adiantado o valor de compras com cartão
de crédito, terá taxas reduzidas.

CAIXA ANuNCIA AJuDA PArA
ESTADOS E MuNICíPIOS

O banco reforçou o volume de empréstimos para estados e municípios. A medida
abrange os financiamentos com recursos
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) e o Financiamento à Infraestrutura e
Saneamento Ambiental (Finisa). De 2 a 17 de
março, a Caixa empestou R$ 3,35 bilhões a
governos locais, em 246 operações com 195
tomadores. Ainda estão em estudo outras
324 operações, no total de R$ 1,81 bilhão.
Conforme a Medida Provisória 927, o
banco suspendeu o recolhimento do FGTS
pelos empregadores em março, abril e maio.
Quem não recolher pode parcelar o valor
em até seis vezes, tendo o certificado de regularidade do FGTS prorrogado por 90 dias.
O empregador que precisar suspender o pagamento precisará declarar as informações
dos trabalhadores no aplicativo Sefip.

DISPENSA DE ATESTADO MéDICO

A Caixa cortou as taxas de juros do cheque especial para pessoa física, do parcelamento da fatura do cartão de crédito, de capital de giro, de empréstimos para hospitais,
para o Crédito Direto ao Consumidor (CDC)
e para o penhor. Os juros reduzidos entrarão em vigor em 1º de abril para o cheque
especial e o cartão de crédito. Para os demais produtos, as taxas já estão em vigor.
Os juros do cheque especial passaram
de 4,95% para 2,90% ao mês. As taxas do
parcelamento da fatura do cartão caíram de
7,7% ao mês (em média) para juros a partir
de 2,90% ao mês.
Para o capital de giro, as taxas máximas

A Câmara dos Deputados aprovou, na
mesma sessão, um projeto que dispensa o
trabalhador infectado por coronavirus de
apresentar atestado médico para justificar
a falta e garantir o recebimento de salário.
O objetivo é evitar uma corrida aos hospitais para quem tem sintomas leves apenas
em busca do atestado e conter a propagação o vírus. A matéria precisa ser aprovada

pelo Senado para virar lei.
A proposta, de autoria do deputado Alexandre Padilha (PT-SP), garante afastamento
por sete dias, dispensado o atestado médico. Em caso de quarentena imposta, o trabalhador poderá apresentar, a partir do oitavo
dia, documento eletrônico regulamentado
pelo Ministério de Saúde ou documento de
unidade de saúde do SUS.

SEBrAE:
PArA PrESErvAr OS EMPrEGOS,
COMPrE DO PEQuENO
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a contribuição previdenciária do empregado
e do empregador, o prazo máximo será de
60 meses, conforme determina a Constituição. Os descontos não poderão incidir sobre
o valor principal original da dívida corrigido.
Deverão incidir somente sobre multas, juros
de mora e encargos legais.
PEQuENO vALOr
O texto aprovado também cria a transação para dívidas de pequeno valor (até 60
salários mínimos), permitindo o uso do mecanismo para dívidas com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e com o
Simples Nacional, sob certas condições.

PrOrrOGADO PrAZO PArA
EMPrESA DO SIMPLES
ENTrEGAr DECLArAÇÕES

Para reduzir os efeitos econômicos da
crise causada pela expansão do novo coronavirus no país, o presidente do Sebrae, Carlos Melles, pediu que os brasileiros apoiem
o movimento Compre do Pequeno.
“Neste momento tão difícil para todos
nós, o Sebrae tem estimulado de maneira
vigorosa que a nossa população compre da
micro e pequena empresa”, afirmou Melles,
em vídeo publicado nas redes sociais do Sebrae e veiculado em canais de TV.
Levantamento feito pelo Sebrae mostra
que alimentação fora do lar, varejo tradicional, construção civil, e moda são alguns dos
setores mais impactados pela pandemia do
Covid 19 no Brasil. O mapeamento revela
que, além destes, outros 10 segmentos estão entre os mais afetados e respondem por
mais de 21,5 milhões de empregos. O total
de pessoas empregadas nas pequenas empresas é de 46,6 milhões, segundo dados da
RAIS de 2018.

