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NOME FANTASIA ENDEREÇO TELEFONE 
Nome da Empresa Endereço Telefone
Brunheroti	 Praça	Carlos	Pupin,	67	 3761-9009
Dona	Lili	 R.	Ítalo	Zanela,	438	 99245-9061
Jose	de	Jesus	Figueiredo	 Av.	dos	Andradas,	396	 3662-2133
Cigana	Modas	 R.	Santos	Dumont,	377	 99142-5813
Porto	Soluções	Agronômicas	 Av.	General	Osório,	140	 3662-8767
Óticas	Madri	 R.	Santos	Dumont,	680	 3761-5878
Bruno	Ferreira	Caran	 Av.	Dr.	Amador	De	Barros,	116	 99996-1529
JN	Manutenções	 R.	Carlos	Gomes,	762	 3662-8301
Dinda	Borracharia	 Av.	dos	Pupins,	550	 3761-1112

Anuncie  sua 
empresa no 

e garanta bons negócios

Para mais informações: (16) 3761-3700
acebatatais@acebatatais.com.br

COMUNICADOS

Primeiro quero cumprimentar e agra-
decer	a	todos	que	participaram	do	5º	
Movimenta Batatais, uma ação mara-

vilhosa	que	ajuda	as	entidades	assistenciais	de	
nossa cidade no período que mais necessitam. 
Portanto,	a	todos	que	participaram,	seja	como	
organizadores, patrocinadores, parceiros, cor-
redores, ciclistas, caminhantes, os meus mais 
sinceros agradecimentos.

Já estamos em dezembro. A impressão que 
tenho é de que o tempo passou muito rápido. 
Particularmente,	 gosto	 muito	 desse	 período,	
pois	o	clima	de	confraternização	aumenta,	fi-
camos mais sensíveis, queremos mais contatos 
com nossos familiares, com nossos amigos, co-
laboradores,	enfim,	todos	que	fazem	parte	de	
nossas vidas.

Na ACE Batatais as ações não param em 
nenhum momento. Estamos com uma cam-
panha brilhante, que sorteio de vales compras 
de	R$	500	todos	os	dias.	A	Campanha	Natal	Pé	
Quente desse ano é genial. Ao mesmo tempo 
que premia os consumidores de nossa cidade, 
também auxilia com o giro da economia, pois 
os prêmios apenas podem ser usados nas lojas 
participantes,	gerando	renda	para	as	empresas	
e auxiliando os consumidores com suas com-
pras	de	final	de	ano.

Como	essa	é	a	última	edição	do	Jornal	Em-
preenda	 de	 2018,	 aproveito	 a	 oportunidade	
para	deixar	aqui	uma	mensagem	positiva.	Não	

há	dúvidas	que	tivemos	um	ano	difícil,	com	re-
viravoltas	políticas	que	afetam	de	forma	con-
tundente a nossa economia, mas as previsões 
para o próximo ano são melhores.

Dezembro	também	é	um	mês	de	reflexão.	
Convido	 a	 todos	 que	 estiverem	 lendo	 essas	
poucas linhas a pensar nas coisas boas que 
aconteceram	 durante	 esse	 ano,	 que	 tiveram	
forças	 para	 continuar	 mesmo	 passando	 por	
momentos	turbulentos,	vencendo	as	dificulda-
des,	tirando	tudo	como	uma	lição,	como	expe-
riência de vida e acreditando que o que tem 
por vir será muito melhor.

Vamos agradecer a Deus por nossas em-
presas	estarem	firmes,	 garantindo	os	empre-
gos de milhares de trabalhadores de nossa 
cidade, do sustendo de suas famílias e das nos-
sas também. Agradeçamos a Deus a saúde de 
nossas	esposas	e	filhos,	a	paz	e	a	harmonia	em	
nossos lares, ao sol que brilha no céu, à chuva 
que renova a vida na terra, ao vento que leva 
a semente para lugares onde se faz necessá-
rio. Obrigado Deus pela minha vida, pela vida 
dos	meus	familiares,	pelas	dificuldades	que	me	
fortalecem, pela felicidade de acordar a cada 
manhã e ter forças para trabalhar. Obrigado.

Desejo a todos um Feliz Natal e um Próspero 
Ano Novo, com muito dinheiro no bolso, saúde 
para	 dar	 e	 vender.	 Em	 2019	 estaremos	 juntos	
novamente e contem sempre comigo para o que 
der e vier. Um grande abraço. Fiquem com Deus.

Então é Natal

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

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO SEBRAE AQUI
De	segunda	a	sexta-feira	das	09h	às	12h
Atendimento do agente do Sebrae Aqui e agendamento de consultores do Sebrae.

FUNCIONAMENTO DA ACE BATATAIS NO DIA 02/01/2019
Comunicamos	que	a	ACE	Batatais,	não	prestará	serviços	de	atendimento	no	dia	02/01/2019.

03 a 07/12 – CURSO SUPER MEI – SEBRAE
Das	19h	às	22h
Local: Salão de Eventos “Alcides Milan” – ACE Batatais
Inscrições encerradas.

