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A participação é relevante

E

xiste algo que me acompanha desde muito garoto, a ideia de que para
aprender é necessário contato, aproximação, participação, de estar aberto a ouvir
e se aventurar em novas experiências. Aprendi
que essa é a única forma de crescimento concreto, pois sim, é necessário primeiramente
a formação pessoal para depois consolidar a
parte física e empreender, ou seja, utilizar a
experiência que nos é passada para aplicarmos
no nosso cotidiano, aproveitando as oportunidades que nos surge como presentes. Para isso
é preciso estar aberto ao conhecimento, saber
absorver esse vasto conteúdo.
Da mesma forma, o que nos é passado muitas vezes em um bate-papo informal, como
informações rotineiras, também temos a missão de transmitir conhecimento, a via de mão
dupla, ouvimos e falamos. Esse compartilhamento de conhecimento nos torna humanos,
fortalece nossas relações como empresários,
como amigos, integrantes de uma mesma sociedade, de uma entidade representativa, a
ACE Batatais.
Com esse princípio de companheirismo, a
nossa diretoria determinou a realização de Cafés da Manhã Empresariais, eventos que tem
como objetivo principal a aproximação entre
nossos associados e entre a ACE. O primeiro
está marcado para o dia 23 de abril, terça-feira, às 7h30. O nosso diretor jurídico, Alexandre
Toledo, de forma objetiva e leve, abordará o
tema Terceirização. Todos os nossos associados estão convidados para esse encontro.

Nome Fantasia
Alluring Cosmeticos
Angelica Banho e Tosa
Decorart
Lanchonete Real
Ortosono
Xenxi Casa De Rações

Acredito fielmente que esses encontros
são muito importantes, criam a oportunidade
para fazermos essa troca de informações entre
empresários e a entidade, levantando demandas, direcionando os trabalhos para atender as
necessidades da classe que é na verdade a força produtiva e econômica do nosso município.
Outro assunto que julgo importante tratar
é sobre os cursos, palestras, oficinas e missões
que a ACE Batatais oferece aos associados,
muitas vezes de forma gratuita. Novamente
reforço que a participação dos empresários e
seus colaboradores é de extrema importância
para o processo evolutivo. São nesses eventos
que são passadas as informações que irão contribuir para o crescimento e fortalecimentos
de suas empresas.
Um equívoco muito grande é ignorar essas oportunidades, acreditar que não há mais
nada a aprender e que já domina o necessário para a sua sobrevivência no mercado. Tenham certeza de uma coisa, o tempo não perdoa quem fica parado e isso é o mínimo para
se tornar obsoleto muito mais rápido do que
se imagina. Pense desta forma sem medo de
errar, seu concorrente está fazendo muitos
contatos, participando de tudo, acumulando
conhecimento para tonar a empresa referência no ramo.
No mais, vou ficando por aqui certo de ter
contribuído ou ao menos tentado. Gostaria
muito que viessem a mim e dessem suas opiniões sobre os assuntos tratados. Estou sempre
à disposição. Obrigado.

Endereço
R. Celso Garcia, 55, Centro
Av. Nove De Julho, 497, Castelo
R. Dona Adorama, 92, Centro
Av. Pref. Geraldo Marinheiro, 69, Centro
R. Celso Garcia, 525, Centro
Av. Dos Pupins, 718, Francisco Pupim
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16.3761-0855
16.3662-8941
16.3662-9001
16.98255-2413
16.98111-4900
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ABRIL E MAIO
• PALESTRA – TEMA: FORMALIZAÇÃO – COMEÇAR BEM – SEBRAE
DIA 11/04/2019 ÀS 18:30H, GRATUITO

• CAFÉ DA MANHÃ – TEMA: TERCEIRIZAÇÃO
DIA 23/04/2019 ÀS 7:30H, GRATUITO

• CURSO – TEMA: PLANO DE NEGÓCIO – COMEÇAR BEM – SEBRAE
DIA 7 E 8/05/2019 ÀS 19H – INVESTIMENTO R$ 160,00
(REALIZAÇÃO FACULTATIVA AO Nº MINIMO DE 20 PARTICIPANTES ATÉ O DIA 18/04/19)

• MISSÃO EMPRESARIAL – FEIRA EXPOMAFE (METAL MECÂNICO)

DIA 10/05/2019 – VAGAS LIMITADAS, INVESTIMENTO, ASSOCIADOS R$ 120,00, NÃO ASSOCIADOS R$ 140,00 (REALIZAÇÃO FACULTATIVA AO PREENCHIMENTO DE 90% DAS POLTRONAS)

• PALESTRA – TEMA: TRIBUTAÇÃO – SEBRAE
DIA 15/05/2019 ÀS 19H – GRATUITO

• OFICINA – TEMA: SEI CONTROLAR MEU DINHEIRO – SEBRAE
DIA 23/05/2019 – ÀS 18:30H – GRATUITO

• OFICINA – TEMA: FLUXO DE CAIXA – SEBRAE

DIA 30/05/2019 – ÀS 18:30H – GRATUITO

PARA INFORMAÇÕES E RESERVAS 16.3761-3700
PRAÇA DR. JOSÉ ARANTES JUNQUEIRA, 90 – CENTRO

COMUNICADOS

REAJUSTE DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA
(MENSALIDADE)

Comunicamos que a partir do dia 01 de abril de 2019 as contribuições associativas (mensalidade) da Associação Comercial e Empresarial de Batatais passam a ter o seguinte valor:
Categoria
Microempresas Individuais (MEI)
Empresas de qualquer natureza, sociedades civis,
associações civis e de classe, fundações,
instituições, organizações e entidades,
profissionais liberais e produtores rurais.

Valor da Contribuição (mensalidade)
R$ 25,00
R$ 50,00

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA ACE

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

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO SEBRAE AQUI

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

Anuncie sua empresa no

e garanta
bons negócios
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ACE e empresários cobram do Prefeitura a finalização da
infraestrutura do Distrito Industrial Rudolf Kamensek

N

a manhã do último
dia 28 de março,
na Câmara Municipal de Batatais, a diretoria da
ACE Batatais e empresários
estiveram reunidos com a Comissão Especial de Vereadores que tratam os assuntos do
Distrito Industrial (DI) “Rudolf
Kamensek” e representantes
da Prefeitura de Batatais para
tratar de assuntos relativos
ao termino da infraestrutura
do DI.
Representando a ACE, estiveram presentes o diretor
de Assuntos Jurídicos, Dr. Alexandre dos Santos Toledo, o
presidente da ACE, Gino Ivair
Bellon, o conselheiro Alcides
Milan e o gerente executivo
da ACE, Luiz Carlos Figueiredo.
A reunião foi comandada
pelo vereador Reginaldo de
Oliveira Sabará, presidente
da Comissão Especial, que
conta ainda com a vereadora Andresa da Silva Furini e o
vereador Júlio Eduardo Marques Pereira. Participaram
representando a Prefeitura, o
secretário de Obras, o engenheiro Carlos Augusto Pimenta Morandi, o secretário de
Administração, André Moroti
e o diretor Administrativo, Dr.
Alexandre Cesar Jordão. Participaram ainda da reunião o
vereador José Carlos Barbieri,
que permaneceu em grande
parte da reunião participando das discussões e o vereador Cláudio Faria, que ficou
pouco tempo no local.
A reunião teve como principal objetivo conhecer os

problemas encontrados para
a implantação do Distrito Industrial que se arrasta desde
2012, ouvir os representantes
do executivo e abrir espaço
para os questionamentos dos
empresários e da ACE, bem
como traçar planos de acompanhamento sobre o assunto.
A ACE Batatais, por intermédio do diretor de Assuntos
Jurídicos, Dr. Alexandre Toledo, questionou o secretário
de Obras da Prefeitura, solicitando informações sobre
o andamento das obras e o
cronograma de implantação
da infraestrutura necessária
para as empresas se instalarem.
Foi solicitado pela ACE
informações sobre as providencias tomadas para a instalação da energia elétrica
que atenda a demanda para
a instalação das maquinas e
equipamentos pelas empresas, providencias para a instalação da rede de iluminação
pública, os custos estimados,
a fonte de recursos e o cronograma de realização.
O secretário de Obras,
Carlos Pimenta, informou
que a Prefeitura ganhou recentemente uma ação que
determina que é de responsabilidade da CPFL a implantação da rede de energia elétrica e de iluminação pública,
e que o Executivo Municipal
irá solicitar as providencias
junto à empresa de energia
elétrica, não dando prazos
para a sua efetivação, tendo
em vista que a CPFL poderá
recorrer sobre a decisão. Se-

gundo ele, a instalação da rede
de iluminação
pública fica em
torno de R$ 1,2
milhões, com a
rede primaria o
valor total deve
chegar a R$ 6
milhões, investimentos estes
que devem ser
feitos pela CPFL.
O diretor de
Administração,
Dr. Alexandre
Jordão,
disse
que a Prefeitura
entrará
com pedido de
execução da determinação,
visando resolver não só os
problemas da implantação da
rede de energia elétrica para
o Distrito Industrial, como
também resolver os sérios
problemas da iluminação pública em toda a cidade. “Se
há uma decisão, cumpre a
Prefeitura pedir a execução
à CPFL”, comentou o diretor
administrativo da Prefeitura.
O representante da ACE,
Dr. Alexandre reforçou o
questionamento sobre as
providencias que estão sendo tomadas, os custos estimados, fontes de receitas e
cronograma de execução da
implantação da rede de água
e esgoto, sobre os recursos recebidos das empresas
desde sua comercialização,
a aplicação deste dinheiro e
como está composto o Fundo
Municipal de Desenvolvimento Econômico (FUNDEC).
Sobre a instalação do
sistema de distribuição de
água, o secretário de Obras
informou que a Prefeitura já
efetuou a revisão no projeto
visando atender os requisitos
legais e as características necessárias para a implantação
do DI, e que nos próximos 10
dias deve encaminhar à Secretaria Municipal de Administração para a elaboração
da licitação, encaminhamento para a análise da Procuradoria do Município, e acredita que em mais ou menos
70 dias deve ser realizada a
licitação. Informou que será
construído um poço artesiano e um reservatório de