SENADO APrOvA MP DO
CONTrIBuINTE LEGAL

Com votação remota, o Plenário do Senado aprovou a Medida Provisória (MP)
899/2019, do Contribuinte Legal no último
dia 26/03. Essa MP regulamenta a negociação de dívidas tributárias com a União. A comissão especial mista, que analisou a MP no
Congresso Nacional, teve como relator o deputado federal e vice-presidente da Facesp
(Federação das Associações Comerciais do
Estado de São Paulo), Marco Bertaiolli.
A proposta estipula que poderá haver
descontos de até 70% para pessoas físicas,
micro e pequenas empresas, Santas Casas
e instituições de ensino, além de organizações não-governamentais que estejam listadas na Lei 13.019 e estabeleçam parcerias
com o poder público.
Nesses casos, o prazo de parcelamento
das dívidas foi estendido de 120 para 145
meses. Entretanto, para débitos envolvendo

O Comitê Gestor do Simples Nacional
(CGSN) aprovou a Resolução nº 153, de 25 de
março de 2020, que prorroga, para o dia 30
de junho de 2020, o prazo de apresentação
da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis) e da Declaração Anual
Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-Simei), referentes ao ano calendário de 2019. A medida tem por objetivo
diminuir os impactos econômicos causados
pela pandemia do Covid-19 no Brasil.
O CGSN já havia aprovado a Resolução nº
152, de 18 de março de 2020, prorrogando o
prazo para pagamento dos tributos Federais
no âmbito do simples nacional.

PArLAMENTArES PODErÃO
rEMANEJAr rECurSOS DE
EMENDAS IMPOSITIvAS PArA
COMBATE AO COrONAvíruS

A Secretaria de Governo da Presidência
da República anunciou que, por causa da
pandemia do novo coronavírus, parlamentares poderão mudar a destinação de R$ 8
bilhões de emendas impositivas, tanto individuais quanto as de bancada, para ações
de combate à Covid-19. O remanejamento
de verbas poderá ser total ou parcial. Será
possível também priorizar o pagamento dos
recursos para a saúde, deixando outras áreas para o fim da fila.

ANEEL PrOíBE POr 90 DIAS
COrTE DE ENErGIA DE
INADIMPLENTES

A Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) proibiu o corte de energia de quem
não conseguir pagar a conta de luz durante o
período da pandemia do coronavírus. O fornecimento de energia será garantido a todas
as residências e aos serviços considerados
essenciais por um prazo de 90 dias, podendo
ser prorrogado. O senador Roberto Rocha
(PSDB-MA) considera a medida importante
e defende a isenção do pagamento para os
consumidores mais pobres neste período
em que as pessoas não podem trabalhar.
Ouça a reportagem de Iara Farias Borges, da
Rádio Senado.
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Coronavírus

Instituições de ensino usam plataforma EaD para
substituir aulas presenciais
Experiência com ensino a distância facilitou dar continuidade em atividades acadêmicas

Alunos do colégio e da faculdade estão estudando por meio de plataforma virtual

E

scolas e faculdades de todo o país
anunciaram nesta
semana a suspensão, gradual ou integral, das aulas presenciais. No Estado de São
Paulo, o governo comunicou
a medida para as unidades
públicas e orientou que as
particulares seguissem as
mesmas diretrizes.
Diante da situação, o Claretiano - Rede de Educação,
que tem longa experiência
com o uso da tecnologia
para o ensino a distância,
saiu na frente, migrando as
atividades presenciais para a
plataforma virtual. Tanto no
Claretiano - Colégio São José

quanto no Claretiano - Centro Universitário, em Batatais, a sala de aula foi substituída pelo ambiente on-line.
A ferramenta, chamada
de Sala de Aula Virtual (SAV),
foi criada pelo próprio Claretiano e hoje é usada em
toda a rede. De acordo com
o gerente de TI da instituição, Danilo da Silva, o recurso está mudando o jeito de
pensar a educação.
“Diante de uma situação
emergencial como essa que
estamos vivendo, pudemos
trabalhar de forma tranquila e assertiva, usando mecanismos que garantem a
eficácia do processo de en-

sino-aprendizagem e trazem
segurança para as famílias”,
afirmou.
Por falar em família, para
Alessandra Gaspar Meneghelli Luchetti, mãe de uma
aluna do 6º ano, a decisão
de substituir as aulas presenciais por virtuais foi um
alívio, apesar de a filha sentir-se triste de ficar longe dos
colegas.
“Foi uma atitude coerente com o momento que estamos vivendo. É uma preocupação a menos ter nossos
filhos em casa “protegidos”.
Minha filha está se adaptando bem com a Sala de Aula
Virtual. São muitas ativida-

