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Agosto é mês de festa na ACE Batatais

M

e desculpem o trocadilho, mas é
exatamente isso que sinto quando penso no baile de aniversário
da ACE Batatais, um evento único, feito com
muito carinho, preparado especialmente para
receber os empresários e seus familiares, um
ambiente privilegiado para um momento de
grande emoção. É hora de comemorar!
Há 41 anos era fundada a Associação Comercial e Empresarial de Batatais, uma iniciativa do empresário José Marcelino Krempel
e mais alguns poucos empresários sim, pois
em 1978 a área urbana do nosso município
era menor, com população ainda pequena e,
considerando isso, tínhamos menos empresas
também.
Depois de mais de quatro décadas nos vemos em novo cenário. Com muito mais comércios, indústrias e empresas de prestação de
serviços e a ACE Batatais faz parte desta história de crescimento e desenvolvimento, contribuindo para o fortalecimento econômico da
cidade em todos os âmbitos, oferecendo serviços de apoio, de suporte às empresas associadas, aos empresários e seus colaboradores.
No início, conforme conta Marcelino Krem-

pel, era um pouco mais de 15 associados, depois vieram mais empresas, com a gestão dos
presidentes José Anselmo Barcelos, Sérgio Donizete Xavier, Ennio Cesar Fantacini, José Eduardo Latuf Dau e hoje são mais de 700. A ACE
cresceu e precisa se manter forte, saudável.
Neste mês temos muitos motivos para comemorar, pois só quem participa do dia-a-dia
da entidade sabe das lutas que travamos para
fazer as campanhas promocionais acontecerem, como a Natal Pé Quente, para o Espaço Empresarial na Festa do Leite ter sucesso,
para a organizar a Semana do Conhecimento
e o Movimenta Batatais, e para preparar essa
grande festa que é o Baile de Aniversário da
ACE Batatais.
Mais do que convido, peço a todos os associados que prestigiem a nossa noite de confraternização, que participem com seus familiares e amigos da nossa festa, que é considerada
o melhor baile de Batatais, com show musical
de alta qualidade e um jantar espetacular. Ligue para o setor comercial da nossa entidade
e vamos juntos viver esse grande momento, é
no dia 10 de agosto, no clube de campo da ABR
Operária!

Missão Empresarial - Sebrae
Mega Artesanal
Local: São Paulo Expo
06/08/2019 – Inscrições Encerradas
Evento Social
Baile de Aniversário 41 anos da ACE
10/08/2019
Reservas de Mesa: (16) 3761-3700
Oficina
Sei Comprar – Sebrae
14/08/2019 – 19h – Mínimo de 20 pessoas /
Máximo de 30 pessoas
Gratuito
Missão Empresarial ACE
CONARH – Congresso de Gestão de Pessoas
Local: São Paulo Expo
15/08/2019 - Inscrições Encerradas
Missão Empresarial Sebrae
Pet South America – Pet Shop
Local: São Paulo Expo

22/08/2019 – ônibus p/ 42 pessoas
Valor 80,00
Curso
Gestão Financeira – Sebrae
26 a 30/08/2019 – das 19h às 23h
Mínimo de 20 pessoas
Valor: R$ 260,00 – parcelado em até 4 vezes

SETEMBRO
Missão Empresarial
Beauty Fair – Beleza
dia 09/09/2019 - ônibus p/ 42 pessoas
Valor R$ 80,00
Oficina
Ganhe Mercado (Marketing para Novos
Negócios) – Sebrae
11/09/2019 – 19h – Mínimo de 20 pessoas /
Máximo 30 pessoas
Curso
Marketing – Sebrae
Dias de 23 a 26/09/2019 – às 19h – Minímo
de 20 pessoas
Valor: R$ 240,00 parcelado em até 4 vezes.

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

COMUNICADOS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA ACE

Nome Fantasia
Mercadão Dos Óculos
Eko 7 - PM Saude Em Excelência
Click Prime - Proteção Veicular
Aliada Corretora De Seguros
Transformadores CAV
Elite Mecânica Esportiva
Andre L. Silva Comercial Repr. Ltda

Endereço
R. Marechal Deodoro, 59
R. Flavio Canesin, 650
Av. Cristiano Machado, 10225
R. Santos Dumont, 538
Av. Presidente Vargas, 392
R. Pergentino Pereira, 1547
R. Arthur Lopes De Oliveira, 796

Bairro
Centro
Recreio Acácias
Heliópolis
Centro
Dist. Industrial
Adolpho Penholato
Ouro Verde

Cidade
Batatais
Ribeirão Preto
Belo Horizonte
Batatais
Batatais
Batatais
Batatais

Anuncie sua empresa no

e garanta
bons negócios

2

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

EXPEDIENTE – EMPREENDA Jornal da ACE Batatais
Jornalista Responsável: Vergílio Luciano Oliveira (MTB - 32.438/SP)
Diagramação: Roberto Shimabukuro
Conselho Editorial: Oswaldo Luiz Antonelli, Alexandre Santos Toledo, Antônio dos
Santos Morais Júnior, José Paulo Fernandes e Luiz Carlos Figueiredo
Impressão: Nova Gráfica / Tiragem: 1.000 Exemplares
Associação Comercial e Empresarial de Batatais
Pç. Dr. José Arantes Junqueira, 90 – Batatais SP – CEP 14300-000
Telefone: (16) 3761-3700
Email: acebatatais@acebatatais.com.br
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CONTAGEM REGRESSIVA

Faltam poucos dias para a festa de aniversário
da ACE, o melhor baile de Batatais

C

Ainda há tempo para participar deste grande evento.
Segundo a comissão organizadora, o setor comercial já está fazendo as últimas reservas de mesas e convites

entenas de pessoas
já fizeram suas reservas e garantiram
a participação no maior e
melhor baile da cidade. Nesse ano, a ACE Batatais está
completando 41 anos de fundação e para comemorar preparou um evento muito especial, o Baile de Aniversário da
ACE, que ficou muito famoso
por sua alta qualidade, com
muita música, um jantar maravilhoso, em uma noite especial e marcante. Esta grande festa está agendada para
o dia 10 de agosto, com início
às 22h, no salão de festas da
ABR Operária. Ainda há tempo para participar, faça já a
sua reserva.
No palco, a Banda São
Paulo Show com sua tecnologia de som, luz, imagem e
cenário, com um show surpreendente, audaciosas e
irreverentes performances e

ovos de codorna, casquinha
de siri, o scabech de frango,
salada na taça,
carpaccio com
molho de alcaparras, filé de
frango grelhado,
contra file ao
molho madeira,
escondidinho de
carne seca com
mandioca, além
do arroz branco,
feijão tropeiro,
sushis variados,
macarrão
ao
vivo, de sobremesa brigadeiro
no tacho e muito mais.
“É um verdadeiro show gastronômico para
quem aprecia
boa comida, que

visual moderno, figurinos e
belíssima produção. A Banda São Paulo Show promete
promover a máxima alegria e
interatividade com os convidados. O repertório é eclético
e interativo com ritmos dançantes e grandes sucessos nacionais e internacionais. Vai
ser impossível ficar parado.
O Buffet Fiorino Eventos com o melhor cardápio.
Mesas fartas, vários tipos de
queijos, salames, copas, salgadinhos, saladas variadas,
um jantar especial, vinhos,
cervejas, refrigerantes, sucos
água mineral, tudo à vontade. As bebidas são colocadas
nas mesas em baldes de gelo
e em carrinhos muito bem
abastecidos.
São mais de 50 tipos de
pratos quentes e frios. Entre
os destaques está o croquete
de bacalhau, a trouxinha de
ricota, o lombinho defumado,

é servida já a partir das 22h.
O Baile de Aniversário da ACE
ganhou a preferência pela sua
qualidade. É um grande momento comemorativo para a
entidade por seu tempo de
fundação, e também para
os empresários associados e
seus familiares, transformando o baile em uma grande
confraternização. Venha comemorar conosco”, comentou o presidente da ACE, Gino
Ivair Bellon.
SERVIÇO
O Baile de Aniversário da
ACE Batatais será no dia 10 de
agosto, sábado, a partir das
22h, no Clube de Campo da
ABR Operária, com o espetáculo musical com a Banda São
Paulo Show. O traje é esporte
fino. Mais informações e reservas de convites pelo (16)
3761-3700 ou (16) 999694430 (Sueli).

Inscrições para a missão empresarial à Beauty
Fair 2019 já estão abertas
Foram disponibilizadas 44 vagas para a visita à feira, que acontecerá entre os dias 7 e 10 de setembro

A

ACE Batatais, em
parceria com o Escritório Regional
do Sebrae em Franca, levará
profissionais da beleza do
município para a Beauty Fair
2019, que acontecerá entre
os dias 7 e 10 de setembro, no
Expo Center Norte, em São
Paulo. A missão empresarial
está agendada para o dia 9
de setembro, segunda-feira.

Estão sendo disponibilizadas
44 vagas, com o investimento
de R$ 80 por pessoa, já contando a viagem à São Paulo e
o ingresso para a feira. As inscrições já estão abertas.
A 15ª Beauty Fair – Feira
Internacional de Beleza Profissional é uma feira de negócios voltada exclusivamente
para o profissional e comerciante do setor da beleza.

Criada em 2005, o evento,
considerado o maior e mais
influente das Américas, tem
como missão desenvolver o
setor, principalmente, por
meio da educação, sempre de
forma democrática, abrangendo toda a classe profissional.
Em 2018, o evento registrou visitação de 182 mil profissionais e R$ 660 milhões
em volume de negócios. A
feira ainda promove congressos, workshops e eventos
educacionais para profissionais da área e aposta em mini
eventos ao longo do ano com
foco no desenvolvimento do
setor. Para os profissionais de
beleza sem convite, o ingresso custa 50,00/dia. Para os
visitantes não profissionais,
sairá por 150,00/dia e os es-

tudantes de Beleza
pagarão uma taxa
de 60,00/dia.
A Beauty Fair,
que nesse ano acontece de 7 a 10 de setembro, recebe anualmente milhares de
visitas profissionais
em busca de novidades e lançamentos
de 500 expositores,
2 mil marcas em 80
mil metros quadrados de feira. Além
disso, oferece, por
meio do seu programa educacional, conteúdo técnico relevante para todos os players
do mercado. São mais de 100
eventos educacionais nos
quatro dias de feira.
Os
congressos
e
workshops estão organi-

zados por setores: Hair,
Estética&Spa, Maquiagem,
Manicure e Negócios (varejo).
Já a área de exposição, as empresas estão organizadas por
objetivo de negócios.
SERVIÇO
As inscrições para a mis-

são empresarial Beauty Fair
2019 já podem ser feitas diretamente na ACE Batatais, de
segunda à sexta-feira, das 9h
às 17h30. O investimento é de
R$ 80 por pessoa, podendo
participar duas pessoas por
empresa. Maiores informações pelo (16) 3761-3700.
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ACE Batatais e Sebrae abrem inscrições para
o Curso Gestão Financeira – Na Medida

A

ACE Batatais, em
parceria com o Escritório Regional do
Sebrae em Franca, abriu inscrições para o Curso Gestão
Financeira – Na Medida para
empresários e colaboradores
do setor financeiro das empresas. As aulas acontecerão de
26 a 30 de agosto, no Salão de
Eventos Alcides Milan, sede da
entidade, o investimento por
participante é de R$ 260. As
vagas são limitadas.