100 mil litros exclusivo para
atender a demanda do DI. Informou ainda que existe uma
rede de água próxima ao DI,
que poderá atender a demanda das empresas no período
de construção dos barracões.
Com respeito a instalação
da rede de esgoto, Pimenta
informou que foi efetuado
a revisão do projeto e que a
exemplo do sistema de abastecimento de água, a licitação
deve ser realizada em até 70
dias. No projeto esta incluído
a construção de uma estação
elevatória e sistema de bombeamento para a rede.
Sobre os recursos recebidos provenientes das mensalidades pagas pelas empresas
pela aquisição dos lotes, Pimenta disse que compete à
Secretaria de Finanças a gestão dos recursos, bem como
o acompanhamento das
ações do Fundec, e que este
questionamento deve ser feito ao secretário de Finanças.
Segundo ele, será feita uma
nova licitação para a pavimentação do DI, com recursos de emendas impositivas
de deputados, com recursos
administrados pela Caixa
Econômica Federal que está
analisando a documentação
para a autorização do processo licitatório.
A ACE propôs também
que seja analisado os contratos em suas particularidades
e efetuado aditamento visando garantir ao empresário
o cumprimento dos prazos
somente após a entrega de
toda a infraestrutura necessária, considerando que cabe
à Prefeitura a realização destas obras. Observa
ainda que algumas
empresas que adquiriram terrenos
no DI, encerraram
suas atividades e
outras têm interesse em disfazer o
contrato.
Foi
proposto também que a
Prefeitura convide
as empresas para
a análise de cada
caso, efetue a renegociação e aditamentos necessários aos contratos

administrativos, bem como
revisões na legislação garantindo ao empresário o investimento.
Vários empresários se
manifestaram por meio de
questionamentos diversos,
todos com o principal objetivo de ter uma solução para
este problema que se arrasta desde 2012. Reclamam da
ineficiência de comunicação
da Prefeitura e pedem um
melhor relacionamento entre
os envolvidos.
Os empresários têm como
principal preocupação a falta
de cumprimento por parte da
Prefeitura dos compromissos assumidos, uma vez que
a cada quatro anos é efetuado o processo eleitoral e temem pelo não cumprimento
dos cronogramas. Sobre este
tema o gerente executivo da
ACE, Luiz Carlos Figueiredo,
informou que há ferramentas
que garantem que os compromissos sejam executados,
para isso devem estar claramente identificados no Plano
Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO),
na Lei Orçamentária Anual
(LOA) e nas legislações especificas do DI, alertando que
compete ao Legislativo a fiscalização, a ACE, empresários
e sociedade civil o acompanhamento da execução orçamentária para este fim, e outras ações de fiscalizadoras.
O presidente da ACE, Gino
Ivair Bellon, disse que a entidade está de portas abertas
para o diálogo e coloca-se
ao lado dos interesses dos
empresários para ser o interlocutor dos assuntos do

desenvolvimento econômico
do município. Colocou-se a
disposição dos empresários
e aproveitou para reclamar
sobre a falta de dialogo do
prefeito com a ACE, solicitando aos representantes do executivo presentes na reunião,
para que sejam interlocutores
para a abertura do diálogo
entre a ACE e Prefeitura, bem
como que seja definido pelo
executivo o órgão interlocutor
para tratar dos assuntos do
desenvolvimento econômico
da cidade, considerando que
ainda não foi nomeado o Secretário de Desenvolvimento
Econômico do município.
A vereadora Andresa disse a todos que a Comissão Especial e os vereadores estão
à disposição de todos para
tratar não só dos assuntos do
DI, como também de demais
assuntos ligados ao desenvolvimento econômico do município. Antes do encerramento
o vereador Sabará informou
que irá agendar em breve
uma reunião com a gerente
regional da CPFL, com a presença dos empresários e da
ACE, visando discutir sobre a
implantação da rede de energia elétrica e da iluminação
pública no Distrito Industrial
Rudolf Kamensek.
No encerramento, o presidente da Câmara Municipal, Sebastião Santana Júnior,
cumprimentou o trabalho da
Comissão Especial, agradeceu
a presença e participação dos
empresários e da ACE, colocando o legislativo municipal a disposição da classe empresarial.
Luiz Carlos Figueiredo
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Oficina Sebrae “Começar Bem –
Formalização” será na próxima quinta

As inscrições vão até o dia 10 de abril. Nesse evento, o participante aprende como formalizar sua empresa sem complicações

O

Sebrae Aqui e
a ACE Batatais
abriram
inscrições para a oficina “Começar Bem – Formalização”,
que será realizada no dia 11
de abril, quinta-feira, das
18h30 às 22h, no Salão de
Eventos Alcides Milan, sede
da ACE. O evento é gratuito e tem como público alvo
potenciais empresários que
tenham uma ideia ou uma
iniciativa de negócio. O período de inscrição vai até o
dia 10 de abril e as vagas são
limitadas.

“Com carga horária de
quatro horas, a oficina é voltada a empresários, potenciais empresários e público
em geral. Trata-se de uma
grande oportunidade para
quem quer abrir uma empresa mas ainda tem dúvidas
quanto à formalização, pois
o conteúdo trata do passo a
passo para formalizar uma
empresa e quais são os direitos e as obrigações para um
negócio já formalizado”, comentou Andrea Oliveira, responsável pelo atendimento
do Sebrae Aqui Batatais.

Nesta oficina o participante conhecerá o passo a
passo como formalizar os
diversos tipos de empresa
sem complicação, conhecendo o caminho para legalizar seu negócio, bem
como as obrigações e os
direitos adquiridos a partir

do registro como pessoa
jurídica.
A oficina tem como propósito criar as condições
necessárias para que os
participantes desenvolvam
competências para conhecer os direitos e deveres
da formalização do negó-

cio, Identificar os passos
para formalização do seu
negócio, refletir sobre as
vantagens e benefícios da
formalização e o risco da informalidade, predispor-se a
formalizar o seu negócio e
estabelecer metas para formalização de seu negócio.

A programação da oficina
gratuita “Começar bem - Formalização” está dividida em:
introdução; vantagens e benefícios da formalização; riscos
da informalidade; obrigações
legais; passos para formalização; plano de ação; perguntas
e respostas; e encerramento.

SERVIÇO
As inscrições para o curso Começar Bem – Formalização
vão até dia 10 de abril, podem ser feitas diretamente na sede
da ACE Batatais, localizada à Praça Doutor José Arantes Junqueira, n.º 90, Centro ou pelo telefone (16) 3761-3700, de
segunda à sexta-feira, das 9h às 18h e aos sábados das 9h às
13h. Segundo o Sebrae Aqui, as vagas são limitadas

Contribuinte pode destinar 3% do
Imposto de Renda na entrega da declaração
Segundo o assistente social, Rogério Tercal, o recurso arrecadado com a destinação do IR é
direcionado ao CMDCA para custear projetos das entidades assistenciais de Batatais

O

prazo de entrega
da declaração do
Imposto de Renda
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
devido ao CMDCA (Conselho
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente),
fazendo com que o recurso
fique no próprio município
para custear projetos das
entidades assistenciais 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.
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%. No segundo momento,
que acontece nesse mês de
abril, na entrega da declaração, a pessoa física pode destinar 3% do imposto devido
e pessoa jurídica não pode
mais destinar.
“Para fazer a destinação
dos 3% nesse mês de abril,
a pessoa física faz dentro do
próprio sistema de entrega
da DIRPF. O sistema mesmo
gera na sua última aba o DIRF
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”, 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 contribuinte 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 Imposto de Renda
justamente para que 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.
Com o valor da destinação, o CMDCA financia e custeia ações para prevenção
e atendimento de crianças
e adolescentes em estados
de vulnerabilidade e riscos
sociais, para ele receber tal
recurso e a possibilidade de
autonomia de sua aplicação
nas necessidades do município sem necessariamente depender de aprovação política
ou de interesse de terceiros.
O CMDCA é um órgão
autônomo, composto por
técnicos que definem a aplicação dos recursos conforme
a demanda apresentada pelo
município. Hoje Batatais tem
a capacidade de destinação
R$ 1,5 milhão, o valor real de
destinação está muito aquém
da capacidade, quanto mais
recurso o CMDCA recebe por
meio da destinação, mais investe em ações de mudança
na vida da sociedade.
ENTIDADES PODEM
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 entidades que
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 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 La-

zzarini, 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 a criança, adolescente e sua família
proporcionando espaços de
convivência, formação profissional e atendimentos pontuais ás suas necessidades.
“Atualmente o Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente em Batatais
pode arrecadar quase R$ 2 Milhões. Infelizmente ainda estamos muito aquém desse valor,
arrecadando por média 300 mil
reais”, informou o assistente.
A Diretoria do CMDCA é
composta paritariamente por
pessoas da sociedade civil,
entidades e representantes
governamentais. Aline Cristina Grigolato é a atual presidente, Emanuela Fortunato a
secretária e os demais membros titulares do conselho. As
reuniões do CMDCA são mensais e abertas à comunidade,
acontecem sempre na Secretaria Municipal de Assistência
Social na segunda quarta-feira do mês, no período da manhã. Qualquer dúvida entrar
em contato com pelo telefone (16) 3761-8568.
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Confirmada a Missão Empresarial da ACE A confusão sobre a
Batatais à Expomafe para o dia 10 maio contribuição sindical
As inscrições já estão abertas e devem ser feitas com bastante antecedência
na sede da entidade. As vagas são limitadas