03 a 24/12 – SORTEIOS DA CAMPANHA NATAL PÉ QUENTE
Sorteios	dias	03	a	07/12,	10	a	14/12,	17	a	21/12:
01	Sorteio	de	segunda	a	quinta-feira	–	Vale	Compras	de	R$	500,00
02	Sorteios	na	sexta-feira	–	Vale	Compras	de	R$	500,00
Sorteio	dia	24/12	–	Segunda-Feira:
05	Vale	Compras	de	R$	1.000,00
01	Vale	Compras	de	R$	500,00	para	o	Vendedor
Horário	dos	Sorteios:	16h
Regulamento	no	site:	www.acebatatais.com.br		e	nas	empresas	participantes

07 e 09/12 – CARREATA ILUMINADA DE NATAL
Parceria com a Prefeitura Municipal de Batatais (Departamento Municipal de Turismo, Depar-
tamento Municipal de Cultura) e empresas aderentes. 
Local de Concentração: Praça da Estação
Horário	de	Concentração:	19h30
Horário	de	Saída:	20h
Trajeto	do	dia	07/12:	Ruas	centrais	da	cidade
Trajeto	do	dia	09/12:	Bairros	da	cidade

07/09 – CHEGADA DE PAPAI NOEL
Local: Casinha de Papai Noel na Praça Cônego Joaquim Alves
Após a Carreata Iluminada de Natal
Distribuição de doces às crianças.

18/12 – REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHOS
Horário:	19h30
Local: Salão de Eventos “Alcides Milan” – ACE Batatais
Pauta:	Planejamento	Organizacional	2019.
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Anuncie sua empresa no 

e garanta bons negócios

Nos	dias	 24	 e	 25	de	
novembro, sábado 
e domingo, uma 

carreta	 baú	 de	 15	 metros	
com um projeto de educação 
ambiental esteve instalada 
no Posto Ômega, em Bata-
tais.	Trata-se	do	Projeto	Edu-
car para Preservar de Furnas, 
com a carreta toda equipada 
com sala de aula e tecnolo-
gias, recebeu várias crianças e 
adultos para visitação. A visi-
ta	da	carreta-escola	à	cidade	
veio	prestigiar	a	realização	do	
5º	 Movimenta	 Batatais,	 rea-
lizado	no	dia	25,	 pois	 Furnas	
foi um dos patrocinadores do 
evento.

O projeto “Educar para 
Preservar” coloca dentro da 
carreta aulas sobre consciên-
cia ambiental, preservação e 
diminuição do desperdício de 
energia	elétrica.	A	iniciativa	é	
de Furnas, em parceria com 
o	Instituto	Efort.	A	carroceria	
é equipada com laboratório, 
material	 audiovisual,	 filmes	
em	3D,	realidade	aumentada	
e outras tecnologias.

“A carreta é enorme, 
são	 15	 metros	 de	 extensão,	
equipada com sala de aula 
multimídia,	 experimentos	 di-
dáticos,	 palco	 e	 sala	 de	 reu-

No	dia	11	de	dezem-
bro,	 às	 13h30,	 no	
Salão de Eventos 

da ACE Batatais, será realiza-
da a segunda reunião do Gru-

Batatais recebe a visita da carreta-escola do 
Projeto “Educar para Preservar” de Furnas

A visita da carreta-escola à cidade veio prestigiar a realização do 5º Movimenta Batatais

nião.	Algumas	entidades	que	
trabalham com educação 
infantil	 em	 Batatais,	 como	 a	
Samaritanos	e	a	Cantinho	do	
Futuro,	fizeram	visitas	na	ma-
nhã de sábado”, comentou o 
gerente	executivo	da	ACE	Ba-
tatais, Luiz Carlos Figueiredo.

Segundo o diretor de En-
genharia de FURNAS, Cláudio 
Guilherme	 da	Motta	 Branco,	
o Educar para Preservar com-
plementa o projeto lançado 
pela	empresa	no	final	de	2017	
para restabelecer a mata ci-
liar	 no	 entorno	 de	 400	 nas-
centes que contribuem para 
a formação do reservatório.

“Qualquer ação voltada 
à preservação do meio am-
biente é sempre necessária. 
Uma diferença do projeto é a 
interatividade.	As	crianças	de	
hoje são muito conectadas, 
demonstram mais interesse 
em	atividades	que	envolvem	
a tecnologia e são muito cria-
tivas.	 Isto	 também	 incentiva	
o professor a se capacitar”, 
comenta Guilherme Ferraz 
de Menezes Borges, empre-
sário integrante da comissão 
organizadora do Movimenta 
Batatais.

A	carreta-escola	ficou	es-
tacionada no Posto Ômega. 

Totalmente acessível para 
deficientes	 físicos,	 a	 carreta	
se transformou em uma uni-
dade móvel de educação. 
O objetivo principal desse 
projeto é tornar professo-
res, alunos e toda a comu-
nidade, multiplicadores dos 
conceitos relacionados à 
preservação ambiental das 
nascentes da região, e do 
uso eficiente e seguro da 
energia elétrica.