Segundo o gerente da
ACE Batatais, Luiz Carlos Figueiredo, a gestão financeira
de uma empresa é um dos
pontos fundamentais para a
sustentação e o equilíbrio no
concorrido mercado. “Todo
o processo que envolve a cadeia empresarial é importante, mas é na gestão financeira
que o empresário pode ter a
exata dimensão de seu negócio para poder planejar o
crescimento de forma susten-

tável”, comentou.
O Curso “Gestão Financeira” faz com que o participante
compreenda a importância de
implantar e analisar os controles financeiros e econômicos
para uma gestão mais eficaz da
sua empresa. Dentro da metodologia está a importância de
que para formar preço de produto ou serviço é fundamental
considerar custo e mercado. As
aulas induzem os participantes
a se comprometer em registrar
as informações financeiras e
econômicas nos Controles de
Caixa e de Resultado e analisar
os preços praticados pela empresa.
“O empresário tem que se
predispor a tomar decisões a
partir da análise dos indicadores de desempenho financeiro e econômico da empresa
e efetuar o registro de forma
organizada das informações
econômicas e financeiras da
sua empresa. Analisar os indicadores de desempenho para
tomar decisões. Também os
preços praticados identificando as margens dos produtos
e serviços. O curso realmente auxilia muito o empresário
nesse aspecto”, ressaltou o
gerente.
O curso é composto por

cinco encontros, com apostila
e certificado, duração de quatro horas cada dia, com aulas
de Planejamento Financeiro,
Fluxo de Caixa, Preço de Venda,
Demonstrativo de Resultados,
Análise de Resultados e Finanças.
O empresário participante deste curso terá também a
oportunidade de ter consultoria empresarial individual para
auxiliar na aplicação das ferramentas de Caixa, Resultado e
Formação de Preço de Venda,
o participante receberá 2 horas
de consultoria.
Serviço: As inscrições para
o Curso Gestão Financeira já
estão abertas e vão até o dia 16
de agosto. As aulas com quatro
horas de duração terão início
no dia 26 de agosto, segunda-feira, e vão até o dia 30 de
agosto, sexta-feira. O investimento é de R$ 260 por participante, o valor pode ser dividido
em até quatro vezes no boleto
de associado ou em cartão de
crédito. As vagas são limitadas.
Mais informações pelo (16)
3761.3700 ou na sede da ACE
Batatais, localizada à Praça Dr.
José Arantes Junqueira, n.º 90,
Centro – Batatais, aberta de segunda à sexta-feira, das 9h às
17h30.
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ACE Batatais e Sebrae levam
empresários do setor de
panificação para a FIPAN

N

o dia 24 de julho,
quarta-feira,
ACE
Batatais, em parceria com o Escritório Regional
do Sebrae em Franca, levou
oito empresários batataenses
do setor de panificação à FIPAN
- a maior feira de Panificação e
Confeitaria da América Latina e
uma das principais destinada a
operadores do food service, realizada entre os dias 23 e 26 de
julho, no Expo Center Nortes,
em São Paulo.
Promovida pelo SAMPAPÃO, sigla que agrega as Entidades de Panificação e Confeitaria de São Paulo, sendo
atualmente a maior Entidade
Patronal do mundo, a FIPAN é
a maior feira de Panificação e
Confeitaria da América Latina e
uma das principais destinada a
operadores do food service.
Com foco na Panificação,
confeitaria e demais estabelecimentos que atuam no food
service, a FIPAN tem como
característica marcante a efetivação de negócios durante a

sua realização, sendo líder em
visitação de proprietários, diretores e gerentes.
A feira é aberta a todos
os profissionais e gestores de
padarias, confeitarias, restaurantes, pizzarias, buffets, lanchonetes, entre outros estabelecimentos ligados ao dia a dia
da produção e comercialização
de alimentos. A FIPAN 2019
levará aos profissionais do setor, novidades, tendências e
inúmeras atividades ligadas
ao conhecimento e desenvolvimento apresentados pelos
principais fornecedores tais
como: automação comercial,
máquinas e equipamentos,
matérias primas, insumos, embalagens, acessórios em geral,
além de produtos finais.
Em uma área de exposição
de 36.000m2, cerca de 350 expositores e 500 marcas, a feira
recebe aproximadamente 65
mil visitantes profissionais de
mais de 1.400 cidades de todos os estados do Brasil e de
47 países.
A cada ano, a FIPAN vem
se destacando por intermédio
do enorme conteúdo apresentado por seus expositores e
pelos diversos eventos paralelos que acontecem durante os
quatro dias do evento.

MEI completa 10 anos com mais de 8,6 milhões de
pequenos empresários cadastrados em todo o Brasil

O

Em Batatais no ano de 2009 houve o registro de 20 pequenos empresários,
hoje o município tem 3.128 microempreendedores cadastrados no programa, segundo o Portal do Empreendedor.

programa do micro
empreendedor individual MEI completou dez anos de existência no
mês de julho com 8.682.836 de
pequenos empresários cadastrados. Em dezembro de 2009 o
programa tinha em todo o Brasil 8.277 microempreendedores
individuais. Segundo o Governo
Federal o programa enfrenta
um grande problema presente,
o alto índice de inadimplência,
cerca de 54% dos micro empreendedores individuais cadastrados não estão em dia com os
pagamentos.
O programa foi criado visando incentivar a formalização de pequenos negócios e
de trabalhadores autônomos
como vendedores, doceiros,
manicures, cabeleireiros, eletricistas, entre outros, propor-

cionando às mesmas benefícios de proteção social como:
salário maternidade a partir
de 10 meses de contribuição,
aposentadoria por invalidez e
auxílio-doença após 12 meses
de contribuição, auxilio-reclusão, e pensão por morte para
os seus dependentes.
Podem aderir ao programa
os negócios que faturam até
R$ 81 mil por ano e que tenha
no máximo um funcionário. O
registro de MEIs permite ter
CNPJ, a emissão de notas fiscais, o aluguel de máquinas de
cartão e o acesso a empréstimos com juros mais baratos.
Permitindo ainda vender seus
produtos, ou serviços, para o
governo, além de acesso ao
apoio técnico do Sebrae.
OS MEIS DE BATATAIS

Com a criação do programa
do micro empreendedor individual MEI, em 2009, a formalização de pequenos negócios
e de trabalhadores de Batatais
teve a adesão de 20 inscritos.
Já no ano de 2010 com a difusão do programa este numero
aumentou para 209 inscritos e
547 em 2011.
No ano de 2012 o numero
de inscritos chegou a 892, pas-

sando para 1.334 em 2013. No
ano de 2014 com o inicio da crise econômica e política que passou o país o numero de inscritos
na cidade chegou a 1.735.
Durante os anos de 2014 a
2019 o índice de crescimento
de um ano para o outro tem
se mantido na faixa de 110% a
120%, tendo 2.108 inscrições
no ano de 2015, chegando a
2.317 no final do ano de 2016,

alcançando 2.795 inscrições no
ano de 2017, aumentando para
2.810 inscrições ao programa
no ano de 2018 e atingindo
3.128 inscrições até o dia 27 de
julho deste ano segundo o Portal do Empreendedor.
ACE E SEBRAE AQUI
Desde 2016 com a inauguração do Posto de Atendimento do SEBRAE AQUI, a ACE

Batatais, em parceria com o
Sebrae Franca, vem prestando
serviços de atendimento ao
MEI, como orientações para a
formalização, para a emissão
dos boletos mensais, parcelamentos, declaração anual,
alteração de dados, comprovante de cadastro no MEI, e
certidões. Os atendimentos
são realizados na sede da ACE
Batatais, das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.
O Sebrae Aqui e ACE promovem várias orientações para
quem tem interesse em iniciar
seu negócio, ou mesmo para os
MEIs já cadastrados, tais como
oficinas para a capacitação sobre compras, controle do dinheiro, formas de crescimento,
empreendedorismo, formação
de preços, planejamento, melhorias e vendas.
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Cadastro Positivo, saiba o que
muda com as novas regras

ntrou em vigor, no último dia 9 de julho, as novas regras do Cadastro
Positivo que deve injetar ânimo
na economia com financiamentos a juros mais baixos e melhores condições de pagamento.
Com esta medida os dados de
137 milhões de consumidores estão abastecendo os birôs de crédito (Boa Vista SCPC, Serasa, SPC
Brasil e Quod) que vão calcular
notas que vão de zero a mil, em
uma escala de bons pagadores.
As informações vão gerar
um “score” de crédito ao consumidor, baseada na análise
estatística dos hábitos de pagamentos, dos relacionamentos com o mercado e dos dados
cadastrais. Este “score” ficará
visível às empresas que concedem crédito, e em conformidade com o Banco Central, tem
o potencial de reduzir as taxas
de juros, criando relações mais
transparentes entre o credor e
tomador. Saiba o que é como
funciona o Cadastro Positivo.
O QUE É O CADASTRO
POSITIVO?
É um banco de dados que
reúne informações sobre uma
pessoa, onde são registrados
seus pagamentos, permitindo
avaliar o risco de oferecer crédito a ela. Dessa forma, essas
informações formam o seu histórico de crédito e podem ser
usadas na hora em que você
pedir crédito no mercado.
COMO O SISTEMA FUNCIONA?

exemplo, a região em que você
mora.

ATRASOS EM CONTAS
COMUNS PODEM REDUZIR
MINHA PONTUAÇÃO?
Sim, atrasos em contas de
luz, água, internet e telefonia
levarão sua pontuação para
baixo, fazendo com que você
passa ser considerado um mau
pagador. Mesmo que a cobrança pelos fornecedores dos serviços seja indevida, a débito
será informado às empresas
avaliadoras de crédito.
O sistema pontua cada
consumidor com uma nota
que pode variar de 1 até 1000,
calculada a partir das informações coletadas pelas empresas, com seus dados financeiros, sua renda, pagamento
de contas de energia, água,
telefone, entre outros. Quanto
mais perto de 1, “menos confiável” a pessoa é considerada
para uma oferta de crédito.
Inversamente, quanto mais
próximo de 1000, maior a sua
chance de ser considerado um
bom pagador.
QUEM ELABORA A PONTUAÇÃO?
As responsáveis por coletar
as informações e elaborar uma
pontuação são as empresas
especializadas em análise de
crédito, como Boa Vista SCPC,
Serasa, Quod e SPC. Para isso,
elas utilizam sistemas automatizados, chamados de algorit-

mos, que atribuem um valor
diferente para cada usuário,
resultando na nota final. Essas
empresas podem então compartilhar a nota de cada consumidor com varejistas, instituições financeiras e bancos,
que irão avaliar se concedem
crédito e sob quais taxas de juros, de acordo com a capacidade de pagamento que avaliam
que os clientes possuem.
QUAIS
INFORMAÇÕES
PODEM E NÃO PODEM SER
UTILIZADAS PARA “PONTUAR” O CONSUMIDOR?
Pode: Os dados de suas
contas pessoais - como água,
luz, gás, internet e aluguel,
além de todas as compras feitas à prazo.
Não pode: É vedado o uso
de dados pessoais conhecidos como “sensíveis” e que
façam distinção de gênero,
raça e classe social, como por

POSSO NÃO ENTRAR NO
CADASTRO POSITIVO?
A nova lei determina que o
ingresso no cadastro positivo
é automático, mas dá ao consumidor o direito de solicitar a
retirada e/ou inclusão de seu
nome a qualquer tempo, de
forma gratuita e a solicitação
deve ser processada em até 2
dias.
COMO POSSO TER ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO
CADASTRO POSITIVO?
O acesso a informação
pode ser feita diretamente no
site das empresas especializadas em análise de crédito,
como Boa Vista SCPC, Serasa,
Quod e SPC Brasil. A ACE Batatais e Boa Vista SCPC fornecem
informações verbais gratuitas
no balcão de atendimento. As
consultas impressas ou com
mais informações, são cobradas em conformidade com o
grau de informações.

Cerca de 1,5 milhão de usuários já pediram
bloqueio de ligações de telemarketing, diz Anatel
Site Não me Perturbe entrou no ar há uma semana e vale para telemarketing de empresas de
telecomunicação. Assim que usuário se cadastra, operadoras têm 30 dias para bloquear ligações
de telecom, “que respondem
por cerca de 32% das chamadas indesejadas”.

C

olocado no ar no dia
16 de julho, o sistema
“Não me perturbe”
— que permite aos usuários
de telefonia pedir o bloqueio
de chamadas de telemarketing
indesejadas — atingiu a marca
de 1,45 milhão de solicitações,
em apenas uma semana. Por
meio do site, os clientes de empresas de telecomunicações
cadastram as linhas nas quais
não querem mais receber ligações com ofertas de serviços
de telefonia, TV paga e banda
larga. A suspensão — segundo
a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) — ocorre
em até 30 dias, contados da

data do cadastramento.
O sistema foi desenvolvido
pelas empresas Algar, Claro/
NET, Nextel, Oi, Sercomtel, Sky,
TIM e Telefônica/Vivo, após
acordo firmado com a Anatel
para reduzir o número de queixas e melhorar a relação com
os consumidores.
No Brasil, de acordo com
a agência reguladora, estudos
estimam que cerca de dois
terços dessas ligações de telemarketing são provenientes
de outros setores econômicos,
que não o de telecomunicações. No caso do “Não me perturbe”, a abrangência é apenas
para empresas do segmento

ONDE E COMO CADASTRAR
O site naomepertube.com.
br entra no ar na terça-feira,
dia 16, ainda sem hora marcada. Informando o número do
CPF do titular da linha, o usuário vai poder cadastrar quantas
linhas tiver em seu nome para
não receber chamadas de telemarketing.
QUEM PODE SER BLOQUEADO
A proposta é que se possa
bloquear as ligações de uma
operadora, várias ou todas.
Também deve ser oferecida
a possibilidade de bloqueio
por tipo de serviço (telefonia fixa, celular, internet e
TV por assinatura). Não se
sabe se todas as funcionalidades estão disponíveis. Vale
lembrar que o cadastro só é
válido para chamadas feitas
por empresas de telecomunicações.