D

e 7 a 11 de maio,
no São Paulo Expo
Exhibition & Convention Center, será realizada a Expomafe 2019 - Feira
Internacional de Máquinas-Ferramenta e Automação
Industrial. A ACE Batatais
confirmou a Missão Empresarial para o dia 10 de maio,
sexta-feira, com saída às 5h
da sede da entidade. As inscrições já estão abertas e encerram no dia 26 de abril. O
investimento para associados
é de R$ 120 e para não sócios
é de R$ 140.
Compradores, engenheiros, técnicos, executivos e
coordenadores, especialistas
em produtos e processos,
fornecedores de todos os
segmentos do setor metalmecânico, técnicos em logística, fabricantes de máquinas
e equipamentos e demais
profissionais das áreas de
engenharia, industrial, manutenção, produção, qualidade
e manufatura já podem garantir sua presença na Expomafe 2019.
“É uma oportunidade de
conhecer os últimos lançamentos de equipamentos e
tecnologia de ponta no setor metalmecânico. Batatais
possui muitas empresas que

trabalham nesse importante
segmento que podem aproveitar para aprofundar ainda
mais suas experiências e conhecimentos, encontrando
com representantes das principais marcas do mercado.
Todas as empresas que atuam no setor de metalurgia estão convidadas para a missão
empresarial”, comentou o
gerente executivo da ACE Batatais, Luiz Carlos Figueiredo
Com público de 45 mil visitantes, a feira EXPOMAFE
apresentou em sua primeira edição em 2017 a última
geração de máquinas-ferramenta e automação industrial de 630 marcas nacionais
e internacionais, e atraiu
empresários
interessados
em preparar seus parques industriais para o novo ciclo de
crescimento econômico.
Para a edição 2019, a Expomafe tem presença confirmada de mais de 750 marcas
nacionais e internacionais,
três pavilhões estrangeiros
(Alemanha, Estados Unidos e
China) e estandes individuais
de empresas de sete países
(Alemanha, Áustria, Estados
Unidos, Suíça, China, Argentina e Japão), além do apoio
de mais de 60 entidades setoriais do Brasil e do Exterior, e

uma área de 55 mil m2 (25% a
mais que na edição inaugural,
em 2017), a Expomafe 2019
se consolidou como o maior
e mais importante evento da
América Latina para geração
de negócios, lançamentos e
inovação dos setores que representa.
Os visitantes poderão conhecer as novidades em primeira mão e atualizar seus
parques fabris com o que há
de mais moderno nos segmentos de acessórios (dispositivos e componentes), controle de qualidade integrado
à fabricação e medição, automação industrial, robótica
e integração de células de

manufatura, equipamentos
hidráulicos e pneumáticos,
válvulas, bombas e compressores, equipamentos para
movimentação e armazenagem, ferramentas manuais
e de corte, máquinas e equipamentos para o setor metalmecânico, máquinas-ferramenta, soldagem e corte,
manufatura aditiva, prototipagem e impressoras 3D.
Uma iniciativa da Abimaq
- A Associação Brasileira da
Indústria de Máquinas e Equipamentos e da Informa Exhibitions, a Expomafe 2019 espera receber 55 mil visitantes
profissionais do Brasil e de
outros 30 países.

SERVIÇO

Missão Empresarial EXPOMAFE 2019 – Feira Internacional de
Máquinas-Ferramenta e Automação Industrial
Data: 10 de maio de 2019
Horário: Saída da sede da ACE Batatais às 5h
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center
Inscrições: De 1º a 26 de abril, na ACE, localizada à Praça Doutor José Arantes Junqueira, n.º 90, centro, ao lado da Rodoviária de Batatais.
Investimento: R$ 120 para associados, R$ 140 para não sócios
(inclui viagem de ida e volta e ingresso para a feira)
Mais informações pelos e-mails gerencia@acebatatais.com.
br e marketing@acebatatais.com.br ou pelo telefone (16)
3761-3700.

ACE Batatais convida associados para o
Café da Manhã Empresarial

O evento, que tem o objetivo de promover o encontro entre empresários da cidade,
acontecerá no dia 23 de abril, com a palestra Terceirização

C

onforme o presidente da ACE Batatais, Gino Ivair
Bellon, havia anunciado na
edição de março do Jornal
Empreenda, os cafés da manhã empresariais estão de
volta. O encontro entre associados está agendado para
o dia 23 de abril, terça-feira,
às 7h30, no Salão de Eventos Alcides Milan. No dia, o
diretor jurídico da entidade,
o advogado Alexandre Santos Toledo, abordará o tema
“Terceirização”.
“A partir desse mês, a
ACE Batatais volta a promo-

ver o Café da Manhã Empresarial.
Queremos que seja
realizado pelo menos um por mês,
podendo ser acompanhados por palestras ou
simplesmente para um bate-papo entre os empresários.
Acreditamos que essa aproximação entre ACE e entre os
próprios empresários é muito saudável, pois promove o
networking, estabelece uma
rede de contatos importantes, que é justamente o que
a nossa associação sempre
primou”, ressaltou Gino.
Segundo o gerente da ACE
Batatais, Luiz Carlos Figueiredo, o Café da Manhã Empresarial foi marcado para bem
cedinho, às 7h30, permitindo a participação de muitos

empresários, que poderão
degustar um delicioso café
antes de iniciar o expediente
em suas empresas.
Já o diretor jurídico, Alexandre Toledo, promete abordar o
tema de forma muito objetiva
e informativa, levantando conceitos, vantagens e as precauções legais que os empresários
devem ter ao contratar serviços terceirizados.
“Quando se fala em terceirização, a ideia que permeia o
senso comum é a de redução
de custos e da burocracia

inerente ao contrato de trabalho. Para os defensores, é
medida salutar à geração de
empregos e racionalização
da produção. Os contrários
sustentam que é medida perniciosa, alegando a redução
da proteção do trabalhador.
Fato é que a questão ainda
há de gerar muita discussão.
É importante lembrar que a
nova lei e o entendimento do
STF também contém diversas
obrigações para o contratante de terceirizados”, comentou Toledo.

SERVIÇO
Evento: Café da Manhã Empresarial
Palestra: Terceirização, com o diretor jurídico Alexandre Toledo
Data e Horário: dia 23 de abril de 2019, às 7h30.
Local: Salão de Eventos Alcides Milan, sede da ACE Batatais.
Praça Dr. José Arantes Junqueira, n.º 90, Centros, Batatais.
Mais informações pelo (16) 3761-3700.

O

Brasil tem uma tradição de não zelar adequadamente pela edição de normas. É absurdamente
comum encontrar textos normativos confusos e
imprecisos, assim como não são raras as discussões sobre
constitucionalidade das normas.
Para além de caracterizar o desleixo e falta do Poder
Executivo e do Poder Legislativo no exercício de uma de
suas funções mais importantes para o Estado de Direito, este procedimento (ou esta falta de procedimento)
gera insegurança jurídica e prejuízo social e econômico
e, não raro, acaba depois de anos de discussão no Judiciário.
Há inúmeros exemplos deste descuido: os expurgos
inflacionários da caderneta de poupança, o Funrural, a
incidência de IPI na revenda de produtos importados,
dentre tantas outras, que terminam (ou ainda não terminaram) depois de anos de tramitação no Poder Judiciário.
A mais recente destas confusões é a Medida Provisória
nº 873/2019, que alterou a CLT para determinar que a contribuição sindical seja paga apenas por “boleto bancário ou
equivalente eletrônico”.
A primeira crítica é quanto ao meio utilizado: a medida
provisória. O art. 62 da Constituição determina que a MP
deve ser editada “em caso de urgência e relevância”. Isso é
assim, porque a MP inverte o processo legislativo e concentra grandes poderes nas mãos do Presidente da República.
No caso da MP 873, não me parece que havia nem urgência, nem relevância que justificasse uma ampla discussão no
Congresso Nacional.
Além disso, a MP 873 viola a Constituição. O inc. IV do
art. 8º da Constituição que determina expressamente que
a contribuição sindical será descontada em folha. E aqui a
questão é de hierarquia: a Medida Provisória não pode alterar o texto constitucional e não prevalece sobre o que dispõe
a Constituição.
Inequivocamente a MP 873 compõe o conjunto de normas que está promovendo profundas alterações no sistema
sindical brasileiro, inauguradas com a reforma trabalhista
(Lei nº 13.467/2017), que tornou facultativa a contribuição
sindical.
Tais medidas, longe de estabelecer uma reforma no sistema sindical (que, sem dúvida, ainda é necessária), apenas
enfraquecem financeiramente os sindicatos, desprezando
a importância que o ordenamento jurídico lhes atribui, especialmente na edição de normas coletivas que, segundo
a mesma reforma trabalhista, prevalece sobre a legislação
(CLT, art. 611-A) e, portanto, escancara uma porta para a corrupção de sindicados de empregados por empresas pouco
escrupulosas.
Além disso, obriga o trabalhador voluntariamente sindicalizado - e há muitos deles no Brasil - a ter que promover
o pagamento, em detrimento da comodidade do desconto
em folha.
Em consequência de todos estes argumentos, os embates judiciais já se iniciaram, incluindo ações individuais
e coletivas, e já existem decisões determinando o desconto em folha de pagamento. Além destas ações, a Ordem
dos Advogados do Brasil pediu ao STF que declare a MP
873 inconstitucional (ADI nº 6.098, relatada pelo Ministro
Luiz Fux).
Certamente, o raro leitor deste texto está a perguntar:
desconto ou não a contribuição sindical.
O empregador tem três alternativas: cumprir a MP 873
e não fazer o desconto; invocar a Constituição (art. 8º, inc.
IV) e descontar (desde que autorizado por escrito pelo empregado); ou, depositar em juízo (medida operacionalmente
complexa e onerosa).
A questão é delicada. Não obstante a aparente inconstitucionalidade da MP 873, referida norma tem presunção de
validade e deve ser cumprida até que seja retirada do ordenamento jurídico, seja pela rejeição do Congresso Nacional,
seja por decisão judicial.
Sendo assim, sugerimos que as
empresas não façam o recolhimento,
mas fiquem atentas em conjuntos com
a assessoria contábil e jurídica, para a
eventual rejeição da MP 873 pelo Congresso ou em razão de decisão judicial.
Dr Alexandre dos Santos Toledo
Diretor de Assuntos
Jurídicos da ACE Batatais
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NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA:

Micro Empreendedores Individuais devem fazer a
declaração anual de faturamento até 31 de maio

T

odo Micro Empreendedor Individual
(MEI), independente do setor em que atua, deve
fazer sua declaração anual
até o dia 31 de maio para
evitar multas. Para auxiliar
o grande número de MEIs, a
ACE Batatais possui uma unidade do Sebrae Aqui, onde os
empresários podem tirar suas
dúvidas de como e quando
fazer sua Declaração Anual
Simplificada do MEI (DASN-Simei). O Sebrae Aqui Batatais atende das 9h às 12h30 e
das 14h às 17h, de segunda à
sexta-feira.
Os Micro Empreendedores Individuais (MEI) de Ba-

tatais devem ficar atentos
à declaração anual de faturamento, que é obrigatória
para manter os benefícios da
formalização. Dessa forma,
quem se formalizou entre
2009 e 2018 deve apresentar
à Receita Federal, a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-Simei)
A consultora do Sebrae
Aqui Batatais, Andrea Oliveira está à disposição para
esclarecer dúvidas para que
todos os MEIs de Batatais
façam a declaração anual de
rendimentos. O prazo legal
para a entrega do documento
segue até 31 de maio, sem a
possibilidade de prorrogação.