“Agradeço ao diretor 
presidente de Furnas, Ricar-
do Medeiros, por ter nos 
agraciado com a presença 
da	 carreta-escola.	 Parabéns	

aos funcionários da estatal 
que	estiveram	envolvidos	no	
atendimento dos visitantes 
nos	 dois	 dias.	 São	 profissio-
nais	 altamente	 qualificados,	
muito dedicados ao que 
fazem.	 Foram	 fantásticos,	
simplesmente maravilhosos. 
Agradeço a presença do se-
nhor Wilson Neiva Milan Cau-
das, gerente de responsabili-
dade sócio cultural, que veio 
à Batatais exclusivamente 
para	participar	do	Movimen-
ta Batatais. Ficamos muito 
felizes	 pela	 participação	 de	
Furnas no evento e pela visita 
da	carreta-escola.	Muitíssimo	

po de RH (Recursos Huma-
nos) com a coordenação da 
profissional	 Beatriz	 Resende.	
Novamente, todos os empre-
sários,	profissionais	de	RH	de	

empresas associadas estão 
convidados	a	participar.

A primeira reunião do 
grupo,	 realizada	 no	 dia	 9	 de	
outubro, foi considerada um 

sucesso, pois contou com a 
participação	 de	 mais	 de	 60	
pessoas	 A	 profissional	 de	
Recursos Humanos, Beatriz 
Resende fez todo o acompa-
nhamento e coordenação do 
encontro.

Beatriz	afirma	que	o	Gru-
po de RH têm como principal 
objetivo	 o	 estudo	 e	 desen-
volvimento	 de	 práticas	 de	
gestão com foco nas organi-
zações, seus colaboradores e 
comunidade. Segundo ela, os 
encontros são uma forma im-
portante de atualização. São 
encontros organizados que 
proporcionam a oportunida-
de	de	um	grupo	de	profissio-
nais	de	RH,	ou	mesmo	profis-
sionais que exercem cargos 
de	 liderança,	 compartilhar	
suas vivências e informações 
atualizadas de mercado. É ne-
tworking	na	prática.

Grupo de RH voltará a se reunir no próximo dia 11 de dezembro
Todos os empresários e profissionais de RH de empresas associadas estão convidados a participar

“Isso se traduz em am-
pliação de conhecimento e 
colaboração entre empresas, 
através de apoio mútuo em 
ações, pesquisas, troca de 
informações em geral. Diri-
gentes de empresas precisam 
estimular	que	seus	profissio-
nais	 participem	 de	 grupos	
com	 essa	 finalidade,	 por	 ser	
uma	 forma	 eficaz	 de	 capa-
citação e desenvolvimento 
e, ao mesmo tempo, menos 
onerosa.	Hoje	já	é	estimulada	
a	participação	de	lideranças	e	
dirigentes de outras áreas no 
universo da Gestão de Pes-
soas.  Nós estamos seguindo 
esse modelo aqui”, disse Be-
atriz.

O	 gerente	 executivo	 da	
ACE Batatais, Luiz Carlos Fi-
gueiredo, informou que o 
grupo está aberto para a 
participação	 de	 empresá-

rios	 e	 profissionais	 da	 área	
de RH de todas as empresas 
associadas, lembrando que 
não	há	custo	de	participação,	
apenas é exigido o compro-
metimento	 de	 participação	
nas reuniões. “O importante 
é	que	tragam	as	suas	dificul-
dades	 para	 discutirmos	 em	
grupo”, ressaltou.

SERVIÇO
Reunião do Grupo de RH, 

dia	 11	 de	 dezembro,	 terça-
-feira,	às	13h30,	no	Salão	de	
Eventos Alcides Milan, sede 
da ACE Batatais. Mais infor-
mações	pelo	3761-3700,	com	
Figueiredo. Todos os empre-
sários ou representantes da 
área de RH das empresas po-
dem	participar.	Os	 interessa-
dos devem enviar solicitação 
à ACE, no email gerencia@
acebatatais.com.br.

obrigado”, disse Guilherme 
Menezes.

Em mensagem pesso-
al direcionada a Guilherme 
Borges, Ricardo Medeiros 
elogiou a ação Movimenta 
Batatais. “Obrigado Guilher-
me.	É	um	prazer	poder	parti-
cipar deste evento em Bata-
tais, junto com o Movimenta, 
pois vemos o trabalho que é 
feito	 pela	 ACE,	 entidades	 e	
comunidade. É um trabalho 
sério	e	destinado	à	melhoria	
da qualidade de vida dos ci-
dadãos brasileiros. Obrigado 
também por reconhecer o 
trabalho de Furnas”.
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No	dia	8	de	novem-
bro,	às	13h15,	em-
presários integran-

tes do Projeto Incubadora de 
Empresas	 de	 Batatais	 parti-
ciparam	do	3º	Café	com	Em-
presários na Universidade de 
Franca. Segundo o gerente do 
projeto, Juliano Azevedo Va-
lentini,	 o	 objetivo	 do	 evento	
foi de estreitar os laços entre 
as	empresas	e	a	instituição	de	
ensino, por meio da disponi-
bilização de produtos e servi-
ços de inovação, exploração 
científica,	formação	de	recur-
sos	 humanos	 qualificados	 e	
a disseminação do conheci-
mento de ensino, pesquisa e 
extensão.

O Brasil é um país com 
uma forte demanda do setor 
produtivo,	 que	 precisa,	 para	
tornar-se	competitivo,	inovar	
a produção ou gestão de seus 
negócios.