PRAZO PARA BLOQUEIO
Após o cadastro do número, haverá um prazo para início
do bloqueio efetivo, estimado
em 30 dias.
DIAS E HORÁRIOS
As empresas do setor se
comprometeram a realizar ligações em dias úteis entre 9h
e 21h, e nos sábados das 10h
às 16h. Estão proibidas as chamadas para oferta de serviços
em feriados nacionais e aos
domingos.
LIMITES
Na carta-compromisso assinada pelas empresas, cada
operadora pode fazer até três
ligações por dia para o consumidor, salvo aquelas por solicitação ou com autorização do
usuário.
LIGAÇÕES QUE CAEM
A Anatel estuda como combater as ligações mudas, feitas
por robôs, que caem quando
o consumidor atende, mesmo
que originadas por outros setores.
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A proteção aos
dados pessoais

A

o longo dos próximos doze meses mais e mais ouviremos sobre
proteção de dados pessoais. É que em agosto de 2.020 entra em
vigor a Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Dados Pessoais, a LGPD.
Para se ter ideia do quanto o Brasil está atrasado nesta questão, desde 1981 a Europa tem legislação de proteção de dados. Esta legislação foi
aprimorada em 1995 e, mais recentemente, em maio de 2018, entrou em
vigor uma legislação ainda mais bem elaborada e rigorosa: o GDPR (General
Data Protection Regulation), atualizando a Diretiva de 1995, em especial,
para ampliar a proteção em razão do avanço tecnológico das duas últimas
décadas.
Aliás, é exatamente por conta do GDPR que a LGPD foi aprovada.
O Brasil já continha alguma disposição sobre proteção de dados no Código
de Defesa do Consumidor, mais especificamente quanto a cadastros de consumo e inadimplência, e no Marco Civil da Internet, para as aplicações web.
Mas não havia uma legislação ampla sobre proteção de dados. Em especial, não havia uma proteção semelhante à existente na Europa, o que
expôs a risco muitos interesses econômicos brasileiros, pois o GDPR cria
restrições para tratamento de dados de seus cidadãos ou dados originários
da Europa cujo interessado ou destinatário esteja sediado num país que não
oferece proteção semelhante. Era o caso do Brasil (aliás, ainda é até que a
LGPD entre em vigor).
O Projeto de Lei nº 4060/2012 sopitava na Câmara dos Deputados desde 2012 e em maio de 2018 (logo depois da entrada em vigor do GDPR) foi
desengavetado e aprovado a toque de caixa.
Dado pessoal é qualquer informação que permita, direta ou indiretamente identificar uma pessoa natural (pessoas jurídicas não estão incluídas
na disciplina da LGPD). Pode ser o nome, um documento de identificação,
como o RG e a CNH, ou informações mais complexas e sensíveis, como informações biométricas (a face, a digital, a íris etc.), genéticas e de saúde.
Falar de proteção de dados é falar de proteção à privacidade. Ambos
integram a personalidade da pessoa natural (que acostumamos chamar
“pessoa física”) que está protegida tanto pela Constituição (que é uma legislação que o brasileiro precisa começar a respeitar, rapidamente) e pela
legislação em geral. É a proteção de quem nós somos, do que pensamos,
do que sentimos.
A personalidade e a privacidade estão escancaradas para mundo, principalmente por conta das facilidades digitais que proliferaram, especialmente, nos últimos dez anos, pela popularização da internet de banda larga,
dos smartphones e das mídias sociais.
Todas estas facilidades são geridas por poderosas empresas (Apple,
Samsung, Google, Facebook, Instagram etc.) que têm acesso fácil e quase
sempre gratuito a informações sobre nós e nossas famílias, o que consumidos, que música gostamos, como pagamos nossas contas, por quais lugares
passamos, onde fica nossa casa, onde trabalhamos e até mesmo acesso a
imagens que, não raras vezes, mostram a intimidade que não mostramos a
familiares e amigos próximos e que estão sendo divulgadas para o mundo.
A posse dos dados pessoais permite traçar o perfil do titular, que é útil
para empresas de todo e qualquer segmento, para identificar, contatar e
oferecer produtos e serviços ao consumidor, para determinar se este consumidor pode ter acesso ao crédito (não é mais o gerente do banco quem
aprova o financiamento; é o “sistema”), qual o valor do plano de saúde e
pode até ser utilizado para influenciar eleições. Vejam a tal respeito o caso
da Cambridge Analytica, que, utilizando dados colhidos pelo Facebook, teve
influência direta na eleição de Donald Trump.
Não é à toa que a revista britânica The Economist, na edição de fevereiro de 2017 considera que os dados são o petróleo do século XXI.
Por isto a legislação mundo afora tem ampliado a proteção aos dados
pessoais, conferindo aos titulares poder de decisão quanto ao uso das informações que o identificam.
Com a LGPD, as empresas terão que mudar sua cultura de tratamento
de dados.
Tratar dados envolve qualquer operação com dados desde a coleta até
a eliminação dos dados.
Toda a atividade empresarial e o desenvolvimento de produtos terão
que ser traçados e pensados tendo como foco a proteção de dados.
O conceito mais amplo da LGPD é a transparência associada à finalidade.
Pela lei, o titular tem que ser informado sobre o tratamento dos dados,
quais de seus dados serão tratados, para qual finalidade e por quanto tempo. A LGPD prevê várias hipóteses de tratamento compulsório dos dados
(como para cumprir uma obrigação legal, fazer um contrato ou para fins
judiciais), mas em grande parte de operações de interesse da empresa, especialmente aquelas que envolvem, por exemplo, o marketing e ou o compartilhamento dos dados, será preciso colher o consentimento do titular
antes de fazer o tratamento.
O titular dos dados tem o poder de decidir sobre como, para quê e por
quanto tempo os seus dados são utilizados. Neste ponto, a LGPD prevê uma
série de direitos do titular, que incluem a obrigação dele consentir com o
tratamento, o direito de corrigir dados imprecisos ou incorretos, o direito
de se opor ao tratamento e de, a qualquer tempo, requerer a eliminação
dos dados.
Praticamente toda empresa trata dados protegidos pela LGPD: de seus
clientes, de seus empregados e até de fornecedores. Atualmente, o tratamento é relativamente livre e sem muitos cuidados. Aliás, não é incomum
que uma empresa venda sua base de dados de clientes ou a compartilhe
com um parceiro de negócios. Com a LGPD o tratamento sujeito a maiores
cuidados e precauções, que exigem a implantação de processos internos e
uma significativa mudança na cultura empresarial.
A implantação leva tempo e exige algum investimento.
Além disso, a LGPD impõe graves penalidades, que podem incluir o bloqueio do tratamento, a eliminação dos dados,
além de multa que pode chegar a 2% do faturamento da empresa ou a cinquenta milhões
de reais.
Portanto, é preciso estar atento às exigências da LGPD e, principalmente, antecipar ao
máximo a implantação para não ficar sujeito às
sanções que a lei impõe.

Dr Alexandre dos Santos Toledo
Diretor de Assuntos
Jurídicos da ACE Batatais
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Eleições da ACE Batatais será realizada no dia 8 de novembro

O

Conselho
Deliberativo da ACE
Batatais – Associação Comercial e Empresarial, já iniciou o processo
das eleições bianuais para os
cargos da Diretoria Executiva,
Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da entidade. Para
os cargos do Conselho Con-

sultivo, basta a manifestação
dos ex-presidentes para sua
composição.
Em conformidade com
estatuto da entidade, compete ao Conselho Deliberativo
nomear a Comissão Eleitoral,
composta por um representante do Conselho Consultivo, um do Conselho Delibe-

rativo, um do Conselho Fiscal,
um membro da Diretoria Executiva e um associado que
não pertença a diretoria ou
conselhos, que terá a função
de definir as regras e conduzir
o processo eleitoral.
Para ser candidato aos
cargos eletivos basta ser titular da pessoa jurídica associada, ser associado a mais de
três anos para o cargo de presidente da diretoria executiva, e um ano para os demais
cargos, devendo estar em
dia com suas contribuições e
outras obrigações contratadas com a ACE. Não poderá
participar como candidato os
sócios que estejam ocupando
cargo eletivo no executivo ou
legislativo em qualquer esfera de governo, ou ocupando

ACE leva empresários e
profissionais de RH para
a Conarh

N

o próximo dia 15
de agosto a ACE
Batatais irá um
grupo de quase 30 empresários e profissionais de RH
para a CONARH – Congresso
Nacional de Recursos Humanos, no São Paulo Expo Center Norte, Água Funda, na cidade de São Paulo
A missão ACE conta com
representantes das seguintes
empresas: AC Barros, Claretiano, Distrinox, Don Pepper,
FJ Projetos e Construções,
Garcia Monteiro, Jumil, Lilia
Lingerie, Lanchote, Lizote, Marispan, Real Supermercados,
Turbo Peças, Última Hora.
Consolidado como um dos
maiores e mais importantes
eventos do gênero no mundo,
o CONARH – Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas
é promovido pela maior entidade de Recursos Humanos
do Brasil, a ABRH-Brasil (Associação Brasileira de Recursos
Humanos), e ABRH-SP.
Neste ano, o CONARH traz
como tema #Humanize, com o

objetivo de mostrar que,
apesar da tecnologia
pulsante, um fator é fundamental em todos os
processos – o ser humano. Simultaneamente, a
EXPO ABRH, feira de negócios, recebe um público qualificado – mais de 24 mil
pessoas – ávido por conhecer
as novidades e tendências da
área.
No evento os visitantes
terão a oportunidade de efetuar visitas em vários stands,
conhecer novas tecnologias,
participar de varias palestras e
circular pelo evento realizando
network intenso com empresários e gestores de recursos
humanos dos mais variados
segmentos de mercado.
Para o vice-presidente
do setor da indústria da ACE,
Paulo Augusto Nascimento
Neto, idealizador do Grupo de RH da ACE Batatais, a
criação e a participação dos
empresários e profissionais
de recursos humanos no Grupo de RH, tem sido um fator
importante para a realização
de eventos e a discussão de
assuntos da área. “A participação na Missão para o CONARH é uma mostra de como
as pessoas estão interessadas
em se atualizarem”, finalizou
Paulo Nascimento Neto.

cargo de secretario ou
diretor municipal, ou primeiro escalão da esfera
do governo estadual e federal.
As chapas devem ser
compostas pelos cargos
da diretoria executiva, ou
seja, por um presidente;
três vices presidentes;
dois diretores adminis-

trativos; dois diretores financeiros; dois diretores de comunicação e marketing; três
diretores de negócios, produtos e serviços; dois diretores
de relações institucionais; e
dois diretores de assuntos
jurídicos. O Conselho Deliberativo é composto por dez
membros, o Conselho Fiscal
por três titulares e três suplentes.

O edital da eleição será
divulgado na edição do Jornal
Empreenda do mês de outubro, e publicado em jornais
de circulação no município,
bem como fixado na sede
social da entidade. O registro das chapas deve ser feito
até o dia 25/10 e as eleições
estão marcadas para o dia 8
de novembro, das 18h às 21h,
com apuração logo a seguir.

Para votar o associado
deverá pertencer ao quadro
de sócios da entidade há pelo
menos seis meses antes da
data de eleição e estar em
dia com suas contribuições e
outras obrigações contratadas com a ACE. Não poderão
se candidatar procuradores,
empregados e representantes nomeados pelos associados.

Grupo de RH da ACE realiza
quarta reunião bimestral

F

oi realizada no dia 23
de julho a quarta reunião do Grupo de RH
da ACE Batatais. O encontro
contou com quase 40 participantes de diversas empresas
de nossa cidade, tendo como
coordenadora do encontro
Beatriz Resende, consultora
experiente e reconhecida na
área de desenvolvimento humano e organizacional, com
mais de 30 anos de experiência.
O encontro foi realizado
das 13h30 às 17h no salão
de eventos “Alcides Milan”
na sede social da ACE Batatais, com a abordagem sobre
como implantar a cultura de
gestão de pessoas nas empresas diante de
cenários futuros que já

nos tem exigido, e vai nos
exigir cada vez mais, como
empresários, dirigentes, gestores, RH´s e profissionais.
Na oportunidade foi abordada questões para a reflexão
dos empresários e profissionais da área de recursos humanos, quanto as mudanças
na gestão de pessoas, diante
de novos cenários da gestão
4.0, os profissionais do futuro, a eficácia da
formação tradicional em um
mundo de conhecimento ágil,
novas
formas
de interação e
conexão
“cocriação”, a geração “Y” e “Z”, a
necessidade de

mudanças das habilidades
diante de novas tecnologias,
a automatização das atividades e as competências técnicas ocupacionais.
Nas discussões entre os
participantes foram abordados pontos de vistas sobre
as mudanças necessárias no
comportamento diário das
empresas, competências e
atitudes necessárias para a
especialização multidisciplinar para as estratégias de negócios.
Segundo Beatriz Resende
o encontro teve como objetivo promover a reflexão dos
participantes sobre as relações humanas no trabalho, as
missões profissionais e engajamento aos objetivos organizacionais, seus principais desafios quando olhamos para
o negócios e o cenário futuro.
O vice-presidente do segmento da indústria da ACE,
Paulo Augusto Nascimento

Neto, considerou que o encontro despertou entre os
participantes se estamos no
processo de evolução necessário, o que tem dado certo e
o que ainda precisamos melhorar para acompanhar as
mudanças necessárias.
Segundo Luiz Carlos Figueiredo, gerente executivo
da ACE, os encontros têm se
consolidado, fazendo com
que o Grupo de RH se fortaleça, permitindo a aproximação
das empresas e ACE, além da
criação e realização de outros
eventos voltados para o interesse da classe empresarial.
A próxima reunião está
marcada para o dia 24 de setembro, com programação
a ser definida pela Comissão
Gestora do Grupo de RH da
ACE Batatais, pela coordenadora do grupo Beatriz Rezende, e vice presidente da indústria, Paulo A. Nascimento
Neto.
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EXPOLAZER E MEGA ARTESANAL