des a serem feitas, é preciso
se organizar para não perder
nada. Quando chego do trabalho, sento com ela para
conferirmos se realmente
fez tudo o que foi solicitado”, conta.
Para a professora Elisa
Bergamini, essa é a chance
dos pais e alunos explorarem a tecnologia disponível.
“Estamos dando continuidade no plano de aula, postando na sala virtual para
que os alunos possam acessar e realizar os estudos de
casa. Essa é, inclusive, uma
oportunidade para que as
crianças possam praticar e
se inserir nesse contexto,
usando a tecnologia a seu
favor”, disse a professora do
colégio.
Segundo Gustavo Ricci,
coordenador do Fundamental II e Ensino Médio, essa
iniciativa garante o aprendizado dos alunos mesmo nesse momento difícil.
“Ter uma estrutura tecnológica faz toda a diferença, pois temos outras
unidades do colégio no
país e, de acordo com a
realidade de cada Estado,
essa ação também tem
sido aplicada nas outras
escolas”, disse.
De acordo com a rede
de ensino, os professores
cumprem on-line o mesmo
horário que já estava marcado para as aulas presenciais.
Dessa forma, o aluno pode
interagir e tirar dúvidas em
tempo real, além de acessar
as atividades propostas para
a turma.

“Estamos
seguindo
orientação das autoridades
e do próprio Ministério da
Educação. Por isso, os alunos
terão todo o acompanhamento dos professores por
meio do ambiente virtual de
aprendizagem. Quanto às
aulas práticas, logo que a situação voltar à normalidade,
elas serão administradas na
sede e nos polos”, afirmou o
pró-reitor acadêmico do Claretiano - Centro Universitário, Luis Cláudio de Almeida.
O uso da plataforma virtual no lugar das aulas presenciais do ensino básico,

fundamental e médio, além
da faculdade, segue até que
novas medidas sejam anunciadas. No caso dos cursos
do ensino superior que já
são da modalidade EaD e tiveram encontros presenciais
e atividades práticas suspensas, o uso da plataforma
continua para os conteúdos
teóricos.
Vale dizer que o atendimento administrativo, tanto
do Claretiano - Colégio São
José quanto do Claretiano
- Centro Universitário de
Batatais, continua normalmente.

SOBRE O CLARETIANO
O Claretiano – Colégio São José de Batatais é uma instituição com experiência centenária em educação de crianças
e adolescentes. O lugar, que completa 115 anos de existência em 2020, oferece formação do ensino básico ao ensino
médio, além de cursos extracurriculares, ensino bilíngue, período adicional e diversas atividades culturais. Já a educação
superior oferecida pelo Claretiano – Centro Universitário começou em 1970, em Batatais, com a criação da Faculdade de
Educação Física — uma das primeiras no interior do Estado
de São Paulo. Hoje, estão disponíveis mais de 50 cursos de
graduação presenciais e/ou EaD nas áreas de Educação, Saúde, Administração, Engenharia, Direito, Comunicação, Religião e Tecnologia. Também são ofertados mais de 90 cursos
de pós-graduação (especialização – lato sensu) nessas mesmas áreas, além de diversos cursos de extensão. A instituição está presente em mais de 110 cidades no país e também
mantém polos no Japão (Toyohashi-shi), Espanha (Madrid e
Barcelona), Portugal (Lisboa) e Estados Unidos (Orlando). O
colégio e o centro universitário, considerado referência em
educação a distância, fazem parte do Claretiano – Rede de
Educação, instituição mantida pela Congregação dos Missionários Claretianos.
Informações à imprensa:
Fanny Victória – comunicacao@claretiano.edu.br
Telefone 16. 3660-1777, Ramal 1456
Geovana Ferreira – comunicacao1@claretiano.edu.br
Telefone 16. 3660-1777, Ramal 1640
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Que tal conhecer alguns museus?

N

esse período de pandemia temos
que evitar aglomerações. Mesmo
assim é possível visitar vários museus de maneira virtual. Vamos começar a
visita?
Museu AfroBrasil

Sabia que é possível ver virtualmente
algumas exposições em cartaz do Museu
Afro Brasil? Isso ocorre porque o equipamento cultural do estado fez uma parceria