Juliano destacou que essa 
é uma oportunidade para as 
empresas do Projeto Incu-
badora, pois a universidade, 

De	 3	 a	 7	 de	 dezem-
bro, a ACE Batatais 
e o Escritório Re-

gional do Sebrae em Franca 
realizam o Curso Super MEI 
Gestão,	 com	 a	 participação	
de	28	pessoas.	As	aulas	acon-
tecerão	das	19	às	22h,	no	Sa-
lão de Eventos Alcides Milan, 
na sede da ACE.

“Serão cinco dias de 
aprendizado para melhorar 
a gestão do negócio. Essa é a 
programação na nova modali-
dade do programa do Sebrae-
-SP	voltado	para	Microempre-
endedores Individuais (MEIs) 
e potenciais empresários, o 
Super MEI Gestão”, comentou 
a agente do Sebrae Aqui Bata-
tais, Andrea Oliveira

De acordo com Andrea, a 
falta de gestão é um dos prin-
cipais fatores que levam os 
pequenos negócios a falência 

prematura. Por isso, o Super 
MEI Gestão tem como obje-
tivo	contribuir	para	o	desen-
volvimento sustentável dos 
negócios.

O curso reúne aulas sobre 
planejamento, controle de 
dinheiro, formação de preço, 
vendas, inovação, entre ou-
tros temas da gestão. As au-
las aconteceram de segunda 
a	sexta,	com	28	participantes.

Para quem já é MEI, os 
cursos do Super MEI dão ain-
da a possibilidade do empre-
endedor conseguir crédito 
de	R$	1	mil	a	R$	20	mil	para	
investir	em	seu	negócio,	den-
tro do Programa Juro Zero 
Empreendedor, desde que 
não esteja com restrições ca-
dastrais.

O	valor	do	financiamento	
pode	ser	destinado	para	com-
pra de produtos e serviços 

pretendidos para o exercício 
das	 atividades	 do	 microem-
preendedor, tais como: equi-
pamentos, acessórios para 
veículos,	 veículos	 utilitários,	
motocicletas, ciclomotores e 
ferramentas para trabalho. O 
prazo de pagamento do em-
préstimo	é	de	até	36	meses,	
com carência de até seis. Para 

os empreendedores que pa-
garem em dia, o juro é zero.

Nesse ano, a ACE Batatais 
e o Sebrae Franca realiza-
ram cinco Cursos Super MEI 
promovendo a formação e 
capacitação de dezenas de 
microempreendedores do 
município. O Curso Super MEI 
Gestão	foi	o	último	de	2018.

ACE Batatais e Sebrae Franca 
promovem Curso Super MEI Gestão
Serão cinco dias de capacitações gratuitas no Salão de Eventos Alcides Milan, sede da instituição

por intermédio dessa ação de 
aproximação e relacionamen-
to, possibilita o contato ao 
universo da área de pesquisa 
e desenvolvimento, muitas 
vezes restrita às grandes cor-
porações.

O gerente destacou ainda, 
que já estão sendo realizados 
alguns contatos das empresas 
incubadas com a universida-
de	e	para	2019	existe	a	pos-
sibilidade do estreitamento 
ainda maior da Unifran com 
o Projeto Incubadora de Em-
presas.

A programação do evento 
inclui uma breve apresenta-
ção	 sobre	 as	 facilities	 que	 a	
Universidade de Franca pode 
oferecer à comunidade em-
presarial e a palestra sobre 
“Macro e Microeconomia” 
com a economista Ellen Ste-
ter, da Equipe do Economista 
do Bradesco, apresentando 
relatos sobre casos de suces-
so, sorteios e um delicioso 
coffee	 break	 para	 um	 bate-
-papo	descontraído.

Empresários do Projeto Incubadora 
de Empresas participam do

3º Café com Empresários em Franca No	dia	11	de	novembro	de	2017	entrava	em	vigor	
a denominada “Reforma Trabalhista”. Sob a pro-
messa	 de	 criação	 de	 novos	 empregos,	 a	 Lei	 nº	

13.467/2017	foi	aprovada	em	tempo	recorde,	em	um	perí-
odo de grave crise econômica e social enfrentada pelo país. 
Após sua entrada em vigor, houve a edição de uma Medida 
Provisória	 (nº	808/2017),	que	perdeu	a	validade	em	23	de	
abril	de	2018.	

A lei em questão trouxe inúmeras modificações ao 
Direito e ao Processo do Trabalho, dentre as quais, po-
demos citar: a criação da figura do distrato (fim do con-
trato de trabalho por mútuo acordo entre empregador e 
empregador); a possibilidade de fracionamento de férias 
em	até	3	períodos;	o	fim	da	obrigatoriedade	da	contribui-
ção sindical; a prevalência da negociação coletiva sobre a 
lei em diversas hipóteses (dentre as quais, citamos a re-
dução	do	intervalo	intrajornada	para	30	minutos	no	caso	
de	jornadas	superiores	a	6	horas);	a	alteração	no	regime	
de custas processuais e honorários periciais; a criação do 
processo de jurisdição voluntária para homologação de 
acordo extrajudicial. 

Assim,	após	1	ano	de	sua	vigência,	podemos	chegar	a	al-
gumas conclusões sobre o tema. 