ACE Batatais programa duas missões empresariais
para o mesmo dia nesse início de agosto

C

om o objetivo de
incentivar e apoiar
as empresas de todos os segmentos da cidade,
A ACE Batatais está fazendo
algo inédito, promovendo
duas missões empresariais
para o mesmo dia, 6 de
agosto, sendo o mesmo destino e locais diferentes. A
Expolazer e a Mega Artesanal, duas importantes feiras
para setores distintos que
acontecerão em São Paulo.
Juntas, as duas missões le-

A

varão mais de 60 participantes.
MISSÃO EXPOLAZER
Quando é agendada uma
feira expressiva de determinado segmento e não há
parceria com instituições,
a ACE Batatais, por decisão
dos diretores, passou a promover missões empresariais
por iniciativa própria. Desta
forma, está agendado para
o dia 6 de agosto a missão á
EXPOLAZER & OUTDOOR LI-

VING - Feira Internacional de
Piscinas, Spas e Ambientes de
Lazer, única feira de negócios
na América do Sul para o segmento de piscinas e outdoor
living, que acontecerá de 6 a
9 de agosto, no Expo Center
Norte, em São Paulo.
“Esta importante feira é
visitada por milhares de profissionais e público em geral
que se interessam pelo ramo
de construção, decoração,
paisagismo e afins, a feira
recebe pessoas de todos os

estados brasileiros e de diferentes países que veem no
evento uma oportunidade
para se atualizarem em relação às novas tendências,
materiais, novidades e tecnologia para seus projetos”,
comentou o gerente executivo da ACE, Luiz Carlos Figueiredo.
MISSÃO MEGA
ARTESANAL
A ACE Batatais, em parceria com o Sebrae Franca,

também está promovendo a
missão empresarial para uma
grande feira de São Paulo, a
“Mega Artesanal”, a maior e
mais importante feira de arte
e artesanato da América Latina, que acontecerá no São
Paulo Expo, entre os dias 2 e
7 de agosto. A missão da ACE
Batatais está agendada para
o dia 6 de agosto.
“É uma feira muito completa e oferece infinitas oportunidades para quem gosta
e faz arte e artesanato. São

expositores, cursos, produtos, lançamentos, matérias
primas, premiações, encontros, negócios e muito mais.
São mais de 340 expositores”,
ressaltou o gerente.
A Mega Artesanal é a
maior feira de produtos e técnicas de artes manuais e artesanato da América Latina e
única do setor que cobre toda
a cadeia, inclusive confeitaria
e festa, corte e costura, reunindo indústria, comércio,
ateliês e artesãos. A feira começou em 2003, como Artesanal, e passou a Mega Artesanal em 2006. Desde então,
já recebeu mais de 1,5 milhão
de visitantes.
Acompanhe as ações da
ACE Batatais pelo Jornal
Empreenda, pelas redes sociais e no e-mail marketing,
são várias missões empresariais o ano todo, além de
cursos, oficinas, palestras,
campanhas e muito mais.
Ligue no (16) 3761.3700 e
fale com um de nossos representantes.

ACE Batatais abre inscrições para a Missão
Empresarial Pet South America

ACE Batatais abriu
inscrições
para
mais uma missão
empresarial importante para
os associados do setor pet e
veterinário, a Pet South América, que acontecerá entre os
dias 21 e 23 de agosto, no São
Paulo Expo, na capital paulista. A missão está agendada
para o dia 22 de agosto, quinta-feira, com saída às 6h, de
frente à entidade. O investimento por pessoa é de R$ 80
e as vagas são limitadas.
Essa missão empresarial
será realizada por intermédio
de uma parceria entre ACE
Batatais e o Escritório Regional do Sebrae em Franca.
A PET South America - Feira
Internacional de Produtos e
Serviços para a Linha Pet e
Veterinária é considerada o
maior encontro do setor pet

e veterinário da América Latina. O evento é dividido em
2 áreas: PET GROOM, de higiene e beleza e PET CARE, de
serviços, acessórios e nutrição varejo.
Durante o evento são
apresentados todos os produtos, serviços e conceitos
que estarão em breve no
mercado. Por reunir todos os
profissionais do setor, tanto
nacionais quanto da América
Latina, a PET South America
proporciona um ambiente de
negócios altamente qualificado, muito networking, atualização profissional, além de
ser palco de conferências que
trazem os conteúdos relevantes e atuais. As palestras são
gratuitas e visam o desenvolvimento de empresários, empreendedores e profissionais
de pet shops físicos e virtuais.

Na área PET GROOM estão localizadas as empresas
de higiene, estética e beleza

animal. Além disso, também
é realizado o MasterGroom,
competição de nível interna-

cional que recebe mais de
700 competidores, centenas de animais
e dezenas de
telespectadores. A competição aberta
ao público da
feira e transmitida ao vivo
nas redes sociais do evento possui mais
de 15 categorias, avaliadas
por 20 juízes.
A
área
PET CARE é
dedicada às
empresas de
serviços, acessórios e nutrição varejo. Ainda tem um espaço inteiramente dedicado

a empresas de aquarismo,
elaborada em parceria com
a Associação Brasileira de
Lojas de Aquariofilia (Abla),
que conta com os principais
especialistas de peixes ornamentais. Por fim, há o setor
de pássaros com companhias
especializadas.
SERVIÇO
As inscrições e reservas
para a missão empresarial
Pet South America já podem
ser feitas pelo (16) 3761-3700
ou diretamente na sede da
ACE Batatais, localizada à
Praça Doutor José Arantes
Junqueira, n.º 90, Centro, de
segunda à sexta-feira, das 9h
às 17h30. A Missão está agendada para o dia 22 de agosto,
com saída às 6h, da ACE Batatais. O investimento de R$
80,00 por pessoa.
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ACE inova no Espaço Empresarial na 44ª Festa do Leite
anos anteriores”, finalizou
Gino Bellon.
O vice presidente de serviços da ACE, Ennio Cesar
Fantacini, considera que a
parceria firmada neste ano
proporciona uma abertura
para um planejamento melhor para as próximas edições
da Festa do Leite e melhorias
futuras no espaço destinado
a exposição das empresas.
Ennio Fantacini considera importante que a parceria seja

A

o longo dos anos a
ACE Batatais tem
se demonstrado
parceira da administração
municipal na Festa do Leite, e
neste ano, como nas edições
anteriores, realizou a gestão do Espaço Empresarial,
ocupando uma área de mais
de 800 m2, sendo que desta
área 550 m2 foram de área
coberta.
No espaço foram instaladas 25 empresas de diversos
segmentos de negócios que

fizeram o investimento visando a divulgação de suas
marcas e produtos, além de
um espaço de convívio social
decorado no estilo country,
com bancos para o descanso
dos visitantes e uma área de
recepção dos associados e
convidados, com instalação
de um bar, mesas e bistrôs e
som ambiente.
O presidente Gino Ivair
Bellon destaca a parceria firmada com a Prefeitura por
intermédio da Secretaria Mu-

3D INFOSHOP
Empresa atuante na área de informática com venda
e assistência técnica e a linha completa de acessórios
e
suprimentos.
Possui uma seção
de instrumentos,
áudio profissional e
acessórios musicais de corda, sopro, e percussão. Tem uma ampla linha de amplificadores,
caixas de som multiuso, microfones e acessórios, alem de diversos presentes ideais para surpreender a pessoa especial.
É Agente de Registro (AR) para os serviços de
certificados digitais com filiais em Franca, Guaíra, Morro Agudo e Pedregulho. Possui ainda sistemas de gestão ERP e plataforma de emissão
de notas fiscais eletrônicas.
Av. 14 de março 481 – Batatais SP
Telefone (16) 3761-1941
STEFANI NOGUEIRA

A Stefani Nogueira, empresa estabelecida
com mais de 38 anos de historia, de reconhecimento nacional, trouxe para Batatais o Jardim
Esperança, bairro planejando com infraestrutura
completa, em uma das regiões que mais cresce
na cidade.
O Jardim Esperança possui lotes a partir de

mantida transferindo a ACE a
gestão da área, permitindo as
inovações necessárias.
Segundo o gerente executivo da ACE, Luiz Carlos Figueiredo, a ACE ficou responsável
pela contratação de empresa
para a montagem das tendas
piramidais e fechamentos,
com contratação de aluguel
tablado, stands, iluminação,
som, segurança e limpeza,
rateando os custos entre as
empresas participantes.

As empresas participantes consideraram que apesar da Festa do Leite ter um
baixo público em relação aos
anos anteriores, a estrutura
montada pela ACE proporcionou uma maior visibilidade das empresas, e consideram que mesmo diante de
baixa comercialização a participação tem que ser vista
com um investimento para a
divulgação das marcas e produtos.

nicipal de Turismo e Cultura,
que proporcionou à ACE a administração da área de mais
de 800 m2, sendo que nos
anos anteriores a área era de
300 m2 com a participação
de 10 a 12 empresas.
“Com esta abertura foi
possível levar um maior numero de empresas para expor seus produtos e serviços,
melhorar a infraestrutura de
tablados, stands e iluminação, criando um ambiente
diferenciado em relação aos

250 m2, com asfalto, rede de água e esgoto, iluminação, espaços verdes e total respeito a natureza e topografia local. Possui condições especiais
com financiamento direto com a construtora,
sem burocracia e em até 180 meses para pagar.
R. Cel Joaquim Alves 30C – Centro
Batatais SP – Telefone (16) 3761-5114
CASTELO PET SHOP
Empresa
especializada em artigos
pets e aves exóticas.
Possui a linha completa de rações, vestuário, brinquedos
e acessórios para o
seu pet. Equipe treinada e especializada
com veterinário, biólogo e atendentes que vão
te orientar e dar o melhor carinho e tratamento
especial para o seu pet.
Possui criador de aves exóticas de alta linhagem e registradas, com mais de 65 espécies de
periquitos e 145 de canários com cores, raças e
portes diferentes, além de pombos, codornas
chinesas ornamentais, todas registradas e catalogadas.
Av. Duque de Caxias 1024, Castelo
Batatais SP – Telefone (16) 3662-2403
ETEC – ANTONIO DE PÁDUA CARDOSO

Escola de ensino médio, de cursos técnicos
integrados ao ensino médio, e cursos técnicos de
administração, agenciamento de viagem, eventos, informática, enfermagem, farmácia, mecânica e recursos humanos.
R. Artur Lopes de Oliveira, 1087
Bairro Santo Antônio – Batatais SP
Telefone: (16) 3761-2428 / (16) 3761-3023
MIL MODAS

do Turismo. Oferece os melhores pacotes nacionais e internacionais, hospedagens e cruzeiros
para você e sua família.
Na Paula Tur você tem o melhor atendimento, planos especiais de pagamentos e todas as
orientações e a certeza de uma viagem tranquila
que vai ficar marcada para o resto de sua vida.
Av. Nove de Julho, 130 - Bairro Castelo,
Batatais SP – Telefone (16) 3761-3536
CANTINHO FELIZ

Loja especializada em moda indiana, com
figurinos exclusivos desenhados e confeccionados pelo estilista José Pereira, da cidade de Jaboticabal. Tem marcado presença a alguns anos
na Festa do Leite, e com participação em várias
feiras por todo o Brasil. Desenvolve figurinos exclusivos de acordo com a necessidade do cliente.
Contato: Jose Pereira – Jaboticabal SP
Telefone (16) 98124-7366

Loja especializada em artigos diversos, como
bolsas, mochilas, pulseiras, anéis, gorros, cachecol, luvas, roupas, artigos pessoais, brinquedos e
personalização de canecas e chaveiros. Com sede
em Andradas MG, atua no comércio em diversas
feiras e exposições por todo o Brasil, levando novidades e variedades para os consumidores.