Inadimplência tem
queda de 60% no
primeiro trimestre

S

egundo levantamento de dados da ACE
Batatais, com base
no banco de dados da Boa
Vista SCPC (Serviço Central
de Proteção ao Crédito), entre o dia 1º de janeiro até o
dia 26 de março deste ano,
as empresas de Batatais negativaram 369 clientes que
deixaram de liquidar as suas
dividas. Foram registradas
480 ocorrências, sendo 288
clientes com um registro, 80
com dois a cinco ocorrências,
um cliente com mais de cinco ocorrências, tendo uma
média de 1,3 ocorrências por
cliente.
O valor total da inadimplência registrado até o dia
26 de março deste ano é de
R$ 257.258,02. Foi registra-

do 443 ocorrências
com até um ano de
vencimento, totalizando R$ 235.413,68
e 29 ocorrências com
dividas de até dois
anos, totalizando R$
17.205,46.
As dividas estão
concentradas no valor de R$ 100,00 a R$
500,00, com 265 ocorrências,
totalizando R$ 59.161,39.
Existe ainda 83 ocorrências
de até R$ 100,00, totalizando
R$ 6.033,03 e 56 ocorrências
com débitos entre R$ 501,00
a R$ 1.00,00, totalizando R$
42.303,76. Com débitos acima de R$ 1.000,00 houve 76
ocorrências R$ 149.759,84.
No mesmo período de
2018 foram negativados
544 clientes, que tiveram
1.116 ocorrências, com um
valor total de débitos de R$
649.257,61. Comparado os dados de 2019 com 2018, observa-se que em 2019, houve a
redução de 60,4% do valor da
divida e de 32,2% da quantidade de clientes negativados.
Luiz Carlos Figueiredo

A DASN-Simei é obrigatória
para que o MEI mantenha os
benefícios da formalização,
tais como: a cobertura da
Previdência Social, aposentadoria e auxílios para ele e sua
família.
O empreendedor que não
apresentar a declaração no
prazo pagará uma multa e

não poderá emitir os boletos
mensais deste ano referentes
ao pagamento do INSS, ISS e
ICMS. Na declaração, o MEI
deve apresentar um relatório
com o valor do faturamento
da empresa, a receita bruta,
registrada até dezembro de
2018, além de informar se
teve funcionário registrado.

No Portal do
Empreendedor é
possível encontrar
a listagem dos escritórios
contábeis que atendem
gratuitamente os
micro empreendedores. O MEI deve
atentar para não
confundir a DASN-Simei com
a Declaração Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física,
que deve ser entregue até o
final de abril. Prazos e objetivos das duas declarações
são distintos. O MEI é isento
de entregar a Declaração de
Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ).

SERVIÇO
O Sebrae Aqui de Batatais oferece todo tipo
de orientação para MEIs,
micro e pequenos empresários. 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 12h30 e das 14h às
17h, de segunda à sexta-feira. O telefone de contato é o (16) 3761-3700.
O endereço eletrônico do
Portal do Empreendedor é
o www.portaldoempreendedor.gov.br .

ACE abre inscrições para o curso
“Plano de Negócios” do programa
Começar Bem Sebrae

S

abe aquela ideia que
pode fazer você ingressar no mercado,
ter sucesso e ganhar muito
dinheiro? Ela pode se tornar
realidade e um dos caminhos
é participar do curso Plano de
Negócios do programa Começar Bem do Sebrae. Por meio
de uma parceria, a ACE Batatais agendou para os dias 7 e
8 de maio a realização do curso, com um investimento de
R$ 160 por participante. As
inscrições já estão abertas.
Segundo o gerente da ACE
Batatais, Luiz Carlos Figueiredo, essa é a oportunidade
para os aspirantes a empreendedores colocar suas ideias
em prática, pois o curso Plano de Negócios orienta como
planejar de forma eficiente
um negócio antes de iniciar as
atividades no mercado. Com
conhecimento a empresa que
inicia as atividades reduz a
margem de risco e aumenta
as chances de se consolidar.
“Este curso tem o objetivo
de orientar os participantes
quanto aos principais desa-

fios na implementação de um
negócio de forma que ele se
sinta capaz de compreender
o instrumento, aumentando
sua capacidade de inserção
e permanência no mercado”,
comentou o gerente.
A oficina tem o propósito
de criar condições para que
o participante possa: Compreender o conceito e as
ferramentas para elaboração
do plano de negócios; Pre-

dispor-se a elaborar o plano
de negócios para seu futuro
empreendimento; Utilizar as
ferramentas que subsidiam
a elaboração de um plano
de negócios. O mercado e
a descrição de seu negócio,
também o plano operacional
e financeiro.
O público-alvo do curso
é o potencial empresário, ou
seja, aquele que ainda não
criou o seu negócio. Entre-

tanto, também
poderá participar aquele empreendedor que
já tem um negócio, mas está na
informalidade.
A realização do
curso está condicionada ao número mínimo de
20 inscrições.
Serviço - As
inscrições para
participar
do
curso Plano de
Negócios já estão abertas e
podem ser feitas
diretamente na ACE Batatais,
localizada à Praça Doutor José
Arantes Junqueira, n.º 90, de
segunda à sexta-feira, das 9h
às 18h. O curso será realizado
nos dias 7 e 8 de maio, terça e quarta-feira, das 19h às
22h. a carga horária do curso
é de 6h. O investimento é de
R$ 160 por pessoa, já incluso
o manual do participante e
o certificado. Mais informações pelo (16) 3761-3700.
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Missão Empresarial ACE à Hair Brasil 2019
será no dia 15 de abril

N

o dia 15 de abril,
segunda-feira, às
5h da madrugada,
uma Missão Empresarial da
ACE Batatais em parceria com
o Sebrae SP partirá para São
Paulo, levando 44 profissionais do segmento de beleza
para a importante Feira Internacional de Beleza, Cabelo e
Estética, a “Hair Brasil Profissional 2019”, que nesse ano
acontece de 13 a 16 de abril
no Expo Center Norte.

“A Hair Brasil é referência
no setor de beleza. Muitos
profissionais aguardam ansiosos a realização desse evento
para poderem conhecer o
que há de mais atual neste
segmento que tem apresentado crescimento acentuado nos últimos anos. A ACE
Batatais e o Sebrae abriram
as inscrições em março e rapidamente as vagas foram
preenchidas”, comentou a
coordenadora a agente do

Sebrae Aqui Batatais, Andrea
Oliveira.
Empresas e profissionais
de todos os setores comprovaram que a Hair Brasil desenvolveu um novo conceito
em feiras especializadas e se
tornou o grande ponto de encontro do trade da beleza. O
evento une informação, gestão, moda e negócios num
formato único, que rapidamente se transformou em
referência para todo o setor,
no Brasil e na América Latina.
Cabeleireiros, esteticistas,
administradores de salões e
clínicas de beleza também
elegeram a feira como seu
grande momento de atualização. Eventos como o Hair Brasil Fashion Show, os congressos, seminários e workshops
tornam disponíveis no Brasil,
informações antes só encontradas no exterior. Os profissionais podem conhecer

nestes eventos o talento e o
melhor da técnica mundial.
Podem ver as novidades da
indústria e falar direto com
seus fornecedores, trocando
experiências e desenvolvendo ideias.
Em parceria com o Sebrae
SP, a ACE Batatais disponibiliza essa oportunidade para

os empresários do setor de
beleza, garantindo aos profissionais a chance de trazer o
que há de mais moderno para
seus clientes.
AGENDA
A Missão Empresarial
Hair Brasil, que acontecerá em São Paulo, no Pavi-

lhão da Expo Center Norte,
está agendada para o dia
15 de abril, segunda-feira,
com saída da sede da ACE
Batatais às 6h. As inscrições já foram encerradas.
Mais informações pelo
16 3761.3700 ou pelo 16
99201-8700, com Andrea
Oliveira.

Curso Super MEI Gestão forma
27 participantes no mês de março
Segundo informou a agente Andrea Oliveira, essa foi a maior turma dos cursos Super MEI realizados em Batatais
terça). Segundo informou Andrea, os participantes gostaram muito do curso, fazendo
até comentários elogiosos,
ressaltando que o aprendizado foi muito importante e
que será colocado em prática
nas suas empresas.

N

o mês de março,
entre os dias 18
e 26, das 19h às
22h, foi realizado o Curso Super MEI Gestão no Salão de
Eventos Alcides Milan, sede
da ACE Batatais. Segundo informou a agente do Sebrae
Aqui, o curso teve recorde

de participação, formando 27
pessoas aos final.
“Os participantes foram
assíduos, marcaram presença
todos os dias, acompanharam todo o período das aulas e isso é muito importante
para o aprendizado, para a
absorção do conteúdo passa-

do pelo consultor do Sebrae”,
comentou Andrea.
As aulas aconteceram em
duas semanas de março. A
primeira semana foi compreendida pelos dias 18,19 e 20
(segunda a quarta-feira), dando uma pausa e retornando
nos dias 25 e 26 (segunda e

PROGRAMA JURO ZERO
Para quem já é MEI, os
cursos do Super MEI dão ainda a possibilidade do empreendedor conseguir crédito
de R$ 1 mil a R$ 20 mil para
investir em seu negócio, dentro do Programa Juro Zero
Empreendedor, desde que
não esteja com restrições cadastrais.
O valor do financiamento
pode ser destinado para compra de produtos e serviços
pretendidos para o exercício
das atividades do microempreendedor, tais como: equipamentos, acessórios para

veículos, veículos utilitários,
motocicletas, ciclomotores e
ferramentas para trabalho. O
prazo de pagamento do em-

préstimo é de até 36 meses,
com carência de até seis. Para
os empreendedores que pagarem em dia, o juro é zero.