Em primeiro lugar, com a entrada em vigor da Reforma 
Trabalhista	tivemos	a	queda	no	número	de	ações	da	Justiça	
do	Trabalho:	de	2.013.241	novas	ações	entre	os	meses	de	ja-
neiro	a	setembro	de	2017	passamos	a	contar	com	1.287208	
de	novas	ações	no	mesmo	período	em	2018.	Uma	queda	de	
36%	.	

A queda no número de ações pode decorrer de fatores 
diversos, que vão desde a cautela de advogados – que po-
dem estar aguardando uma maior consolidação das deci-
sões	da	Justiça	do	Trabalho	sobre	a	nova	lei	–	até	uma	maior	
responsabilidade das partes, que tendem a efetuar uma aná-
lise de seu direito antes de ingressar com uma reclamação 
trabalhista, tendo em vista a possibilidade de pagamento de 
custas judiciais.  

Aqui,	 importante	fazer	uma	ressalva!	A	Justiça	do	Tra-
balho	não	existe	apenas	no	Brasil	nem	se	trata	da	Justiça	
com maior número de processos, como usualmente di-
vulgado.	Só	a	Justiça	Estadual	de	São	Paulo	recebeu	mais	
de	5,5	milhões	de	processos	no	ano	de	2017		número	em	
muito	superior	aos	2,2	milhões	de	processos	da	Justiça	do	
Trabalho  (período em que a Reforma Trabalhista ainda não 
estava em vigor). 

Em	segundo	lugar,	a	Lei	nº	13.467/2017	teve	pouco	im-
pacto na criação de empregos e aumentou a informalidade. 
Nesse	1	ano	de	vigência,	o	país	criou	cerca	de	298.312	novas	
vagas com carteira assinada segundo o CAGED do Ministério 
do Trabalho, muito longe do número de vagas criadas entre 
os	anos	de	2009	e	2010,	com	a	criação	de	mais	de	2	milhões	
de empregos. 

Nesse período, também houve um aumento do número 
de	 desalentados	 (aqueles	 que	 desistiram	 de	 procurar	 em-
prego):	de	4,278	milhões	para	4,776	milhões	de	pessoas	e,	
ainda,	de	 trabalhadores	 informais:	de	10,979	milhões	para	
11,511	milhões	de	pessoas.	

Importa ressaltar, por fim, que estudos de Direito 
Comparado não trazem uma conclusão clara no sentido 
de que a flexibilização das leis trabalhistas leve a um re-
sultado positivo para o crescimento econômico, a uma di-
minuição das desigualdades e a uma redução da taxa de 
desemprego . 

Em resumo, é fato que a legislação trabalhista necessita-
va (e ainda necessita) de atualização. Apesar disso, sua maior 
promessa não foi cumprida: a geração de empregos. 

Um ano de Reforma 
Trabalhista 
Letícia Ferrão Zapolla - Advogada 
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A ADEPAB, Associa-
ção de Apoio e 
Aprendizagem aos 

Adolescentes de Batatais, re-
alizou	na	noite	de	sábado,	10	
de	novembro,	a	partir	das	20	
horas, nas dependências do 
Lions Clube, um evento para 
marcar	 seus	 50	 anos	 de	 tra-
balhos prestados. Segundo 
o	 presidente	 da	 instituição,	
Antônio Carlos Corrêa, trata-
-se	 de	 um	 momento	 espe-
cial, onde foram convidadas 
autoridades, representantes 
de empresas e pessoas que 
muito contribuem para o de-
senvolvimento	das	atividades	
em favor dos adolescentes 
batataenses. “Desde a Guar-
da Mirim centenas de jovens 
puderam ter as portas aber-
tas para a primeira experi-
ência	 profissional	 por	 meio	
desse	 trabalho.	 É	 motivo	 de	

Representando todas 
as empresas que 
contribuíram com a 

Campanha Empresa Solidá-
ria, nesse mês a ACE Batatais 
destinou	recursos	desta	ação	
para a aquisição de cestas bá-
sicas	com	o	objetivo	de	con-
tribuir com a Campanha Natal 
Sem Fome, do Fundo Social 
de Solidariedade de Batatais.

Segundo o gerente da ACE, 
Luiz Carlos Figueiredo, o Fundo 
Social tem a meta de atender 

mais	de	300	 famílias	 carentes	
de Batatais que estão cadas-
tradas no sistema da Secretaria 
Municipal de Assistência So-
cial. Desta forma, apenas rece-
berão cestas básicas as famílias 
que realmente necessitam.

Ainda para a Campanha 
Natal Sem Fome, a ACE Ba-
tatais está entrando em con-
tato com mais empresas as-
sociadas para pedir doações, 
que podem ser faturadas no 
boleto de associado no valor 

de	 R$	 30,	 ou	 de	 R$	 60	 em	
duas	 vezes	 ou	 de	 R$	 90	 em	
três vezes.

“Esta é uma ação social que 
a ACE Batatais e empresários 
sempre	participam,	contribuin-
do para fazer o Natal das famí-
lias carentes mais feliz, contri-
buindo também com a melhora 
da qualidade de vida do nosso 
município”, comentou o presi-
dente da ACE, Gino Ivair Bellon.