PAULA TUR

NOVA CRED
A Paula Tur
está no mercado há anos
e conta com
profissionais
qualificados e
c a das tr a d o s
no Ministério

Agência de empréstimos consignados para aposentados e pensionistas,
crédito a servidores
públicos do Estado
de São Paulo, cartão
de crédito consignado, financiamentos,
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crédito pessoal, refinanciamento da casa ou veículos, consórcios e seguros.
Você tem uma ideia para mudar de vida, quer
investir no seu sonho e está sem renda? Procure
a NovaCred Batatais, lá tem diversas opções de
crédito facilitado, onde com certeza alguma se
encaixa à sua necessidade!! Atende todo tipo de
público, inclusive NEGATIVADOS!
Rua Coronel Joaquim Alves 30, Sala C, Centro
– Batatais SP – Telefone (16) 3662-0008 Celular
(16) 99397-6609

manutenção de sua piscina, além de acessórios
para a sua área de lazer. Precisando construir ou
dar manutenção na sua piscina, quer instalar um
aquecedor para a piscina ou para a sua casa, ou
mesmo instalar um sistema de energia fotovoltaica, procure o pessoal do Armazém da Piscina.
Rua Coronel Joaquim Alves 260, box 11, Centro
– Batatais SP – Telefone (16) 99277-8341

rentes femininas e masculinas, entre outros.
Linha de jóias de alta qualidade com identidade calorosa, envolvente e delicada. Na loja
da Amor de Pratas os vendedores te ajudam a
encontrar a prata perfeita para você ou para alguém especial. Visite a loja e surpreenda-se.
Praça Nossa Senhora Aparecida 244, Centro,
Batatais SP – Telefone (16) 99172-5615

CHAVEIRO ÁGAPE

K SOLUTION

Empresa especializada em chaves comuns e
codificadas de diversa marcas de veículos nacionais e importados, recuperação de chaves canivetes, em diversos modelos de capas e carcaças,
chaves residenciais e comerciais, trocas de segredos, reparos de fechaduras tetras e comuns,
instalação de fechaduras. Serviços de segredos
em cofres e um amplo atendimento por 24 horas.
Rua Dr. Rebouças 253, Vila Maria
Batatais - SP, Telefone (16) 3761-6759, Celular
(16) 98819-6751

Empresa de consultoria empresarial e marketing, com ampla linha de produtos e serviços
para atender as necessidades dos clientes. Presta consultoria empresarial com amplo diagnóstico e plano estruturado com foco no resultado
organizacional.
Serviços de marketing digital com gerenciamento de mídias, desenvolvimento de artes, vídeos e
publicação nas mídias sociais. Marketing físico com
planos publicitários, propagandas, folders, cardápios, galeteiros com sistema “chama garçom”, e
uma variedades de brindes. Atua ainda com marketing de identidade visual, com o desenvolvimento
de displays, cartões de visitas e desenvolvimento de
logomarcas e slogans para empresas.
Rua Antenor Pereira Lima 94, Castelo
Batatais SP – Telefone (16) 3662-6136

SICREDI

O Sicredi é
a primeira instituição financeira cooperativa
do Brasil, está
presente em 22
estados brasileiros e no distrito
federal em mais de 1,6 mil agências, distribuídas
em 114 cooperativas, com mais de 4 milhões de
associados.
Em Batatais, sob a coordenação da Cooperativa Parque das Araucárias, iniciou suas atividades com o Posto de Atendimento na ACE Batatais no ano de 2017, inaugurando em janeiro de
2019 a agência na Praça Conego Joaquim Alves,
com uma ampla e moderna instalação para melhor atender seus associados. Possui produtos e
serviços com condições diferenciadas aos associados da ACE.
Praça Cônego Joaquim Alves, Centro, Batatais
SP – Telefone (16) 3660-2800

OMF AFIAÇÃO PROFISSIONAL

MASTERPHONE

EKO 7
Empresa especializada em afiação de facas,
tesoura, alicates de cutícula, laminas de tosa de
cabelo e pet, e consertos de panelas.
Rua Senador Feijó 173, Vila Maria
Batatais SP – Telefone (16) 99152-8352
A Eko 7 possui completa linha de colchões,
cama Box, travesseiros, cadeiras, poltronas, cabeceiras, drive para bancos de carros com opção
de massagem vibroterápica ou terapia quântica,
mascara, suporte multiconforto, colar ou suporte cervical magnetoterápicos, palmilhas e sandálias magnéticas.
Possui uma linha de vestuário com infravermelho para estimular o metabolismo celular permitindo dissolver as toxinas em ação no nosso
corpo. Na linha “fisio” possui cintas, corretor
postural, órtese articular para ombro, cotovelo,
punho, joelho e tornozelo. Possui atendimento
em Batatais e região.
Rua Flávio Canezin 650, Recreio das Acácias,
Ribeirão Preto SP – Celular (51) 99865-8916
ARMAZEM DA PISCINA

RTE RODONAVES – UNIDADE BATATAIS

Empresa de transporte terrestre de cargas
dedicadas e de encomendas fracionadas. Tem
como missão fornecer transporte de cargas
com confiabilidade, agilidade e atendimento por
meio do desenvolvimento humano, superando
as expectativas dos clientes e agregando valor á
organização. Foi escolhida por oito anos, sendo
seis anos consecutivos como a melhor transportadora em distribuição de autopeças.
A unidade de Batatais atende as cidades de
Altinópolis, Brodowski, Jardinópolis, Sales Oliveira, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, com
serviços de transportes entre as cidades e distribuição através da central de Ribeirão Preto, para
mais de 3.500 cidades em todo o Brasil.
Av. Tancredo Neves 189, Jardim Bela Vista,
Batatais SP – Telefone (16) 3761-0007
AMOR DE PRATAS

É uma empresa líder e respeitável, possui a
mais completa linha de produtos para piscina e
lazer, como aquecedores, produtos para piscinas, aquecedores em geral e energia fotovoltaica. O Armazém da Piscina, presta toda a orientação desde o projeto a construção de sua piscina.
Oferece uma ampla gama de produtos para a

Apresentou uma linha diversificada de jóias
em prata, como lindas alianças, colares, pingentes, chokers, brincos, falanges, pulseiras e cor-

A Masterphone representante Algar
para Batatais
oferece
soluções
para
você e para
sua empresa.
Para
pessoa
física oferece
serviços como:
Internet Banda Larga, celular, TV por assinatura
e telefonia fixa. Para a micro e pequenas empresas oferece: soluções de voz, dados, Internet, TI,
outsourcing, videoconferência e mídia de consulta. Para médias e grandes empresas: soluções
de voz e dados personalizados para o segmento.
Procure o pessoal da Masterphone e tenha a certeza de um bom atendimento.
Rua Celso Garcia, 162 – Centro
Batatais SP – Telefone (16) 3761-0005
STONE

Fornecedora da maquininha para cartões,
aceita as principais bandeiras, com um serviço
mais completo do mercado. As maquininhas utilizam tecnologia que garante suas vendas, seja
qual for o sinal de rede. Possui tecnologia para
smartphone, com aplicativos que permitem a
consulta de relatórios completos e detalhados
de vendas. Oferece planos diferenciados para
atender o seu negócio. Equipe de consultores e
atendentes em Batatais.
Av. Sete de Setembro 500 - Sala 703 - Res. Baldassari - Franca SP – Telefone (16) 3004-9681
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BUTEKU’S FOOD
A
batata
recheada com
bacon e cheader no cone
foi sucesso no
Espaço Empresarial da ACE
Batatais, na Festa do Leite. O atendimento, a
qualidade e sabor fizeram a diferença.
No restaurante situado na Rua Dr. Leandro
Cavalcanti, em um ambiente agradável e acolhedor oferece o almoço com um delicioso filé à
parmegiana e prato feito com arroz, filé, fritas e
salada, além de uma variedade de cones de mini
churros, mini bolinhos de mandioca com bacon
e mini cochinhas.
Rua Dr. Leandro Cavalcanti, 127 - Centro,
Batatais SP – Telefone (16) 99973-2504
DOCE ENCANTOS

A equipe da Doce Encantos trouxe para a
Festa do Leite o delicioso bolo no pote, além
salgados, maçã do amor, espetinhos de moranguinho e bebidas. Produtos de qualidade e saborosos fizeram a diferença no evento.
A Doce Encantos fornece para a sua festa kits
com tamanhos diversificados com bolo personalizado, salgados, docinhos e refrigerante. Aceita
encomendas de balas geladas, mini hambúrguer,
salgados e docinhos variados. Aceita-se encomendas.
Rua Zeferino Mazarão 81, Jardim das Flores,
Batatais SP – Telefone (16) 3662-9497 Celular
(16) 99124-5784 – Facebook Claudia Calegaretti
CACAU SHOW – BATATAIS

Referência em chocolates no mundo, a loja
Cacau Show levou para a Festa do Leite, um cappuccino saboroso e fondue, na loja situada na
Rua Dr. Leandro Cavalcanti, você encontra toda a
linha de chocolates da Cacau Show, como trufas,
tabletes recheados, ovos de páscoa em diversos
sabores. Visite a loja da Cacau Show e conheça
os chocolates mais finos do mundo.
Rua Dr. Leandro Cavalcanti, Nº 121 - Centro,
Batatais SP, Telefone (16) 3953-7214
MOTOASA

A Motoasa é apontada como uma das maiores e mais modernas concessionárias Honda do
Brasil, líder no segmento de motos em Ribeirão
Preto, com atendimento personalizado em Batatais através de sua equipe de vendas e consórcio.
Encontre na Motoasa a moto que mais com-

O JORNAL DA ACE BATATAIS - SP | Agosto de 2019 - Ano XV - n.176
bina com você, conheça a linha de acessórios
para atender seu estilo e a garantia de serviços
técnicos de oficina e a garantia Honda. Conheça
o Consórcio Honda, solicite uma visita e tenha a
certeza de fazer o melhor negócio.
Av. Dr. Francisco Junqueira 3.410 – Jardim
América – Ribeirão Preto SP – Telefone (16)
2111-1000
CLICK PRIME

Empresa especializada em seguros do patrimônio contra roubo, furto, colisão, incêndio, fenômenos da natureza com atendimento e assistência 24
horas. Possui serviços de rastreamento de veículos, com aparelhos de última geração, permitindo
o monitoramento do seu veiculo ou frota na palma
da sua mão.
Fique seguro do melhor atendimento com
preços justos e condições de pagamento especiais para lhe atender. Click Prime, seu veículo
protegido a um click de distância.
Av. Nove de Julho 201, Batatais SP,
Telefone (16) 3662-7789

ROSSI SERVICE

Atua na gestão energética
e industrial dos
mais diversos
segmentos,
apresentando
soluções de engenharia e adequações otimizadas. Empresa
especializada
em sistema de
energia fotovoltaica, composta por placas
instaladas em local de exposição ao sol e que
geram através da radiação solar e o efeito fotovoltaico das células, a energia elétrica diretamente a ser utilizada em toda a instalação.
Oferece ainda serviços de análise e gestão de
processos e de empreendimentos.
Rua Linda Ceraico Nori 96, Centro
Batatais SP – Telefone (16) 3662-0000
Celular (16) 99108-0670
J2M PORTÕES

A J2M Portões é uma empresa especializada
em fazer portões sociais e basculantes com con-

trapeso e sem contrapeso, com o sistema Slim
Tech – sistema revolucionário e de alta tecnologia. Os portões são construídos em aço galvanizado com a máxima qualidade.
A J2M presta serviços de assistência técnica
dos portões Portatoldo, efetua instalações de
travas e fechaduras elétricas e a automatização
de portões, além de serviços de recuperação de
portões enferrujados. Apresenta uma linha de
portões com designe moderno e de alta qualidade, possui equipe especializada para desenvolver projetos específicos para atender suas
necessidades e estilo.
R. Vereador Carlos Sibim 15
Jardim Virginia, Batatais SP
Telefone (16) 3761-8648
IMPÉRIO DAS PLANTAS E FLORES

A decoração do Espaço Empresarial da ACE
na Festa do Leite esteve sob a responsabilidade
da equipe competente e criativa do Império das
Plantas.
No Império das Plantas você encontra plantas ornamentais e frutíferas, gramas e tudo para
o seu jardim, coqueiros e palmeiras, vasos em
diversos tamanhos e ambientes. Possui equipe
especializada para deixar o seu jardim um verdadeiro paraíso. Consulte a equipe da Império das
Plantas.
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Rua Geraldo Magela Silva 748
Batatais SP – (16) 99350-0748
HOT BALADAS

A Hot Baladas é empresa especializada em
som, iluminação e DJ’s, mais uma vez esteve presente no Espaço Empresarial da ACE cuidando
da iluminação e som do ambiente. A Hot Baladas
presta serviços para aniversários, casamentos,
formaturas, confraternizações, bandas. Faça a
sua festa ficar em alto astral, com preços justos
e qualidade nos serviços prestados.
Contato: Gustavo (16) 99228-4144 /
Lucas (16) 99244-3955

AGRADECIMENTO

O presidente da ACE, Gino Bellon, destaca e faz os agradecimentos às empresas
FIORINO EVENTOS e JOSÉ HENRIQUE MUNARI (Lebrinha), proprietário da empresa
especializada em artigos rústicos, situada na
Av. Ana Luiza 132, que disponibilizaram gratuitamente os móveis e decoração utilizados
na área de convívio no stand da ACE, deixando o local mais agradável e aconchegante.