SERVIÇO
A ACE Batatais possui uma grande programação de cursos,
oficinas e palestras importantes para contribuir com o crescimento e fortalecimento das empresas. Faça uma visita à ACE
Batatais para conhecer tudo o que ela oferece ao empresário. A
entidade está localizada à Praça Doutor José Arantes Junqueira,
n.º 90, Centro, aberta de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h, e
aos sábados das 9h às 13h. Mais Informações pelo 3761-3700.
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Dia Internacional da Mulher com Café da Manhã
para empresárias na ACE Batatais

N

o dia 8 de março,
sexta-feira, ás 8h,
no Salão de Eventos Alcides Milan, a ACE Batatais realizou o Café da Manhã
Empresarial exclusivamente
para as mulheres. O evento
foi uma homenagem especial
ao Dia Internacional da Mulher e contou com mais de 50
participantes.
“A ACE Batatais possui
em seu quadro de associados, várias mulheres empresárias e nada mais justo que
fazer essa homenagem às
nossas guerreiras. Oferecemos um café da manhã delicioso, tornando o dia, tanto
para as nossas convidadas
como para nós, mais especial”, comentou o gerente
da ACE Batatais, Luiz Carlos
Figueiredo.
Às 7h30, os colaboradores da entidade já estavam
à postos aguardando as convidadas. O salão de eventos
carinhosamente preparado
para a recepção. Em duas
mesas, o tradicional café
preto brasileiro, leite, achocolatado, sucos naturais de
laranja, uva e goiaba, bolos
de sabores variados, roscas,
broas, forrobodós, biscoitos,
bolachas, sanduiches naturais e pães de queijo.

Por volta das 8h, várias
convidadas já ocupavam
o espaço e após o café da
manhã, acompanharam a
palestra “Mulheres Bem
Resolvidas”, com Deise Thomazelli, master coach, palestrante e analista comportamental.
Ao final do evento, todas as mulheres presentes receberam uma linda
rosa vermelha marcando
ainda mais a homenagem
ao Dia Internacional da
Mulher.
Segundo o presidente
da ACE, Gino Ivair Bellon, o
Café da Manhã da Mulher
Empresária também marca

o retorno dos cafés da manhã empresariais para todos
os associados. “Queremos
realizar pelo menos um por
mês, seja com palestras ou
apenas para nos encontrar e
conversar. Já estamos vendo
uma data para abril. É importante a participação de
todos os empresários, afinal a ACE Batatais é a casa
do empresário batataense”,
ressaltou.
A data do próximo Café
da Manhã Empresarial será
divulgada amplamente no
Jornal Empreenda, nas rede
sociais e no e-mail marketing.
Todos os empresários estão
convidados.
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Realizado o segundo encontro do
Grupo de Recursos Humanos da ACE Batatais
O evento contou com mais de 50 profissionais de 37 empresas do município

N

o dia 26 de março, terça-feira, às
13h30, no Salão de
Eventos Alcides Milan, sede
da ACE Batatais, foi realizado
o segundo encontro do Grupo de Recursos Humanos,
com a participação de 54
profissionais de 37 empresas
do município. No evento, a
consultora Beatriz Resende,
especialista no setor de RH,
abordou o tema de forma
ampla, pautando as discussões do dia, levantando aspectos relevantes e atuais.
Na abertura do evento,
o gerente Luiz Carlos Figueiredo e o diretor jurídico Alexandre Santos Toledo, deram
as boas-vindas aos profissionais, ambos ressaltando a

importância do encontro e da
participação das empresas,
levando em consideração
que o setor de RH lida diariamente e diretamente com
os milhares de colaboradores
dos mais variados segmentos
do comércio, da indústria e
de prestação de serviço.
“Esses encontros estão
sendo patrocinados pela ACE
Batatais com o objetivo de
contribuir com as empresas
do município, pois temos
certeza que o RH é um dos
setores fundamentais para
o bom relacionamento entre colaboradores e patrões
e possuem problemas e dificuldades semelhantes que
podem ser trazidos para o
grupo, discutido e, muitas ve-

zes, solucionados”, comentou
o gerente.
Beatriz Resende, especialista em consultoria empresarial
e com mais de 30 anos de carreira em Recursos Humanos,
abriu o bate-papo com os profissionais de Batatais, ressaltando a importância do trabalho, do relacionamento com os
colaboradores das empresas,
que RH é muito mais do que
realizar processos seletivos,
contratações, desligamentos e
fechamentos de folha.
“O setor de Recursos Humanos evoluiu e hoje tem
uma função maior, diferente
de alguns anos, e temos que
sempre estar antenados e
acompanhar esse processo,
de administrar relaciona-

mentos, de entender e intermediar, sendo a ponte entre
colaboradores e empresários. De identificar comportamentos que colocam o colaborador ou a empresa em
risco, de observar e de muitas vezes, abrir o diálogo para
entender e, posteriormente,
dar andamento aos casos e
chegar a soluções”, disse ela.
Durante a realização do
encontro, Beatriz Resende
pediu para que os presentes,
um a um, se apresentassem e
falassem um pouco das empresas que trabalhavam. Por
volta das 15h30, houve uma
pausa para o café, momento em que os participantes
aproveitaram para falar sobre o encontro e muito avaliaram de forma positiva.
Na parte de organização
para o evento, a ACE Batatais pediu aos participantes
que preenchessem uma ficha
de inscrição para controle
e também contato com os
participantes, que também
receberam crachás com seus
nomes e as empresas que representavam.
Já ao final, Beatriz Resende comunicou aos participantes do Grupo de RH que
os encontros acontecerão
a cada dois meses, ficando
agendado o próximo para o

dia 21 de maio, às 13h30, no
Salão de Eventos Alcides Milan, sede da ACE Batatais.
“Aproveitamos novamente para convidar as empresas
e empresários, associados ou
não, para participar do Grupo de Recursos Humanos da
ACE Batatais. Mesmo que não
tenham participado dos dois

primeiros encontros. O grupo
está aberto a novas participações”, comentou Figueiredo.
Para as empresas e empresários que queiram mais
informações sobre os encontros e como participar, o
telefone de contato é o (16)
3761-3700, ou pelo e-mail gerencia@acebatatais.com.br .
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Agrishow de Ribeirão Preto começa no dia 29 de abril
Feira mostrará grandes e importantes lançamentos acompanhando as tendências da Agricultura 4.0

D

e 29 de abril a 3 de
maio, o setor agrícola do Brasil e do
exterior estará reunido em
Ribeirão Preto para participar da Agrishow 2019 – Feira
Internacional de Tecnologia
Agrícola em Ação. Esta é a
26ª edição de uma das maiores e mais completas feiras
deste segmento no mundo.
Três empresas de Batatais
têm presença confirmada no
evento; Fundição Batatais, Jumil e Marispan.
Segundo a assessoria de
imprensa do evento, a comercialização de máquinas e
implementos agrícolas deve
alcançar um crescimento de
10,9% em 2019, segundo um

levantamento realizado pela
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). Essa tendência de um novo aumento
nas vendas do segmento retrata a pujança do agronegócio brasileiro e a boa capitalização dos produtores rurais e
agricultores.
Nesse cenário, no qual a
indústria de máquinas e implementos agrícolas tem registrado significativos índices
de crescimento, acontece a
Agrishow 2019 – 26ª Feira
Internacional de Tecnologia
Agrícola em Ação, marcada
entre os dias 29 de abril e 3
de maio, em Ribeirão Preto,
interior de São Paulo.

O evento deverá contribuir fortemente para a
tomada de decisão dos usuários de máquinas e implementos agrícolas, já que a
feira é uma das maiores do
mundo e referência tecnológica para os mais variados
setores do agronegócio. “Ela
oferece tudo o que o produtor rural necessita ao seu
negócio, sendo, portanto, a
principal vitrine de lançamentos e palco das tendências e
tecnologias do agronegócio,
responsáveis pelo expressivo
aumento de produtividade alcançado pelo campo”, afirma
João Marchesan, presidente
da Abimaq.
A Agrishow 2019 deve
contar com a participação de
mais de 800 marcas expositoras nacionais e internacionais
e reunir mais de 150 mil visitantes qualificados, do Brasil
e do exterior, em 520 mil m²
de área. “Essa nova edição
acontece em um momento
de grandes expectativas em
relação ao desenvolvimento
nacional e a esperança de um
Brasil melhor. Todos sabem
que, no Brasil, a agricultura

e pecuária dominam a produção de equipamentos agrícolas em ambiente tropical.
Assim, os visitantes podem
esperar a apresentação do
que há de mais avançado em
termos de tecnologia no segmento”, destaca Marchesan.
Segundo o presidente da
Abimaq, a feira contará com
grandes e importantes lançamentos, que acompanham
as tendências da Agricultura
4.0. “Uma importante novidade é um estande no centro da Agrishow, em que vamos expor o Banco de Dados
Colaborativo do Agricultor
(BDCA), que é o big data em
nuvem do campo, onde ficam
armazenadas todas as informações obtidas pelos diversos equipamentos e sensores
para utilização em todas as
análises necessárias na moderna agricultura”.
Além dessa contribuição
para a transformação digital
do agronegócio iniciada pela
Abimaq, a feira terá ainda
o fortalecimento do espaço
destinado às startups, chamada de Arena de Inovação.
Serão dez startups ligadas

ao agronegócio e voltadas à
conectividade no campo que
apresentarão soluções inovadoras e importantes para o
segmento. “Isso é fundamental, pois no Brasil é realidade
a conectividade embarcada
em equipamentos como tratores, colheitadeiras, pulverizadores. As startups são
fundamentais na criação de
aplicações que facilitem essa
comunicação e agreguem
valor aos equipamentos, ao
processo e ao próprio negócio”, diz Francisco Matturro,
presidente da Agrishow 2019.
Outras atrações do
evento serão a Arena de

Demonstrações de Campo, com uma nova área de
plantio e tratos culturais
de hortifrúti, coordenado
pela Coopercitrus, além
da demonstração de outras tecnologias; a Arena
de Conhecimento, palco
de apresentações de novas
tecnologias, conhecimento
e tendências, com conteúdo relevante para o dia a
dia e para os negócios dos
profissionais do campo e a
Arena do Produtor Artesanal, que vai reunir a cadeia
de produção de alguns segmentos, ressaltando o valor
agregado do produto final.