Segundo a Assessoria de 
Imprensa da Prefeitura de Ba-

tatais,	até	o	dia	14	de	dezem-
bro toda comunidade está 
sendo chamada a colaborar, 
doando alimentos que com-
põe a cesta básica, ressaltan-
do que os atendidos são refe-
renciados pela Secretaria de 
Assistência Social, que possui 
o Cadastro das Famílias mais 
necessitadas. Mais informa-
ções sobre a Campanha Natal 
Sem	Fome	podem	ser	obtidas	
pelo telefone do Fundo So-
cial,	pelo	3761-1644.

ACE Batatais participa da Campanha Natal Sem Fome

ADEBAB comemorou 50 anos de intensa dedicação!

muita	satisfação	poder	come-
morar	os	50	anos	de	 intensa	
dedicação, em especial dos 
integrantes do Lions Clube”, 
ressaltou Toninho.

HISTÓRICO 
Em	 1968,	 o	 Lions	 Clube	

de Batatais, com sua visão 
futurista,	 instituiu	 a	 Guar-
da Mirim, sendo pioneira na 
construção	 das	 políticas	 pú-
blicas em defesa dos direitos 
dos adolescentes e jovens do 
município. Já naquela épo-
ca eram realizadas parcerias 
com empresas locais e com 
a	Prefeitura	Municipal,	 a	fim	
de proporcionar um espa-
ço	 de	 convivência	 familiar/
comunitária e aprendizagem 
aos adolescentes e jovens de 
baixa renda, desenvolvendo 
atividades	 socioeducativas	
e possibilitando a inserção 

destes no mercado de tra-
balho,	 remunerando-os	 com	
dignidade, o que contribuía 
com a renda familiar desses 
adolescentes e jovens, e com 
o início de sua experiência 
profissional.	 Em	 18	 de	 De-

zembro	 de	 2001,	 membros	
do Lions Clube de Batatais 
fundaram a ADEPAB, man-
tendo	 o	 idealismo	 da	 antiga	
Guarda Mirim e buscando 
atualizações de acordo com 
as legislações vigentes, para 
oferecer a população do mu-
nicípio serviços de qualidade 
e	que	estimulem	os	usuários	
ao protagonismo social. So-
mos uma associação de cará-
ter	assistencial	e	beneficente,	
com	finalidades	de	relevância	
pública	e	social,	com	ativida-
de preponderante na área de 
assistência social. Não possui 
fins	 econômicos	 ou	 lucrati-
vos,	é	reconhecida	de	utilida-
de	pública,	 suprapartidária	e	
suprareligiosa.

Vimos ao longo des-
ses anos trabalhando com 
o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, 
Proteção Social Básica, para 
adolescentes	 e	 jovens	 de	 14	
a	 17	 anos.	 Oferecendo	 um	
espaço de convivência social 
(familiar e comunitária); for-
mação geral para o mundo 
do trabalho; proporcionando 
a eles uma oportunidade de 

participar	de	oficinas	socioe-
ducativas,	 voltadas	 à	 forma-
ção	 integral,	 estimulando	 a	
convivência social, a par-
ticipação	 cidadã	 e	 uma	
formação geral para 
o trabalho, inclusão 
digital entre outros 
assuntos relevantes a 
juventude; ações vol-
tadas à inserção, rein-
serção e permanência no 
sistema educacional. 

Para	 concretização	 de	
nossas	 finalidades	 estatutá-
rias, os jovens e adolescentes 
cadastrados	 na	 instituição	
são inseridos no mercado 
de trabalho através do Pro-
grama Menor Aprendiz, com 
aprendizagem	 Profissional,	
sendo	 uma	 política	 pública	
de caráter permanente, que 
reúne	 a	 qualificação	 profis-
sional e a inserção no mer-
cado formal de trabalho em 
uma única ação e o Progra-
ma	 Estágios,	 com	 objetivo	
de oportunizar a inserção de 
adolescentes	 a	 partir	 dos	 16	
anos de idade, matriculados 
no ensino médio, técnico e 
superior a inserção no merca-

do	de	trabalho.	Com	finalida-
de	 socioeducativa	de	 formar	
e desenvolver habilidades 
praticas	relacionadas	ao	pro-
cesso	ensino/aprendizagem	e	
teoria	e	pratica.	

Os serviços prestados 
pela	ADEPAB	 são	 concretiza-
dos de forma gratuita para o 
público atendido, atendendo 
os	 objetivos	 previstos	 na	 Lei	
Orgânica	 da	 Assistência	 So-
cial,	 com	 todas	as	atividades	
pautadas na Lei do Estatuto 
da Criança e do Adolescente. 
É	uma	instituição	que	forma,	
qualifica	e	encaminha	o	ado-
lescente batataense, abrindo 
as portas para o seu futuro.
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Final do ano é sempre 
uma época de gran-
des oportunidades 

no mercado varejista, mas, 
ao mesmo tempo, de grande 
preocupação. Com os esto-
ques cheios e maior frequên-
cia de consumidores e, conse-
quente	do	aumento	do	fluxo	
de valores em caixa, empre-
sários	 devem	 ficar	 atentos	
com a segurança.