Café da Manhã Empresarial na Festa do Leite contou
com mais de 70 participantes

N

o dia 11 de julho,
quinta-feira,
na
Casa do Criador,
a ACE Batatais, em parceria
com a Sicredi, promoveu o
Café da Manhã Empresarial,
com a palestra sobre economia ministrada por Henrique

Alves de Oliveira, especialistas em análise de mercado. O
evento contou com a participação de mais de 70 pessoas,
entre empresários, colaboradores e autoridades do município.
O Café da Manhã Empre-

sarial é uma iniciativa da ACE
Batatais, que tem por objetivo promover o encontro entre empresários para um bate
papo informal, network e troca de informações. O evento
realizado em julho, durante a
44ª Festa do Leite, foi em par-

ceria com a Sicredi Batatais,
que trouxe um de seus especialistas para falar sobre Perspectivas de Mercado, Cenário
Econômico e Linhas de Crédito.
Henrique de Oliveira traçou para os presentes os principais motivos que dificultam
a retomada da economia no
Brasil, tratou sobre as projeções de crescimento do PIB
para 2019, comércio exterior,
formas de investimento e
muito mais.
“É preciso que os investidores do mercado mundial
voltem a acreditar no Brasil
para trazer seus capitais para
cá e isso se traduz em credibilidade, o que no momento está um tanto abalada. A
retomada econômica, assim
como o problema do desemprego, não acontecerá a curto prazo. As medidas do governo federal melhoram, mas
funcionam como doses homeopáticas e vai precisar de
um grande esforço conjunto,
de toda a nação e o principal
protagonista nisso tudo é o

setor empresarial”, ressaltou
o economista.
De acordo com o gerente
executivo da ACE Batatais,
Luiz Carlos Figueiredo, o Café
da Manhã Empresarial é um
evento oferecido periodicamente para todos os associados da ACE Batatais. Em
breve será divulgada a data
do próximo encontro entre
empresários.
“Queremos que o Café
da Manhã Empresarial tenha sempre uma palestra,
uma oficina ou algo que vá

de encontro ao interesse dos
empresários, como esse realizado no período da Festa do
Leite, que tem a ver com todas
as atividades empresariais,
que, resumidamente, é a economia do país, de como está e
como poderá ficar e as linhas
de crédito disponíveis aos
empresários, mais vantajosas
em função da parceria da ACE
com a Sicredi. Agradecemos
ao Sindicato Rural de Batatais
por nos emprestar o local para
a realização desse evento”, comentou Carlos Figueiredo.
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Espaço da Mulher Empresária

a edição do Jornal Empreenda de agosto, o Espaço Mulher Empresária tem como
convidada especial a empresária Janaina Aparecida Alpino de Sales, Psicoterapeuta Holística, casada com Marcilio Manoel Donizeti Barbosa Andrade, mãe da
Gabriela de 13 anos e da Giulia de 2 aninhos. Nesta entrevista, Janaina conta que sempre
se sentiu ligada as áreas da saúde e da espiritualidade, sentimento este que motivou sua
formação em Psicoterapia Holística. Ela explica que a medicina tradicional trata o efeito
de algum problema, mas não resolve. “Na Psicoterapia Holística conseguimos enxergar
o ser humano como um todo e ajudá-lo a encontrar a causa do seu problema e, na
maioria das vezes, eliminá-lo. Isto é muito gratificante”, afirma a nossa homenageada.
Confira mais sobre a vida e as atividades de Janaina Sales:
Espaço
Mulher
Empresária - Com
quantos anos a senhora começou a trabalhar? Onde trabalhou pela primeira
vez e quais funções ocupou?
Janaina Aparecida Alpino de Sales - Comecei a trabalhar
com 12 anos. Claro que meu primeiro emprego não foi na área
que atuo hoje, porém não posso deixar de citar aqui algumas
funções que já exerci. Meu primeiro emprego foi como babá,
cuidava de um casal de crianças (uma bebezinha de menos de
um ano e de um menininho com menos de 5 anos). Fui doméstica, segurança em festas, secretária, consultora em Excelência
no Atendimento ao Cliente etc. Mas meu primeiro emprego na
área que atuo foi aos 27 anos como Técnica em Estética, na
BioC Cosmética, uma empresa de cosméticos com sede em Maringá, ministrei cursos de massagens e afins em muitos estados
do Brasil (Cuiabá, Belém do Pará, Santa Catarina, São Paulo,
Minas Gerais, Mato Grosso entre outros, e alguns no Paraguai.
EME - Como e quando se tornou empresária?
Janaina Sales - Após ministrar alguns cursos para BioC e estar em contato constante com muitas mulheres, percebi que
se eu tivesse um espaço para atendê-las poderia ser o início de
um bom negócio. Abri minha clínica de estética em Orlândia em
2010. Foi um sucesso!!!! Estou com minha clinica até hoje, porém mais equipada, com novos serviços e na cidade de Batatais.
EME - O que é Psicoterapia Holística?
Janaina Sales - Psicoterapia holística é um tipo de terapia
baseada na visão do holismo, que trata problemas e doenças a partir de uma visão global. A terapia holística, diferente de outras áreas
terapêuticas, faz uma análise da pessoa como um todo. O objetivo é ajudar o paciente a melhorar a qualidade de vida e chegar ao
seu ponto máximo de equilíbrio físico, emocional e energético. As
terapias holísticas podem tratar diversos problemas como insônia,
medo, ansiedade, dores físicas ou musculares e bloqueios energéticos. Para poder definir qual o tratamento mais adequado o terapeuta holístico analisa o paciente nos aspectos físicos, mentais, espirituais e energéticos. O tratamento é feito dessa maneira porque
o holismo acredita que cada indivíduo é único e que todas essas
características têm influências umas sobre as outras. A profissão de
terapeuta holístico é reconhecida e regulamentada pelo Conselho
de Auto Regulamentação da Terapia Holística (CRT). A auto-obser-

vação e autoajuda, o despertar da consciência e
as terapias com bases mais naturais são conceitos
importantes para a terapia holística. A medicina
tradicional também pode ser usada em conjunto
com a terapia holística, quando os tratamentos são
feitos com base em uma visão global da pessoa. É o
que se chama de medicina holística.
EME - Quais outras especialidades a senhora possui?
Janaina Sales - Sou Técnica em Contabilidade, Graduada em Letras, Pôs Graduada em
Didática do Ensino Superior, Esteticista, Mestre
em Reiki, Aromaterapeuta, Radiestesista, Tarologa, Consultora EFT e Consultora de Bem-Estar doTerra.
EME - Foi preciso muitos cursos, estudos e dedicação para
chegar onde está?
Janaina Sales – Sim, foi preciso muitos cursos e dedicação
para chegar onde estou, principalmente porque minha profissão tem novidades todos os dias. Não dá para deixar de fazer
novos cursos e manter um estudo contínuo.
EME - Quais dificuldades a senhora encontrou no início de
suas atividades?
Janaina Sales - Quando iniciei com a Estética Facial e Corporal não foi muito difícil, pois, muitas mulheres já conheciam
meu trabalho e, logo se tornaram minhas clientes. Em Batatais
como Psicoterapeuta Holística tenho dificuldade até hoje. Muitas pessoas ainda não sabem o verdadeiro significado e os benefícios da Psicoterapia Holística, e as pessoas que sabem, ainda não estão totalmente abertas as mudanças em suas vidas,
ou mesmo, tem medo de ser feliz, desapegando das crenças
limitantes que as impedem de evoluir como pessoa em todos
os aspectos da sua vida.
EME - Quais produtos ou serviços a senhora oferece?
Janaina Sales - São diversos os produtos e serviços que
ofereço aos meus clientes. Vou citar aqui quais gosto mais de
trabalhar. Por exemplo, Alinhamento Energético, Consultoria
de Bem-Estar, Cromoterapia, Auriculoterapia, Aromaterapia,
Reiki e amo ministrar Cursos, Palestras e Workshops. Gostaria

de informar a população de Batatais que desenvolvo um trabalho voluntario no Projeto Saúde Integra, localizado no Centro
Comunitário do Penholato, onde as segundas-feiras, das 19h às
21h, aplico Reiki gratuitamente e as terças-feiras dou aula de
Arteterapia. Neste projeto, juntamente com outras profissionais, são oferecidos vários outros cursos e diversas orientações
na área da saúde. Quem se interessar visite a página do Projeto
Saúde Integra no facebook ou entre em contato pelo whatsapp
16 99111-1170.
EME - A senhora atende pessoas de todas as
idades, homens e mulheres?
Janaina Sales - Geralmente atendo mulheres e adultas, embora não tenho restrições em
atender crianças e homens.
EM - O fato de ser mulher contribuiu para
a criação de sua empresa?
Janaina Sales - Sim, pensei em atender mulheres que mesmo com a correria do dia-a-dia
ainda conseguem um tempo para cuidar de si e
serem tratadas como merecem. Foi ai que me
despertou o interesse pela Psicoterapia Holística. Percebi que muitas mulheres estavam
insatisfeitas com seus corpos, mesmo não existindo problema nenhum para resolver. O problema muitas das vezes não estava no físico e
sim no espiritual, mental ou emocional.
EM - Falando de culinária, qual o seu prato predileto e hobby?
Janaina Sales - Não dispenso um bom arroz, feijão, frango
e salada. Quanto ao hobby, ai você me apertou. No momento
não estou praticando, mas gosto de lutas marciais, correr, nadar e andar de bicicleta.
EM - Como prefere passar os seus momentos de descanso
e lazer?
Janaina Sales - Amo ficar com minha família, filme e pipoca.
Meditar e ler.
EM - Quais os seus planos para o futuro?
Janaina Sales - Um dos meus planos para o futuro é trazer
para Batatais um polo do Centro Universitário Cidade Verde
– EAD. O projeto tem como objetivo ampliar as opções de ensino com mensalidades bem abaixo do que já é ofertado. Outro
projeto é colocar no ar meu site para divulgar meus vídeos,
atendimentos, cursos e alguns produtos próprios. Quero também trazer um novo conceito de vida com óleos essenciais da
doTERRA, até então desconhecidos na cidade.
EM - Qual a dica para as mulheres que estão começando
uma nova empresa ou iniciando uma carreira profissional?
Janaina Sales - A dica que dou para as mulheres que estão
começando uma nova empresa ou carreira é “acredite em você”.
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Entrevista – Revistaria A Principal
Revistaria.
EM - O local onde a empresa
está instalada é estratégica?
Revistaria A Principal - Com certeza, é um ponto central, com local
agradável, de fácil acesso, estacionamento amplo e próximo de importantes lojas da cidade.
EM - Quais produtos e serviços
a empresa oferece aos seus clientes?
Revistaria A Principal - A Revistaria oferece a maior variedade de
jornais, revistas, coleções e álbuns
de figurinhas. Além de comercializar
também bebidas, sorvetes, doces e
recargas para celular.
Por Rodrigo Mantovani
empresário
Jornal Empreenda - Quando e
como surgiu a empresa Revistaria
A Principal?
Revistaria A Principal - A Revistaria A Principal iniciou suas atividades em abril de 2011 com a missão
de propiciar aos seus clientes conhecimento, cultura e informação
por intermédio dos jornais, revistas
e periódicos.
EM - Quem são os proprietários? A empresa possui colaboradores ou parceiros?
Revistaria A Principal - Somos
uma empresa familiar na qual trabalham o proprietário Rodrigo Mantovani e o colaborador Rainer Santos,
não deixando de salientar e agradecer a todos que indiretamente
fazem parte de toda a trajetória da

Por Gustavo Prodòssimo Galerani empresário
Jornal Empreenda - Quando e
como surgiu a empresa GM Usinagem?
GM Usinagem - A empresa surgiu em 26 de outubro de 2010 por
intermédio de uma parceria com
uma ferramentaria onde eu prestava serviços depois do horário comercial e aos fins de semana de desenhista e programador, onde então
foi estabelecida uma sociedade que
ocasionou a compra de um primeiro
equipamento (centro de usinagem)
que foi instalado dentro dessa ferramentaria e com o passar do tempo
conseguimos fazer parte do projeto Incubadora de Empresas onde
elaboramos um plano de negócio e
conseguimos um Box, daí em diante
nos deram suporte, palestras e consultorias que nos ajudaram muito a
nos inserir no mercado.

EM - Aos finais de semana o fluxo de clientes aumenta e se transforma em ponto de encontro entre
leitores e amigos?
Revistaria A Principal - Sim, aos
finais de semana observamos que
muitas pessoas além de fazerem
suas compras, permanecem no ambiente para conversar, trocar ideias e
consequentemente
se torna um local de
encontro tranquilo
que na correria do
dia a dia se tornou
algo raro de se fazer.

jogadores de futebol?
Revistaria A Principal - Costumamos dizer que a época de Copa
do Mundo é algo mágico que as
pessoas celebram com o álbum e as
figurinhas do campeonato mundial.
No ano de 2018 chegamos a ter 200
pessoas trocando figurinhas na praça, e o motivo que atrai tanta gente
não é simplesmente completar o álbum, mas sim a interação social e o
encontro de famílias, amigos e colegas que estão ali pra se divertir.
EM - Além de jornais e revistas,
a Revistaria A Principal também
possui livros?
Revistaria A Principal - Sim, temos variedade em livros que são
atualizados mensalmente.
EM - Qual o tipo de publicação
é mais procurada pelos seus clientes?
Revistaria A Principal - Realmente há uma grande diversidade
de produtos vendidos, contudo as

coleções de miniaturas (carros, personagens e desenhos), gibis e palavras cruzadas são os destaques de
procura dos clientes.
EM - A leitura de jornais e livros
vem perdendo espeço para o mundo virtual?
Revistaria A Principal - O ambiente virtual é uma realidade inegável e que faz parte da nossa vida,
muitas vezes é visto como algo ruim
e que prejudica a leitura, todavia o
mundo digital pode ser também um
incentivador de novos leitores, tanto é que de acordo com o jornal O
Globo a venda de livros aumentou
4,6% em 2018.
EM - Crianças e adolescente frequentam a Revistaria?
Revistaria A Principal - Certamente, eles buscam em sua maioria
revistas de atividades, gibis, figurinhas e mangás. Inclusive tem uma
escola que traz seus alunos todo semestre até a banca para conhecerem
e despertar a vontade pela leitura.