Sebrae faz o lançamento do Programa ALI em Batatais
Podem participar do “Agente Local de Inovação” do Sebrae EPPs e MEs com faturamento anual de R$ 360 mil à R$ 3,6 milhões.
O programa auxiliará gratuitamente o desenvolvimento de empresas batataenses

N

o dia 27 de março,
às 19h, no Salão
de Eventos Alcides
Milan, A ACE Batatais, o Escritório Regional do Sebrae de
Franca e o Sebrae Aqui Batatais fizeram o lançamento do
“Programa ALI – Agente Local
de Inovação”, com a palestra
de apresentação. A informação é de que até 40 empresas
da cidade poderão receber os
benefícios do programa que
atenderá gratuitamente EPPs
(Empresas de Pequeno Porte)
e MEs (Micro Empresas) com
faturamento anual de R$ 360

mil a R$ 3,6 milhões.
A palestra de lançamento
do Programa ALI foi feita pelo
consultor do Sebrae Franca,
Anderson Silva, acompanhado pela agente do Sebrae
Aqui Batatais, Andrea Oliveira e pela agente que ficará
responsável pelo contato
direto com as empresas beneficiadas, Francielle Xavier
Abreu.
“Esta é uma ótima oportunidade para as empresas
se desenvolverem, vislumbrando novos horizontes,
com algo que está muito em

evidência
no
mundo empresarial, que é a
inovação, seja
nos produtos,
seja na maneira de atender
seus clientes,
de organização
de estoque, financeira, agregando valor ao
trabalho
que
vem sendo realizado. ressaltou o gerente
da ACE Batatais”, Luiz Carlos
Figueiredo.
O Programa ALI é realizado pelo SEBRAE (Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e
CNPq (Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico
e Tecnológico), cujo principal
objetivo é promover a prá-

tica continuada de ações de
inovação nas empresas de
pequeno porte, por meio de
orientação proativa, gratuita
e personalizada.
A agente Francielle Abreu
irá realizar visitas às empresas que aderiram ao programa, fará diagnósticos,
apresentações,
buscando

informações que subsidiem
o acompanhamento à empresa, prospectando fontes
de recursos e de apoio, contribuindo para a elaboração
e acompanhamento do plano
de trabalho da empresa assistida, facilitando o processo
de inovação, desde o surgimento da ideia até a sua im-

plementação.
O programa promete técnicas de inovação, deixando
as empresas participantes
mais competitivas, se destacando das concorrentes com
a oportunidade de novos negócios, consequentemente,
com o crescimento e fortalecimento da empresa.
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Espaço da Mulher Empresária

a edição de abril do Jornal Empreenda, o Espaço Mulher Empresária tem como
convidada Janete Aparecida Corrêa Silva, proprietária da empresa Disk Roupas
Elegance, uma loja do setor de vestuário compacta e muito completa do Bairro
Vila Maria para toda a cidade. No próximo dia 14 de abril Janete comemora aniversário e
fica aqui registrado os parabéns de nossa equipe. A nossa convidada é casada com
Rodrigo Tavares da Silva e mãe de Maria Julia Corrêa Silva de 3 anos de idade.
Confira um pouco da trajetória profissional e da história de como Janete se
tornou empresária depois de ter trabalhado como colaboradora em empresas
de Batatais:
Espaço Mulher Empresária - Com quantos anos você começou a trabalhar e quais funções desempenhou ao longo de
sua carreira profissional?
Janete Aparecida Corrêa Silva - Comecei aos 12 anos de
idade como acompanhante de uma senhora (D. Lourdes), na cidade de Nuporanga, a qual serei eternamente grata. Depois minha família e eu mudamos para Batatais, onde trabalhei como
atendente de panificadora, em seguida, ingressei na PhotoAlbum Universal onde fiquei por 8 anos. Logo mais me surgiu o
interesse por vendas, com isso me tornei uma empreendedora,
no início, como sacoleira em 2007 e por fim, em 2011 a conquista da loja física e então abrimos a Disk Roupas Elegance.
EME - Como se tornou empresária? Por que optou pelo
setor de vestuário?
Janete Silva - Sempre quis trabalhar por conta própria.
Quando decidi sair da empresa que estava há muito tempo,
logo pensei no ramo de vestuário e a minha paixão por vendas
também ajudou muito.
EME - Como é o seu dia-a-dia na empresa e quais as suas
responsabilidades?
Janete Silva - É bem corrido meu dia-a-dia. Procuro sempre
atender da melhor forma possível nossos clientes. Minhas funções vão desde a seleção e compra de mercadorias até a venda
final. Enquanto isso, a parte administrativa e as entregas ficam
por conta do meu marido.
EME - Há quantos anos a empresa Disk
Roupas Elegance está no mercado?
Janete Silva - Em setembro de 2019
completaremos nove anos da loja Disk Roupas Elegance, mas estou no setor de vestuário há 12 anos.
EME - Em sua trajetória como empresária, quais dificuldades você encontrou?
Janete Silva - Acredito que tenha sido
o medo de adquirir dívidas com o não
recebimento de clientes, quando existe
essa “mão de via dupla” de confiança e
comprometimento entre vendedor/cliente. E a necessidade de atentar aos gostos
de nossos consumidores e a tendência do
momento.

EME - A Disk Roupas Elegance sofreu com os períodos de
crise política e econômica nos últimos anos?
Janete Silva - Sim. Sofreu principalmente em 2015 e 2016.
Dificuldades com inadimplência, muitas pessoas perderam
seus empregos, foram anos muito difíceis. Contratempos sempre existem, mas temos que ser firmes e seguir em frente. O
apoio da minha família e do meu marido foram fundamentais.
EME - Qual sua opinião sobre o comércio de Batatais?
Janete Silva - O comércio de Batatais é bem amplo e diverso. Mas há o dever de refletir muito bem no que executar.
Penso que, numa cidade menor é indispensável um bom planejamento para algo duradouro, para acompanhar as mudanças
do mercado e as necessidades do freguês.
EME - O nome da loja, que tem endereço físico e estabelecido, se refere ao atendimento do cliente em seu domicílio. A
empresa continua oferecendo esse serviço?
Janete Silva - Quando comecei, em 2007, era somente a
Disk. Depois minhas clientes e amigas sempre me incentivaram
a abrir as portas. Veio a vontade de transformar este sonho em
realidade, passei essa ideia para meu marido que sempre me
apoia e sonha junto comigo, sei que sempre posso contar com
ele e em 2011 abrimos a loja física, mas o nosso forte ainda é
o Disk (um diferencial para a empresa) assim como para maior
comodidade e conforto, pois sabemos da correria do dia-a-dia dos nossos clientes. Levamos nossos
produtos até sua casa sem compromisso
e estabelecemos o prazo de um dia para
devolução ou aquisição. Essa “jogada”
permite mais liberdade e fidelização aos
nossos compradores.
EME - Quais os produtos a sua empresa oferece?
Janete Silva - Trabalhamos com tendências do momento e moda básica.
Aqui na Elegance você encontra jeans
(calças, shorts e saias), blusas, camisas
masculinas e femininas, vestidos, legging, fitness e aqui você compra também
acessórios como bolsas, cintos e carteiras. Estamos também atendendo nosso
público plus size, há uma grande procura
nesta área.

EME - Se não fosse empresária, que outra atividade gostaria de desenvolver?
Janete Silva - Se eu não fosse empresária, com certeza seria
professora de educação infantil, pois além do meu amor por
crianças, valorizo muito essa profissão, eles são a nossa base e
devemos muito respeito e agradecimento a eles. São os grandes responsáveis de nos ensinar o saber.
EME - Como concilia suas responsabilidades como mãe,
esposa, dona de casa e empresária?
Janete Silva - É bem “puxado” conciliar tudo, mas não é impossível. Amo ser mãe e também amo atender minhas clientes.
Tento administrar o meu tempo atendendo a todos. Amo o que
faço!
EME - Como você gosta de passar os seus momentos de
lazer quando não está trabalhando?
Janete Silva - Com minha família e em churrasco com amigos, gosto de
assistir filmes e uma boa
série e procuro preencher
sempre a minha vida com
as pessoas que eu amo.
EME - Qual dica você
pode dar para as mulheres
que estão começando um
novo empreendimento?
Janete Silva - Vá em
frente. Nunca desistam de
seus sonhos e objetivos.
Lutem com fé e perseverança. Deus e a família são
a base de tudo.
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Entrevista – Posto Irmãos Ribeiro Batatais
Posto Irmãos Ribeiro – As duas
unidades do Posto Irmãs Ribeiro trabalha com a bandeira de combustível
Ipiranga.
EM - Como era a Avenida dos Pupins quando o Posto Irmãos Ribeiro
foi inaugurado?
Posto Irmãos Ribeiro - Quando
iniciamos a obra na Avenida dos Pupins muitos moradores da cidade e
dos bairros próximos diziam que éramos loucos, pois na época lembro que
só havia mato em torno e terrenos
vazios nos bairros mais próximos. Mas
acreditamos em nosso sonho, e no
sonho de empreender, gerar renda e
empregos para nossa cidade.
Por Márcio Ribeiro
sócio proprietário
Jornal Empreenda - Quando e
como a empresa Posto Irmãos Ribeiro começou suas atividades?
Posto Irmãos Ribeiro Batatais O Posto Irmãos Ribeiro Batatais teve
início de suas obras no ano de 2003,
aonde começou todo o planejamento
para que pudéssemos inaugurar no
ano de 2005, quando demos início
às nossas atividades comerciais e de
prestação de serviços.

EM - Quais os produtos e serviços
a empresa oferece aos seus clientes?
Posto Irmãos Ribeiro - A empresa
é prestadora de serviços no ramo de
Combustível. Contamos hoje com um
Posto completo, com abastecimento de combustíveis; gasolina comum
e aditivada, diesel e álcool, troca de
óleo, lavagem de veículos, borracharia, padaria e loja de conveniência.
EM - Com qual marca de combustíveis o Posto Irmãos Ribeiro trabalha?