N

15

com o Google Cultural Institute e agora
conta com a ferramenta Street View, por
meio da qual estão expostas virtualmente parte das obras em cartaz. Em destaque estão a mostra fotográfica “Espírito
da África – os Reis Africanos”, clicada por
Alfred Weidinger e a exposição “O Banzo,
o Amor e a Cozinha de Casa”, com obras
de Sidney Amaral. A ferramenta também
permite ao internauta navegar pelos 10
mil m2 de área expositiva do Museu, verificando os destaques que ocupam os
três pisos do Pavilhão Padre Manoel da
Nóbrega, projetado pelo arquiteto Oscar
Niemeyer, e situado dentro do Parque Ibirapuera, na capital paulista.
Link para visita virtual: https://artsandculture.google.com/partner/museu-afro-brasil

Caça Palavras

este ano, o dia 10 de abril será a Sexta-feira Santa, dia em que, tradicionalmente,
não se come carne vermelha, sendo o peixe o prato indicado para a data. Muitos preferem aquela “bacalhoada”, outros optam por outros peixes. Sejam fritos,
assados ou cozidos, o sabor é incomparável e, segundo especialistas, mais saudável do que
qualquer outro tipo de carne. Então este divertido Caça Palavras vai lhe ajudar a lembrar de
alguns tipos de peixes que também podem ser apreciados no dia. Aproveite e descubra a
palavra secreta “Namorado”. Mãos à obra e boa diversão:

Museu Índia Vanuíre

Localizado em Tupã, no oeste do Estado,
a cerca de 400 km de São Paulo, o nome da
cidade em Tupi-Guarani significa Deus. O
Museu Índia Vanuíre traz as culturas de diversas tribos indígenas do país, entre elas
os Kaigang e Krenak, que ainda vivem em
reservas na região, além de detalhes sobre
a história do próprio município. A personagem símbolo faz parte do imaginário local e
representa a solução dada para os conflitos
que envolveram os colonizadores e a tribo
Kaingang, em 1912.
Link para visita virtual: https://www.museuindiavanuire.org.br/TOUR-VIRTUAL/
Museu do Café

no desenvolvimento de suas ações. Para
isso, tem como valores: o DIÁLOGO: promoção do acesso e da participação de todos
os públicos, interno e externo, respeitando
a diversidade; a SUSTENTABILIDADE: fazer
uma gestão eficiente de recursos físicos,
humanos e financeiros; a TRANSPARÊNCIA:
tornar públicos os processos, ações e resultados; a GOVERNANÇA CORPORATIVA: melhorias contínuas nos processos de gestão;
o DINAMISMO: ser proativo nas propostas
e soluções para o cumprimento da missão;
e a EXCELÊNCIA: ser incansável na busca da
qualidade.
Link para visita virtual: https://www.
museudofutebol.org.br/pagina/exposicoes-virtuais
Museu da Casa Portinari

É uma das principais atrações turísticas
de Santos, assim como as praias da cidade
e dos municípios vizinhos (Guarujá e São
Vicente) e o Porto de Santos, que recebia
a produção do café no interior do Estado
para o embarque rumo aos destinos estrangeiros, que importavam o grão do Brasil. A
visita virtual permite o acesso a três exposições: “Palácio da Bolsa Oficial do Café”, que
reúne documentos e fotos que registram a
construção do prédio que abriga o museu,
no começo do século 20; “Memórias da
Praça”, sobre a história documentada pelos
corretores de café; e “Benedicto Calixto”,
que reproduz três murais do pintor, expostos no Museu do Café.
Link para visita virtual: http://www.museudocafe.org.br/o-museu/tour-virtual/
Museu do Futebol
O Museu do Futebol tem a missão de
investigar, preservar e comunicar o futebol
como expressão cultural no Brasil, em diálogo com todos os públicos, para instigar e inspirar ideias e experiências a partir do futebol. Visa a ser referência constante e global:
no tratamento do futebol como patrimônio;
em acessibilidade; em sustentabilidade e no
respeito à diversidade cultural. Busca ser
um museu que dialoga com seus públicos

Pintor de renome internacional,
Cândido Portinari tem obras que são
admiradas em vários países no Brasil. O
museu que tem o nome do artista está
localizado na cidade de Brodowski, interior de São Paulo, mais exatamente
na casa onde nasceu o pintor. O Tour
Virtual é uma viagem pelo museu com
imagens em 360º que faz o visitante
sentir como se estivesse no local, admirando as obras de Portinari e acompanhando as informações sobre a sua vida
e obra, assim como mostra os móveis e
roupas usadas pelo artista.
Link para visita virtual: https://www.museucasadeportinari.org.br/TOUR-VIRTUAL/

O JORNAL DA ACE BATATAIS - SP | Abril de 2020 - Ano XVI - n.184

16