EM - Na Copa
do Mundo de 2018
a banca chegou a
reunir colecionadores de figurinhas de

Entrevista – GM Usinagem

produção, visamos trabalhar sempre com lote grandes de cada item.
EM - Em quais regiões do Estado
de São Paulo ou do país a empresa
atua?
GM Usinagem - Temos clientes
distribuídos em São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Goiânia.

GM Usinagem - Trabalhamos
com usinagem de peças em geral,
mas sempre priorizando o setor automotivo desde a linha leve à linha
pesada, também temos a parte agrícola e odontológica.

para outras empresas do setor industrial?
GM Usinagem – Sim, prestamos
serviços no setor industrial também, mas nosso foco é atender distribuidoras de autopeças.

EM - Quem são os proprietários
e com quantos colaboradores a
empresa conta atualmente?
GM Usinagem - Atualmente a GM
Usinagem não tem mais sócios, ficou
como proprietário Gustavo Prodòssimo Galerani. Hoje a empresa conta
com um quadro de 26 funcionários
sendo três deles pelo Projeto CIEE.

EM - Todos os produtos são desenvolvidos pela própria GM Usinagem?
GM Usinagem - Sim, atualmente a GM Usinagem oferece a nossos
clientes todas as etapas para fabricação de peças, desde o desenvolvimento, fabricação do molde para
fundição, a fundição da peça e usinagem, e com isso já oferecendo a peça
acabada e embalada ao cliente.

EM - Como acontecem as vendas dos produtos e serviços da GM
Usinagem?
GM Usinagem - Na verdade já
trabalhamos como uma sequência
de pedidos programados pelas distribuidoras que compõem o quadro
de clientes.

EM - Quais produtos a empresa
oferece aos seus clientes?

EM - A GM Usinagem também
atua como prestadora de serviços

EM - A empresa atende especificamente a um tipo de público?
GM Usinagem - Nosso alvo são
as distribuidoras, primeiro porque
nossas máquinas são voltadas para

EM - Como é a concorrência no
segmento de usinagem?
GM Usinagem - “Concorrência”, sim, existe, mas digamos estar
presente em todos os segmentos e
áreas, vejo isso de forma sadia onde
cada um pode mostrar seu ponto
positivo ou negativo, isso é o que diferencia e faz com que o cliente possa fazer sua escolha. Hoje a GM Usinagem tem se destacado na questão
qualidade dos produtos e serviços e
atendimento desde a negociação
até a entrega a seus clientes.

EM - Quais as opções de pagamento o cliente tem à disposição?
Revistaria A Principal - Os nossos clientes podem realizar o pagamento através de dinheiro e cartão
de débito de todas as bandeiras.
EM - Quais os dias e horários de
atendimento, endereço, telefones
de contato da empresa e e-mail?
Revistaria A Principal - A Revistaria A Principal está aberta todos
os dias, de segunda à sexta-feira,
das 8h às 18h, aos sábados das 8h às
15h e domingos das 8h às 13h. O endereço é Rua Coronel Manoel Gustavino, n.º 350 – Centro, próximo ao
estádio do Batatais Futebol Clube. O
telefone para contato é (16) 37618866 e o email: rodrigomantovani1690@gmail.com.
Gostaria de deixar uma última
frase do Bill Gates na qual ele cita a
leitura: “Meus filhos terão computadores sim, mas antes terão livros.
Sem livros, sem leitura, nossos filhos
serão incapazes de escrever - inclusive a própria história.”

EM - Como são os equipamentos de usinagem a as instalações da
GM Usinagem?
GM Usinagem - A GM Usinagem conta atualmente com sete
Centros de Usinagem, um torno
CNC na parte de produção e fresas, torno convencional, serra de
fita e soldas Mig/Tig na parte da
ferramentaria. Estamos instalados
na Incubadora de Empresas, operando em dois turnos, totalizando
17 horas diárias.
EM - Qual o endereço, telefones
de contato, site e e-mails da empresa?
GM Usinagem - A GM Usinagem está localizada na Rua Fioravante Luchetti, 160, Box 1 - Distrito Industrial. Telefones: (16)
3662-8883 ou (16) 99996-1561.
Email:
gmusinagem01@gmail.
com .
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Empresas de Batatais criam
269 empregos no primeiro semestre
Apesar do resultado ser positivo, representa uma redução de
44% sobre o mesmo período de 2018, onde houve uma saldo de 388 novos empregos.

S

egundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério
do Trabalho, no primeiro semestre deste ano, as empresas
de Batatais admitiram 2.522
e desligaram 2.253 trabalhadores, obtendo um saldo de
269 novas vagas de empregos.
Comparado com o primeiro semestre de 2019, houve 2.591

admissões e 2.203 desligamentos, tendo um saldo de 388 novos postos
de trabalho.
O mês de abril/2019
foi o que teve o melhor
resultado, com 535 admissões e 383 desligamentos, tendo um saldo
de 152 novos empregos.
O pior resultado foi no mês de
maio com 396 admissões e 424
desligamentos, resultando no
fechamento de 28 postos de
trabalho.
As ocupações que tiveram
os melhores saldos em 2019, foram: mecânico de manutenção
de maquinas com um saldo de
98 empregos, alimentador de
linha de produção com saldo de
36 empregos, assistente admi-

ADMISSÕES E DESLIGAMENTOS 1º SEMESTRE 2019 – BATATAIS SP
CAGED 2019
JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL
ADMISSÕES
375 499 377 535 396 340 2.522
DESLIGAMENTOS
343 419 353 383 424 331 2.253
VARIAÇÃO ABSOLUTA 32
80
24 152 -28
9
269
Fonte: Caged

nistrativo com um saldo de 34
empregos, professor de ensino
superior com um saldo de 25
vagas de emprego, supervisor
administrativo.
As ocupações que mais
houve desligamentos em 2019,
foram: trabalhador agropecuário em geral com 171 desligamentos, auxiliar de escritório
em geral com 148 desligamentos, vendedor do comercio varejista com 142 desligamentos,
e motorista de caminhão com
105 desligamentos.

Os setores que tiveram o
melhores resultados foram: a
industria da transformação com
uma saldo de 113 empregos, o
setor de serviços com um saldo
de 100 empregos, a administração pública com o saldo de 55
empregos e o comércio com o
saldo de 42 empregos. O setor
que tive o pior resultado na geração de empregos foi a construção civil com o fechamento
de 42 postos de trabalho.
Luiz Carlos Figueiredo

Inadimplência no comércio de Batatais é de
mais de R$ 7,2 milhões

S

egundo os dados cadastrais
efetuados
pelas empresas associadas da ACE ao sistema
de gestão de clientes inadimplentes da Boa Vista SCPC, a
inadimplência no comércio de
Batatais é de R$ 7.267.636,31
no período de cinco anos,
que compreende entre o período de 01/07/2014 até o dia
30/06/2019.
Neste período foram negativados 5.119 clientes,

resultando em 7.468 ocorrências, sendo que há 3.962
clientes com um registro,
1.072 clientes com dois a cinco registros e 85 clientes com
mais de cinco ocorrências,
uma média de 1,45 ocorrências por cliente.
Do total de clientes inadimplentes, 4.906 são solteiros
e 213 casados, sendo 3.084
do sexo masculino e 2.035 do
sexo feminino. Cerca de 2.680
tem dividas de até 4 anos, to-

talizando R$ 3.297.972,85 e
2.115 clientes com dividas
de 4 a 5 anos totalizando R$
2.388.044,80.
As ocorrências por faixa de
valores estão concentradas nas
dividas de até R$ 500,00 com
2.931 ocorrências e uma divida de R$ 882 mil. A faixa etária
que concentra o maior numero
de inadimplentes é de 30 a 40
anos com 1.889 clientes, sendo
1.118 do sexo masculino e 771
do sexo feminino.

No primeiro semestre deste ano foram registrados 526
clientes inadimplentes e 775
ocorrências, uma média de
1,47 ocorrências por cliente,
totalizando uma divida de R$
376 mil. No mesmo período
de 2018, havia 573 clientes
inadimplentes e 1.113 ocorrências, uma média de 1,97 ocorrências por cliente, e uma divida de R$ 606 mil.
Luiz Carlos Figueiredo

Saldo da Balança Comercial de Batatais é de
US$ 25,61 milhões no primeiro semestre

N

o primeiro semestre
de 2019 as 11 empresas de Batatais
exportaram US$ 26,8 milhões,
importaram US$ 1,19 milhão,
tendo um saldo na balança comercial de US$ 25,61 milhões.
No primeiro semestre de 2018
foi exportado US$ 39,06 milhões, importado US$ 1,15
milhões, obtendo um saldo de
US$ 37,91 milhões.
As exportações de Batatais representam 0,1% do total exportado pelo Estado de
São Paulo, e Batatais ocupa a

118ª posição no ranking do Estado. Na classificação geral do
Brasil, Batatais esta na 460ª do
ranking.
Do total exportado no primeiro semestre deste ano, US$
25,27 milhões são de açúcar, o
que corresponde a 94% do valor exportado. A exportação de
maquinas agrícolas foi de US$
1,17 milhões e corresponde a
4% do valor exportado. Os outros 2% das exportações são de
equipamentos para laticínios e
produtos em inox, rações, partes e peças.

Do total importado US$ 794
mil são de boratos e óxidos de
boratos, utilizados na produção
de fertilizantes, o que corresponde a 67% do valor importado. Houve também importação
de maquinas e partes no valor
de US$ 191 mil.
Os principais países importadores são Bangladesh com

US$ 5,59 milhões, correspondendo a 26% do valor, China
com US$ 3,19 milhões – 12% do
total exportado, Arábia Saudita
com US$ 3,11 milhões – 12%,
Nigéria com US$ 3,05 milhões
– 11% e Iraque com US$ 2,41
milhões correspondendo a 9%
do volume exportado.
Luiz Carlos Figueiredo

BALANÇA COMERCIAL DE BATATAIS – ANO 2019
2019
Jan
Fev
Mar
Abr Mai Jun
Total
Exportação
6,25
4,92 2,89
3,47 4,72 4,55
26,8
Importação
0,2
0,38 0,18
0,24 0,07 0,12
1,19
Saldo
6,05
4,54 2,71
3,23 4,65 4,43 25,61
Fonte: Ministério da Economia
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A nossa história começou mais ou menos assim
Por Pedro Ricardo Bartolomeu - pároco do Santuário Senhor Bom Jesus da Cana Verde

A

história da Freguesia, do Senhor Bom
Jesus da Cana Verde dos Batatais, que
não deixa de ser, também, a nossa
história, começou com os pensamentos progressistas de ocupantes do sertão dos Batataes. Os
caminhos e descaminhos, para chegarmos a estes homens trabalhadores e sonhadores, foram
mais ou menos assim...
Adentrando o interior paulista, os bandeirantes criaram as paragens em locais onde, provavelmente, já havia povoação de índios, que
eram levados para o norte no cultivo do milho,
da mandioca, de legumes e, posteriormente, foram utilizados no cultivo da cana de açúcar geradora de riquezas para a coroa portuguesa, por
um bom tempo. O trabalho agrícola deu lugar ao
garimpo.
Depois de abertos os caminhos, seguindo pelas trilhas indígenas e criadas as paragens pelo
interior do Brasil, pelos bandeirantes, em busca de riquezas; o rei de Portugal agraciou esses
homens, de coragem, com lotes de terras. As
doações consistiam em lotes de terras com dimensões gigantescas, dos quais, na verdade, não
se tem o tamanho exato pela falta de precisão
da topografia na época. Esses lotes foram chamados de Sesmarias. Na verdade, muitos desses
contemplados pelo rei nunca chegaram a pisar
nessas terras.
No Brasil a distribuição das sesmarias foi diferente, em finalidade, da que ocorreu em Portugal, aonde as doações eram feitas como incentivo à agricultura e pecuária, para o sustento do
reino. Aqui tais doações, eram gratificações e
honrarias, na tentativa de incentivar a exploração da terra.
Com o declínio da cana de açúcar e um possível empobrecimento de Portugal, o rei, por volta
do século XVIII, começou um novo investimento
em sua colônia: a busca por riquezas naturais.
Isto deu inicio à corrida pelo ouro, pela prata e
pelas pedras preciosas e o nome paragens mudou para caminho. Daí a mudança de Paragem
dos Batatais para caminho dos Batatais, ou ainda, “Caminho dos Goyases”. Pode-se dizer que
foi assim que começou o caminho do ouro encontrado em 1725, em Vila Boa, Goiás.
Se os caminhos foram importantes, muito
mais importante foram os descaminhos.
Como assim?
Com o encontro do ouro em Goiás, tornou-se
necessária uma fábrica de fundição para mandar