EM - Como foi essa evolução com
o passar dos anos, já que essa avenida é uma das mais movimentadas de
Batatais atualmente?
Posto Irmãos Ribeiro - Acompanhamos de perto o desenvolvimento
da Avenida, lembramos que em sua
volta não havia os bairros que hoje estão cheios de construção, o fluxo de
pessoas era bem menor. Mas acreditamos em nosso sonho de empreender, no crescimento da cidade, dos
bairros da nossa região. Hoje vemos

EM - Quem são seus proprietários
e quantos colaboradores ela conta
atualmente?
Posto Irmãos Ribeiro - O quadro
societário é composto por cinco sócios: Márcio Ribeiro, Celso Ribeiro,
Benedito Ribeiro e José Ribeiro. A empresa conta atualmente com 22 colaboradores diretos.

que tudo que visualizamos lá atrás, realmente aconteceu, o fluxo intenso, o
crescimento e o surgimento de novos.
E nós tentamos ao máximo acompanhar esse crescimento, melhorando
nossa infraestrutura, a qualidade dos
nossos produtos e serviços, e investimentos para nossos clientes.
EM - A parte de lava rápido atende veículos de pequeno e de grande
porte?
Posto Irmãos Ribeiro - Sim, contamos com a lavagem de veículos utilitários e veículos de frota pesada nos
dois Postos.
EM - E a loja de conveniência do
Posto Irmãos Ribeiro, como ela é e o
que oferece?
Posto Irmãos Ribeiro - Hoje contamos com uma loja completa.
Padaria e conveniência oferecendo produtos de qualidade no dia-a-dia e suprindo a necessidade
quanto necessário.
EM - Esse local é ponto de
encontro de amigos e familiares
nos finais de semana?
Posto Irmãos Ribeiro - Sim,
investimos no ambiente familiar
e que acomode todas as faixas

Entrevista – Óticas Madri Batatais
EM - Como é a concorrência no
segmento em que as Óticas Madri
atua?
Óticas Madri - Aqui em Batatais
percebi concorrência amigável, todos
trabalham com muita ética e profissionalismo, conheço a maioria que
está no ramo, tenho muita amizade
com alguns.
Por José Antônio Machado e
Joyce I. Luiz Machado - empresários
Jornal Empreenda - Como surgiu
a empresa Óticas Madri Batatais e há
quanto tempo ela está em atividade?
Óticas Madri Batatais - Um sonho
que tornou-se realidade. Nasci em Batatais e 20 anos atrás fui contratado
para administrar uma rede de óticas e
tive que me mudar e lá conheci minha
atual esposa que já gerenciava a rede
e depois de 20 anos resolvemos abrir
nossa empresa. Como amo Batatais
e minha família mora aqui, convidei
minha esposa para abrir uma loja e
prontamente ela topou. Há seis meses apenas já estamos com a segunda
loja, e graças a Deus o “sucesso”. Estamos muito felizes e gratos a Deus e a
todos nossos clientes.
EM - Quem são os proprietários?
Com quantos colaboradores a empresa conta?
Óticas Madri - Jose Antônio Machado e Joyce I. Luiz Machado. Em
Batatais temos quatro colaboradores.
EM - Qual o público alvo da empresa Óticas Madri?

Óticas Madri - Não temos um
público alvo, para nós todo cliente é
Grande em Potencial.
EM - Além de lentes e armações,
a empresa também oferece outros
produtos?
Óticas Madri - Trabalhamos com
lentes de grau nacionais e importadas, armações de marcas com qualidade e garantia, óculos solar de várias
marcas com lentes polarizadas e UV,
lentes de contato com grau ou colorida e, lembrando, ás Óticas Madri além
de óculos também tem tudo para seu
celular.
EM - As Óticas Madri tem variedade também em óculos de sol e
marcas famosas?
Óticas Madri - Sim! trabalhamos
com várias marcas em óculos de sol
e de grau, marcas com suporte de garantia, por exemplo, seu óculos quebrou (dentro do prazo de garantia) as
Óticas Madri troca a peça no ato.
EM - Qual o principal diferencial
da empresa Óticas Madri?
Óticas Madri - Atendimento, qualidade e preço justo!

EM - Quais formas de pagamento empresa disponibiliza aos
clientes?
Óticas Madri - Cartão de credito,
crediário, cheque e boleto.
EM - Para o mês de abril, as Óticas
Madri está com alguma promoção
especial?
Óticas Madri - Sim, mega promoção! Armações de graça e cliente
só paga as lentes. Armação de qualidade com garantia e lentes a preço justo, mais de 300 modelos em
armações e as melhores lentes do
mercado, nacionais e importadas a
preço justo.
EM - A localização da empresa é
estratégica na cidade? Qual o endereço, telefone e e-mail?
Óticas Madri – Sim, com certeza estamos em ótima localização e com fácil estacionamento.
A Óticas Madri está situada à Rua
Santos Dumont, n° 680. Nossos
telefones são o (16) 3662.8301
e (16) 99105.8210 (Whats App).
A nossa segunda loja, a “Madri
Shop” está localizada na Avenida
dos Pupins, n° 273, telefone (16)
98250.6116.

etárias de idade. Prontos para atender desde o café da manhã em família
até o happy hour.
EM - No espaço do Posto Irmãos
Ribeiro os motoristas também encontram uma borracharia, isso torna
a empresa ainda mais completa?
Posto Irmãos Ribeiro - Sim, contamos com borracharia pronta para
atender aos imprevistos do dia-a-dia.
Por isso pregamos que somos um Posto Completo.
EM - O Posto Irmãos Ribeiro 2, localizado no centro de Batatais, também possui os mesmos serviços?
Posto Irmãos Ribeiro - Na unidade 2 está disponível aos nossos clientes os mesmos serviços, exceto o serviço de borracharia.
EM - Quais os horários de funcionamento, telefones e endereços dos
Postos Irmãos Ribeiro?
Posto Irmãos Ribeiro – A unidade
1 Matriz está localizada na Avenida dos
Pupins, n.º 550, o telefone é o (16) 37613599. A unidade 2 filial está localizada à
rua Major José de Andrade, n.º 302 e o
telefone é o (16) 3761-7586. Ambos os
Postos estão abertos das 5h da manhã
às 22h, de domingo a domingo.
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Batatais tem saldo de 112 empregos
no primeiro bimestre

S

egundo dados do CAGED (Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados) do Ministério
da Economia, o saldo de empregos no primeiro bimestre
de 2019 foi positivo com 112
novos empregos, com um total
de 874 admissões e 762 desligamentos. No mês de janeiro
houve 375 admissões e 343
desligamentos, tendo um saldo
de 32 empregos. Já no mês de

fevereiro houve 499 admissões
e 419 desligamentos, com saldo
de 80 empregos.
No ano de 2017, nos meses
de janeiro e fevereiro, foram
contratados 936 trabalhadores
e demitidos 798, tendo um saldo
positivo de 138 empregos, comparado com o mesmo período
de 2019, observa-se uma redução de 18% na quantidade de
empregos gerados. No ano mesmo período de 2018, houve 895

admissões e 673 desligamentos,
resultando em um saldo positivo
de 223 empregos, o que corresponde a quase o dobro dos empregos gerados em 2019.
Mesmo apresentando resultados inferiores ao de 2017 e
2018, a criação de 112 empregos no primeiro bimestre deste
ano demonstra a recuperação
dos empregos, tendo em vista
que entre os meses de novembro e dezembro de 2018, foram
fechados 462 posto de trabalho
em Batatais.
No mês de fevereiro as ocupações que tiveram os melhores saldos foram professores de
ensino superior com saldo de
23 empregos, supervisor administrativo com saldo de 17 empregos, motorista de caminhão
com saldo de 17 empregos,
professor de ensino fundamental com saldo de 12 empregos,
professores do ensino médio
com saldo de 12 empregos e
operador de caixa com saldo de
10 empregos.
As ocupações que mais tive-

ram desligamentos no mês de
fevereiro foram - trabalhador
agropecuário, revisor de tecidos, assistente administrativo,
costureiro em serie, vendedor
do comercio varejista, recepcionistas, soldador e técnico de
enfermagem.
O município de Batatais,
no primeiro dia do ano possuia
3.743 empresas que efetuam
o cadastro de dados e 15.221
empregos formais segundo o
CAGED.
O Estado de São Paulo no
mês de fevereiro contratou
449.969 trabalhadores e desligou 387.630, tendo um saldo
de 61.339 empregos. No mesmo período de 2018 o saldo
foi de 30.040 empregos. Em
fevereiro, no Brasil foram efetuadas 1.453.284 admissões e
1.280.145 desligamentos, resultado em um saldo positivo
de 173.139 empregos. No mesmo período de 2018, o saldo
foi de 61.188 empregos.
Luiz Carlos Figueiredo

Empresários, mais otimistas, esperam
faturamento maior em 2019

O

s empresários brasileiros estão mais
otimistas com relação ao faturamento que esperam ter em 2019. É o que
constatou a pesquisa Perspectiva Empresarial realizada pela
Boa Vista. De acordo com o levantamento feito ao longo do
último trimestre de 2018, 46%
dos cerca de mil entrevistados
disseram esperar um provento maior este ano, contra 37%
dos que tinham essa mesma
perspectiva no ano passado.
Para outros 22% o faturamento não deverá mudar e para
24% irá diminuir em 2019.
A pesquisa também observou um crescimento em 4p.p.
(pontos percentuais – de 34%

O

para 38%) entre os empresários
que prevêem um investimento
maior em seus negócios este
ano. Outros 29% acreditam
que os investimentos ficarão
no mesmo patamar do que em
2018 e 27% que os investimentos serão menores.
Aproximadamente 1/4 das
empresas (26%) disseram que
acreditam na diminuição da
inadimplência para este ano. Por
outro lado, para outras 36% a
inadimplência ficará igual, e para
28% apresentará crescimento.
Na comparação com os respondentes do 4º Tri de 2017,
cresceu de 24% para 39% o percentual de empresas que prevêem um endividamento menor
em 2019. 30% delas declara-

ram, por sua vez, que estarão
com dívidas iguais às de 2018, e
19% mais endividadas agora. A
tabela contém os detalhes.
A pesquisa identificou um
crescimento de 16p.p. entre
os empresários que não pretendem demandar crédito
em 2019, na comparação com
2018. Ou seja, 54% das empresas entrevistas no 4º Tri/18
apontaram que não demandarão crédito, contra 38% registrados no 4º Tri de 2017. Por
outro lado, ainda para este
ano, outras 33% delas declararam que irão demandar crédito, contra 39% no mesmo período de 2018.
Das 33% que demandarão
crédito em 2019, 44% afirma-

ram que o recurso será usado
para realizar novos investimentos. Este percentual era de 35%
no 4º Tri/17, um crescimento
de 9p.p. Já 28% vão usar o crédito para alavancar capital de
giro (eram 37% em 2018). Outros 28% vão usar para pagar
empréstimos e dívidas em geral com credores (mesmo percentual do 4ºTri/18).
Ainda entre os 33% das empresas que demandarão crédito em 2019, saltou de 27%
para 37% aquelas que acreditam que irão pagar mais caro
por isso, ou seja, que as taxas
serão mais elevadas do que as
praticadas em 2018. Já 25% esperam pagar valores iguais aos
de 2018, e 38% taxas menores.