Para diminuir os riscos, as 
lojas	utilizam	de	recursos	ele-
trônicos de segurança para 
monitorar e inibir ações de 
criminosos. O mercado vem 
adotando vários itens de se-
gurança como: cadeados ele-
trônicos,	etiquetas	de	rastre-
amento com alarme (RFID), 
para que possam evitar a re-
tirada	 do	 produto	 não	 pago,	
câmeras	 digitais	 inteligentes	
capazes de detectar pessoas 
com movimentações bruscas, 
inclusive algumas que pos-
suem o leitor biométrico fa-
cial	para	identificar	suspeitos.

Para auxiliar comercian-
tes e consumidores, a ACE 
Batatais fez algumas pesqui-
sas para oferecer dicas de 
segurança para a temporada 
de	 compras	 de	 fim	 de	 ano.	
Confira

LOJISTAS:
– Nunca divulgue a exis-

tência de valores em espécie 
a ninguém;

– Procure sempre que 
possível depositar os valo-
res	em	dinheiro,	evitando-se	
manter grandes somas no lo-
cal;

– Mantenha uma boa visi-
bilidade dentro do estabele-
cimento;

– Instale espelhos e equi-
pamentos de segurança;

Pela primeira vez 
desde	 2015,	 o	 oti-
mismo em relação 

à	economia	cresceu	e	atingiu	
60%	dos	 brasileiros.	 É	 o	 que	
revela a nova edição da pes-
quisa	Perspectivas	2018	-	Ex-
pectativa	dos	brasileiros	com	
o	Cenário	Político	e	Social,	re-
alizada pela parceria Associa-
ção	Nacional	das	 Instituições	
de Crédito, Financiamento e 
Investimento	 (Acrefi)/Kantar	
TNS e antecipada ao Broad-
cast,	 sistema	 de	 notícias	 em	
tempo real do Grupo Estado.

A	 pesquisa	 ouviu	 1.000	
pessoas em todas as regiões 
do	Brasil,	 sendo	60%	mulhe-
res	e	40%	homens,	sobre	ex-
pectativas	 e	 impressões	 da	
população em relação à si-
tuação econômica do País, o 
governo e o impacto em suas 
decisões pessoais. 

Segundo o levantamen-
to,	 66%	 dos	 entrevistados	
afirmaram	que	acreditam	no	
crescimento	do	País	e	52%	na	
redução da taxa de juros. O 
sentimento	 de	 melhora	 das	
famílias, além da percepção 
da concessão de crédito para 
a população, também foi cap-
tado.	 Assim,	 51%	 dos	 parti-
cipantes acreditam que vai 
melhorar a oferta de crédito 
e	54%	estimam	que	o	consu-

Estudo da Confede-
ração Nacional de 
Dirigentes Lojistas 

(CNDL) e do Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil) 
indica que dois a cada dez 
trabalhadores,	 23%,	 que	 re-
ceberão	 o	 13º	 salário	 neste	
final	de	ano	usarão	parte	do	
dinheiro para comprar pre-
sentes de Natal.

Outros	 27%	 dos	 traba-
lhadores pretendem poupar 
ou	 investir	 o	 valor	 recebido,	
enquanto	 17%	 pretendem	
utilizar	o	dinheiro	extra	para	
quitar dívidas em atraso.

A	 pesquisa,	 feita	 nas	 27	
capitais	do	país	com	761	pes-
soas,	 revelou	 que	 16%	 vão	

mo também acompanhará a 
expectativa.	

Projeções feitas pelo Depar-
tamento	 Econômico	 da	 Acrefi	
apontam para uma expansão 
de	9%	a	 12%	em	2019	para	 a	
modalidade crédito com recur-
sos	livres	para	pessoa	física.

A resposta à pergunta so-
bre qual deve ser a prioridade 
do presidente eleito depois de 
tomar	 posse	 em	 1º	 de	 janei-
ro está alinhada a alguns dos 
temas mais recorrentes da úl-
tima	eleição.	 Segurança,	 com	
17%,	 e	 Oferta	 de	 Emprego,	
com	16%,	se	destacam	em	re-
lação	aos	últimos	resultados.

Embora	53%	dos	entrevis-
tados ainda estejam atentos 
ou preocupados quanto aos 
seus	 empregos,	 quase	 70%	
da população acredita que o 
mercado de trabalho irá me-
lhorar nos próximos meses.  
Naquele	 ano,	 19%	 dos	 par-
ticipantes	 se	 diziam	 propen-
sos	 a	 realizar	 financiamen-
tos.	 Na	 pesquisa	 atual,	 43%	
afirmaram	 estar	 propensos	
a	 financiamentos.	 Também	
aumentou	 a	 perspectiva	 em	
financiar	 autos	 (55%)	 e	 imó-
veis	 (47%).	 Das	 mil	 pessoas	
ouvidas,	 71%	 destacam	 que	
a situação do Brasil é ruim ou 
péssima. Fonte: Diário do Co-
mércio.

gastar	o	13°salário	durante	as	
festividades	 de	 Natal	 e	 Ano	
Novo	e	13%	vão	pagar	despe-
sas essenciais da casa, como 
contas de água e luz.

Para	11%,	a	alternativa	é	o	
uso do recurso para o paga-
mento de tributos e impostos 
típicos	de	início	de	ano,	como	
IPTU e IPVA, por exemplo.