Igreja Matriz Gótica Barroca

o produto para a capitania e da capitania para
Portugal.
A princípio, a fábrica de fundição foi instalada em São Paulo dando assim movimento, transito, nos Caminhos, porém, da saída do metal
das minas até a casa de fundição e dessa para
Portugal, havia extravio, desvio, do ouro para
outros lugares, em benefícios de particulares,
para outras capitanias como, por exemplo, Rio
de Janeiro, Minas Gerais e até mesmo chegando
ao Maranhão. É o que chamamos de contrabando.
Com o desvio do ouro, novos caminhos, novas trilhas foram abertas. Não havia medidas ou
formas governamentais que pudessem impedir
ou barrar os desvios. A medida mais viável para
solucionar o problema foi á implantação da casa
de fundição em Goiás, onde estavam as minas.
Instalada a casa de fundição em Goiás, terminou
o transito, a circulação, pelos “Caminhos”.
A conseqüência do término do transito do
ouro foi o isolamento e o empobrecimento dos
vilarejos e paragens dando origem à outra etapa
da história, que é o surgimento dos entrantes.
Por entrantes se compreende o nome doado
aos posseiros, fazendeiros e famílias inteiras que
começaram a fazer o caminho inverso do ouro,
adentrando pelos “Caminhos” para desenvolverem a prática da agricultura e pecuária. Tal prática deu origem às grandes fazendas nas sesmarias já existentes, nunca ocupadas ou exploradas
e localizadas ao longo dos “Caminhos”.
Dos entrantes, alguns tomaram posse das
terras e formaram roças, ilegalmente, eram os
chamados posseiros, outros adquiriam as terras legalmente, legitimamente, comprando-as
e tendo escritura das mesmas. Eram posseiros e
fazendeiros vindo de todas as partes, das mais
diversas regiões e capitanias. Houve, nesse período, o incentivo do rei para o desenvolvimento
da agricultura e pecuária para a manutenção da
corte e o progresso econômico da colônia.
Em nossa região os entrantes vinham de Minas Gerais, São Paulo, Itú, Santos, São Vicente,
Rio de Janeiro e até de Salvador. Prevalecendo,
em nossa Freguesia, os vindos de Minas Gerais.
A partir de então começa, mais precisamente, a história da nossa freguesia.
Nesse contexto de entrantes, posseiros e

Igreja Matriz
Praça Central

Construção do Prédio Praça

fazendeiros dos descaminhos, no século XVIII, é
que surgem os grandes nomes, os personagens
da história de Batatais, com suas fazendas legal ou ilegalmente adquiridas. São eles: Alferes
Antonio José Dias, dono da fazenda Paciência;
Manoel Bernardes do Nascimento, dono da fazenda Batataes; Germano Moreira, posseiro da
fazenda Campo Lindo das Araras; Helena Maria
Martins, dona da fazenda Prata e Pe. Manuel
Pompeu de Arruda, dono da fazenda Retiro.
Instaladas as fazendas com os seus proprietários, moradores e trabalhadores, era hora de
organizar a vida religiosa, pois, era necessário
casar, batizar os filhos e sepultar os mortos, uma
vez que, o socorro espiritual vinha de Franca,
para as chamadas desobrigas, isso vez ou outra.
Urgia então a necessidade de um pastor de almas entre os moradores daquelas fazendas. Por
isso, no final do ano de 1810 os moradores das
fazendas, Batatais e Paciência, fizeram um abaixo assinado, solicitando a criação de uma freguesia naquela localidade, para o Bispo de São
Paulo, Dom Matheus de Abreu Pereira, que o
encaminhou à mesa de Consciência e Ordem de
Dom João VI, uma vez que a colônia estava sob o
regime de Padroado Régio.
O Regime de Padroado Régio conferia aos
reis de Portugal e Espanha o direito de recolher
o dízimo, criar as freguesias, criar as dioceses e
nomear os bispos, em nome do Papa; em contra
partida a Igreja assistia espiritualmente o povo
e organizava, moralmente, a sociedade com as
irmandades e associações. Tal regime perdurou
no Brasil até a proclamação da república em
1889.
Após ouvir a Mesa de Consciência e Ordem,
uma espécie de conselho do rei; Dom João VI,
por Alvará Régio, criou a Freguesia dos Batatais.
Como segue cópia:
“Eu, o príncipe regente de Portugal e mestre
da Cavalaria e da Ordem de Nosso Senhor Jesus
Cristo, faço saber que me foi apresentada, com
anuência do reverendíssimo bispo de São Paulo,
o requerimento dos moradores do sertão da estrada do sertão de Goyás, da referida Diocese,
e que me expunham a grande falta que sofriam
de pastores e socorros espirituais pela distância
de sua freguesia, pedindo-me que a fim de remediar tão significativos males lhes faça a graça
de erguer uma nova freguesia naquele sertão. O
que me foi representado e respostas dos procuradores gerais das ordens, da minha real coroa e
fazenda, que tudo subiu à minha real presença
em consulta da mesa da consciência e ordens:
hei por bem que no sertão da sobredita estrada
de Goyas no bispado de São Paulo, além do Rio
Pardo, no lugar denominado dos Batataes, seja
erigida uma nova freguesia, com a invocação do
Senhor Bom Jesus dos Batataes, na qual os moradores do mesmo sertão edificarão a sua custa,
o preciso tempo de quatro anos e compreende-

Construção da Igreja Matriz
Rua Capitão Renato
Mato Grosso de Batataes

rá o território que medeia entre os Rios Pardo
e Sapucay, servindo estes de limites até a Barra
no Rio Grande e, dividindo com a freguesia de
Jacuí; nos marcos da capitania. Pelo que determino ao reverendo bispo de São Paulo membro
do meu conselho e a todas as demais pessoas,
a quem compete o cumprimento deste alvará,
o cumpram e guardem tudo o que contém, pois
foi passado pela chancelaria da ordem e registrado nos livros da Câmara do Bispado de São
Paulo e nos das respectivas freguesias.
Rio de Janeiro, vinte e cinco de fevereiro de
mil oitocentos e quinze.
PRÍNCIPE REGENTE
O padroeiro, Bom Jesus,
foi uma sugestão do bispo
de São Paulo que trazia consigo essa devoção de Portugal e o “Cana Verde” foi
um acréscimo feito pelos
moradores requerentes,
que já cultivavam no local tal devoção. Aqui
merece destaque a senhora, Liberata Joaquina da Purificação, que
fez questão de deixar
registrado em testamento a sua especial devoção pelo Senhor Bom Jesus
da Cana Verde.
A imagem do padroeiro foi adquirida pela
colaboração, financeira, dos moradores
empenhados na causa.
Hoje já celebramos o padroeiro desta cidade em um Santuário, que foi declarado como tal
no dia 25 de fevereiro de 2015, quando a cidade
completou 200 anos. Para celebrar com dignidade o Padroeiro, neste ano de 2019, o comercio
da cidade se mobilizou com o concurso de vitrine, tendo como objetivo:
• Sensibilizar a comunidade Batataense da
importância de se envolver com a Festa do Padroeiro da cidade, Senhor Bom Jesus da Cana
Verde.
• Incentivar a criação de cenários no município, estimulando a criatividade e promovendo
uma identidade visual durante a Festa do Padroeiro da cidade.
• Criar um clima de alegria e festa no município.
A freguesia tornou-se vila em 14 de março
de 1839, cidade em 8 de abril de 1875, com a
instalação da comarca em 20 de abril de 1875.
Podemos concluir dizendo que Batatais nasceu em 25 de fevereiro de 1815, recebeu a “carteira de identidade” em 14 de março de 1839 e
a “Carteira de trabalho” em 8 de abril de 1875.

Rua Marechal Deodoro
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Programação Cultural - Agosto de 2019
08 À 10 DE AGOSTO
4ª RIBALTA MOSTRA DE TEATRO

SERVIÇO
Quando: quinta à sábado, 08 à 10 de agosto
Onde: Espaço Cultural Fernando Faro e Teatro
Municipal Fausto Bellini Degani
Ingressos: R$10,00 (individual) R$25,00 (passaporte)
Classificação: livre
24 de agosto

SERVIÇO
Quando: sábado, 24 de agosto, às 19h30
Onde: Teatro Municipal Fausto Bellini Degani
Capacidade: 509 pessoas
Ingressos: R$8,00 (antecipado e meia)
R$16,00 (inteira)
Classificação: livre
25 de agosto

01 DE SETEMBRO
FABIANO CAMBOTA SE
APRESENTA EM BATATAIS

ESPETÁCULO RAPUNZEFA

O evento conta com apresentações de cenas
curtas, poesias encenadas e apresentações de
espetáculos desenvolvidos pelo Grupo teatral
Plenitude e nas atividades do Espaço Cultural
Fernando Faro.
No dia 08 de agosto o Espaço Cultural
Fernando Faro recebe Poesia Encenada e
Cenas Curtas às 20h. Dia 09 no teatro Municipal Fauto Bellini Degani teremos a apresentação do espetáculo “O Cubo” do Grupo
Teatral Plenitude. No dia 10 apresentação
dupla no teatro municipal: 16h A Revolução
dos Brinquedos com a oficina de atores do
projeto Personinha. 20h o espetáculo Melodramas de Picadeiro: Coração Partido – Rabugentos Cia Teatral.

E

RIBALTA - Mostra de Dança
O RIBALTA- Mostra de Dança tem como
objetivo a formação de plateia, despertando no público o interesse pela arte da dança e aos artistas a oportunidade de levar a
sua arte ao público. Às apresentações serão
realizadas no dia 24 de Agosto às 19:30 no
Teatro Municipal Fausto Bellini Degani - Batatais-SP

Caça Palavras

stá chegando o Dia dos Pais, que neste ano será comemorado no dia 11 de agosto, domingão. A nossa sugestão para comemorar essa grande data que homenageia o herói
do lar, é participar do Baile de Aniversário da ACE Batatais, que será realizado no dia 10
de agosto, sábado, a partir das 22h, com show musical, buffet completo em uma noite muito
especial. A outra dica é o tema do nosso Caça Palavras desta edição, um bom e completo Churrasco para o domingo. Faça a sua lista e confira aqui para não esquecer nenhum item. Aproveite
e procure a palavra secreta “Salada” para dar equilíbrio no paladar e na digestão. Boa diversão!

O espetáculo faz uma releitura do clássico
conto do folclore europeu medieval Rapunzel
e o atualiza no contexto do nordeste brasileiro,
abordando temas como a solidão e o isolamento. Também traz à luz a discussão do empodeiramento feminino libertando a personagem título
do conceito tradicional de princesa.
“Se nos seus caminhos torre sem porta ou janela encontrar, grite por Rapunzefa e peça para
os seus dreads ela lançar” Rapunzefa vive praticamente isolada no alto de uma torre, o que a
faz ficar entediada. De vez em quando, ela desfruta da companhia de sua mãe postiça, uma feiticeira daquelas que sabem até transformar gente em jumento! Mas a feiticeira nunca a leva em
suas andanças pelo sertão. Com o aparecimento
de um vaqueiro viajante embaixo da janela de
Rapunzefa, sua vida é transformada para sempre. Quer saber o que acontece com a jovem dos
dreads? Então explore este novo mundo! Nele,
um conto de fadas se mistura a temáticas populares e folclóricas numa linguagem que combina
teatro e cordel.
SERVIÇO
Quando: Domingo, 25 de agosto, às 16h
Onde: Teatro Municipal Fausto Bellini Degani
Capacidade: 509 pessoas
Ingressos: R$5,00 (antecipado e meia)
R$10,00 (inteira)
Classificação: livre

A comédia stand up de Fabiano Cambota
“Viver Envelhece” passa pelo Teatro Municipal
Fausto Bellini Degani no dia 01 de setembro (domingo) às 20 horas.
Conhecido por ser a mais de uma década o
vocalista da banda Pedra Letícia com vários sucessos, como “como que ocê pode abandona
eu”, além de sua atuação no “Programa do Porchat”, o comediante Fabiano Cambota revelou-se nos últimos anos um dos grandes artistas do
cenário Stand Up Comedy nacional.
Com o show solo de humor “Viver Envelhece”, Fabiano Cambota diverte a plateia com
casos reais que vivenciou ao longo dos seus 41
anos. Desde a convivência com seu pai “grosso”,
até histórias vividas a partir da sua mudança pra
São Paulo.
O espetáculo conta, ainda, com músicas de
sua autoria, gravadas pela banda Pedra Letícia.
O espetáculo, é garantia de mais de uma hora de
risadas ininterruptas e imediata identificação do
público, sejam jovens, adultos, casais, ou mesmo
as “véia” com as quais ele tanto brinca – e diz ser
idolatrado por elas.
SERVIÇO
Quando: domingo, 01 de setembro, às 20h
Onde: Teatro Municipal Fausto Bellini Degani
Capacidade: 509 pessoas
Ingressos: R$30,00 (antecipado e meia)
R$60,00 (inteira)
Classificação: livre
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