Saldo da Balança Comercial

saldo da balança
comercial de Batatais no primeiro bimestre deste ano é de
US$ 10,59 milhões, sendo
US$ 11,17 de exportação e
US$ 0,58 de importação. Os
principais produtos exportados pelas 6 empresas de
Batatais, são o açúcar que
corresponde a 98% do valor,
atingindo US$ 10,9 milhões,
sendo os outros 2% referentes a exportação de maquinas agrícolas e equipamentos de inox.
As exportações de Batatais correspondem a 0,1% do
total exportado pelo Estado de São Paulo, sendo que

o município ficou em 100º no
ranking do estado e 370º no
ranking do Brasil. As oito empresas importam 0,006% no
estado, e o município ficou
em 181º do ranking do estado
e 709º do Brasil. Os principais
produtos importados são Boratos e Boros com 61% do volume
importado e os outros 39% são
de equipamentos e produtos
diversos.
As exportações de Batatais
são para Bangladesh com US$
5,1 milhões, Iraque com US$
2,41 milhões, Argélia com US$
0,836 milhões e Arábia Saudita
com US$ 0,791 milhões. As importações são efetuadas da Argentina e China.

No mesmo período de
2018, Batatais havia exportado US$ 12,07 milhões,
importado US$ 0,171 com

um saldo de US$ 11,9 milhões.
Luiz Carlos Figueiredo
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Prazo para entrega da Rais 2018
termina em 5 de abril
Multa varia de R$ 425,64 a R$ 42.641,00 para quem não entregar no
prazo ou fornecer informações incorretas

O

prazo para entrega
da declaração da
Relação Anual de
Informações Sociais (Rais) de
2018 vai até 5 de abril. Quem
não entregar no prazo ou fornecer informações incorretas
pagará multa que varia de
R$ 425,64 a R$ 42.641,00 a
depender do tempo e do número de funcionários registrados.
Mais de 4,5 milhões de
estabelecimentos já fizeram a
declaração da Rais até esta segunda-feira (25), o que corresponde a 50% comparado ao
total registrado na Rais 2017,
quando 8,5 milhões de estabelecimentos informaram 67

milhões de vínculos. “Já recebemos quase metade das declarações. A expectativa é de
que seja o mesmo número de
empresas declarantes do ano
anterior, variando muito pouco”, afirma o coordenador de
Cadastros Administrativos do
Ministério da Economia, Silvano de Jesus.
O objetivo da Rais é fazer
com que as empresas forneçam informações detalhadas
ao Governo Federal sobre os
empregadores e trabalhadores formais.
QUAL A IMPORTÂNCIA
DA RAIS?
Os dados declarados na

Rais servem para o
planejamento governamental, nas áreas econômica e social, o que
resulta em melhorias
para os trabalhadores e
empresas. Esses dados
são importantes para
que órgãos governamentais e a sociedade
possam ter acesso a
estatísticas de trabalho
mais detalhadas.
A declaração é utilizada, também, como base de
cálculo do abono salarial do trabalhador, motivo pelo qual exige uma enorme precisão das informações, pois o empregador
pode ser responsabilizado caso
seu colaborador tenha perdas
em decorrência de dados incorretos. Para assegurar o cuidado
com essas informações foram
instituídas multas.
QUEM É OBRIGADO A
DECLARAR?
Todas as pessoas com
CNPJ ativo na Receita Federal
até 31 de dezembro de 2018,
com ou sem empregados,
são obrigados a entregar a
declaração da Rais. A obriga-

toriedade existe mesmo que
o CNPJ tenha ficado ativo por
apenas um dia durante o período. Se a pessoa não contratou ninguém no período,
precisa fazer a declaração da
Rais Negativa.
A exceção é apenas para Microempreendedores Individuais
(MEI). O MEI só precisa declarar
a Rais se tiver empregado. Do
contrário, ele até pode fazer a
declaração da Rais Negativa,
mas não sofrerá nenhuma punição caso não a faça.
COMO DECLARAR?
A declaração da Rais só
pode ser feita pela internet,
com o uso do programa GDRAIS
2018, ou para os estabelecimentos sem empregado, que
precisam fazer a declaração negativa, diretamente no site da
Rais. A relação dos documentos
necessários para preenchimento e entrega está disponível
no site www.rais.gov.br. Basta
acessar esse endereço e baixar
o Programa Gerador de Declaração Rais (GDRAIS2018), que
disponibiliza uma série de formulários com campos a serem
preenchidos.

Exposição “Migrações à Mesa” apresenta
herança culinária brasileira no Memorial
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Governo estuda
tributar dividendos
e reduzir impostos
de empresas

A

equipe econômica
estuda a redução
de tributos sobre
empresas, em troca da cobrança de Imposto de Renda
sobre dividendos, disse hoje
(27) o ministro da Economia,
Paulo Guedes. Em audiência
pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do
Senado, o ministro declarou
que a medida aumentaria a
competitividade do Brasil no
exterior sem piorar a distribuição de renda.
“Se o mundo todo começa a reduzir impostos sobre
empresas, como você consegue reduzir sem piorar a distribuição de renda? Se pode
abrir uma empresa a 20%
de imposto lá, e aqui a 34%,
quem sabe podemos reduzir a
20% aqui, mas pega imposto
sobre dividendo e sobe? Tem
que fazer uma compensação.
Estamos dizendo o seguinte:
vamos baixar de empresas,
mas aumentar em dividendo.
Isso que está sendo estudado”, declarou o ministro.

Atualmente, as empresas
brasileiras que lucram mais
de R$ 20 mil por mês pagam
25% de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) e 9%
Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), totalizando 34%. Em compensação,
desde 1995, o Brasil não cobra Imposto de Renda sobre
dividendos (parcela do lucro
distribuída aos acionistas de
uma empresa), na contramão
da prática internacional.
Segundo o ministro da
Economia, a carga tributária
do Brasil é alta. De acordo
com Guedes, se os tributos
fossem mais baixos para toda
a sociedade, o governo não
precisaria ter concedido subsídios e desonerações a setores específicos da economia
nos últimos anos. Para ele,
tais políticas beneficiam apenas setores com capacidade
de pressão, enquanto empresas sem conexões políticas
quebram por não conseguirem articular-se.
Fonte: Agência Brasil

Anuncie sua empresa no

O

Claretiano – Memorial recebe a
exposição “Migrações à Mesa”, que foi inaugurada no dia 28 de março e ficará disponível para visitação
gratuita até 30 de junho. A
mostra apresenta uma imersão ao universo de receitas e
utensílios de cozinha trazidos
por imigrantes.
A exibição dessa herança culinária é promovida em
parceria com o Sistema Esta-

dual de Museus (SISEM-SP) e
o Museu da Imigração de São
Paulo. O objetivo é oferecer
aos visitantes uma experiência a respeito da diversidade
cultural brasileira, abordando
a relação entre comida, sociedade e migração.
O público poderá conferir
alguns objetos pertencentes
a imigrantes e descendentes
como, por exemplo, louças
de origem inglesa, italiana e
alemã, panela de ferro italia-

na e uma panela de fazer pão
sírio que veio do Líbano. Além
disso, a exposição guarda algumas surpresas, como uma
mesa montada com utensílios
de diferentes países.
Assim como outros traços
culturais das mais diversas sociedades ao redor do mundo,
a cozinha é migrante. Uma das
mais íntimas marcas dos costumes de um local, a culinária
é talvez o primeiro elemento

que se busca encontrar ou reproduzir nas terras de destino.
Os sabores familiares trazem de volta as mais antigas
lembranças afetivas relacionadas às memórias tanto individuais quanto coletivas. A
exposição pode ser visitada
gratuitamente entre 28 de
março e 30 de junho no Claretiano - Memorial, que fica
na rua Dom Bosco, n.º 466, no
bairro Castelo, em Batatais/SP.

SERVIÇO

Exposição “Migrações à mesa”
Período: de 28 de março a 30 de junho de 2019
Visitação: segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h, e
aos sábados das 8h às 12h
Local: Claretiano - Memorial (Rua Dom Bosco, 466, Castelo Batatais/SP) - (16) 3660-1760 ou 3660-1628
agendamento@claretiano.edu.br
Entrada gratuita

e garanta
bons negócios
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Programação Cultural - Abril de 2019
TEATRO MUNICIPAL

16h
Ingressos à venda nas Óticas Carol
Dia 12
CHAPEUZINHO VERMELHO
(projeto escola)
DIA 16
CARAVANA DE ARTES APAE
Manhã e Tarde
Gratuito

DIA 07 - BABY SHARK

ou antecipado com integrantes do grupo
Sinopse: “Cubo” foi criado para mostrar o
que há por trás dos principais pilares que sustentam a sociedade.Incomodar e provocar é
a principal função deste enredo, cujo objetivo maior é mostrar que todos nós somos este
grande cubo. As personagens trazem consigo
a bagagem de toda uma vida sustentada pelos
mais baixos julgamentos sociais e atos imorais, em busca de satisfazer o próprio ego. São
cinco pessoas que se encontram em um local

nada convencional e que se veem obrigados a
refletir sobre o mundo em que vivem e o porquê de estarem ali.

CLARETIANO –
CENTRO UNIVERSITÁRIO

DIA 13
ENCONTRO FILOSÓFICO: ISSO É ARTE?
9h
Gratuito

DIA 25
ESPETÁCULO “CUBO”
20h
Grupo Teatral Plenitude
Classificação: 14 anos
Ingressos: R$ 14,00 inteira, R$ 7,00 meia

N

Caça Palavras

este ano, o dia 19 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 que também podem
ser apreciados no dia. Aproveite e descubra a palavra secreta “Carpa”. Mãos à obra e Boa diversão:
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