A pesquisa também mos-
trou	que	44%	dos	entrevista-
dos pretendem fazer alguma 
atividade	que	possa	gerar	ren-
da extra para comprar mais 
presentes de Natal. Esse gru-
po abrange principalmente os 
mais	jovens	(54%)	e	as	pessoas	
das	classes	C,	D	e	E	(51%).	Fon-
te:	SPC	Brasil	/	CNDL

Otimismo com a 
economia é o maior 

em três anos

23% dos trabalhadores 
usarão 13º com 

presentes de Natal

Dicas de segurança para os lojistas 
e consumidores no final de ano

– Tenha mais de 
um cofre, colocan-
do um deles em local 
bem discreto;

– Mantenha a 
frente e os fundos 
do comércio bem ilu-
minados no período 
noturno, e tenha equi-
pamentos de moni-
toramento, pois eles 
inibem a ação de cri-
minosos;

– Escolha locais es-
tratégicos para a ins-
talação dos caixas;

–	 Registrar	 o	 Boletim	 de	
Ocorrência, mesmo que te-
nha ocorrido somente tenta-
tiva	de	assalto,

– No caso de furto ou qual-
quer ocorrência policial, não 
perca tempo, comunique ime-
diatamente à Polícia Militar.

CONSUMIDORES:
– Não entre em lojas mui-

to cheias, procure fazer com-
pras em horário de menor 
movimento, isso vale tam-
bém para ida ao banco;

–	Se	estiver	com	crianças:	
alerta dobrado! Elas costu-
mam	 ficar	 impacientes	 en-
quanto esperam e a qualquer 
descuido do responsável elas 
podem se perder;

– Procure manter a bolsa 
ou	pasta	sempre	firme	entre	
o braço e o corpo, com a mão 
sobre o fecho e posicionada 
do lado da calçada;

– Evite carregar grandes 
quantias	 em	 dinheiro;	 se	
houver necessidade divida o 
dinheiro em várias partes da 
roupa, porém, evite bolsos 
traseiros para carregar car-
teira ou dinheiro.

COMANDANTE DA 
GCM REFORÇARÁ 
PATRULHAMENTO

A nossa reportagem en-
trou também em contato 
com o comandante da Guar-
da Civil Municipal de Batatais, 
José Donizete Bocardo Junior, 
que informou que durante 
o mês de dezembro a GCM 
auxiliará a Polícia Militar nos 
dias de horário especial de 

–	Afixe	nas	paredes	do	es-
tabelecimento comercial car-
tazes de proibição de entrada 
de pessoas usando capace-
tes, toucas e similares;

– Observe com atenção e 
cuidado as pessoas que per-
manecem um grande período 
no estabelecimento sem ob-
jetivos	de	comprar	ou	consu-
mir alguma coisa;

– Estabeleça códigos en-
tre os funcionários que indi-
quem situações de risco, tal 
como uma frase, que, ao ser 
dita, servirá como alerta para 
que chamem a polícia. Este 
código deve ser alterado pe-
riodicamente;

– Fique atento ao contra-
tar pessoas para serviços es-
porádicos;

– Nunca reagir contra o 
bandido,	 tentando	 agarrá-lo	
ou	agredi-lo,	pois	ele	poderá	
estar acompanhado de ou-
tros cúmplices;

– Se presenciar um furto, 
ligar	para	o	190	e	tentar	não	
interferir;

funcionamento do comércio.
“O mês de Dezembro é 

um mês especial e de grande 
fluxo	de	pessoas	no	comércio	
de nossa cidade, desta forma, 
terá atenção redobrada por 
parte da Guarda Civil Mu-
nicipal	 para	 garantir	 maior	
tranquilidade a todos os cida-
dãos”,	afirmou	Bocardo.

Segundo o comandante, 
a Guarda Civil Municipal já 
atua	 de	 forma	 preventiva	 e	
permanente, em todo terri-
tório municipal, para a pro-
teção sistêmica da população 
que	utiliza	os	bens,	serviços	e	
instalações municipais, assim 
procederá durante todo o 
mês de dezembro.

“A Guarda Civil Municipal 
trabalhará de forma integrada 
com os órgãos de segurança 
pública, em ações conjuntas 
que contribuam com a paz so-
cial e sempre que solicitada. 
As pessoas devem ter aten-
ção em não deixar objetos 
de valor nos veículos durante 
as compras, não aceitar aju-
da de estranhos nas agências 
bancárias, não portar grande 
quantia	 em	 dinheiro	 duran-
te as compras, optar sempre 
que	 possível	 pela	 utilização	
de cartões de débito e crédi-
to e em caso de deparar com 
alguma situação indesejada 
e/ou	 atitude	 suspeita,	 entrar	
em contato com os órgãos de 
segurança imediatamente”, 
reforçou Bocardo.

Todos os cidadãos podem 
solicitar atendimento da Guar-
da Civil Municipal através do 
telefone	de	emergência	153.

GCM reforça patrulhamento em dezembro
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D e	 3	 a	 23	
de de-
zembro 

a ACE Batatais e 
lojas participan-
tes sortearão vales 
compra	 de	 R$	 500	
por dia e ao final 
da promoção se-
rão mais cinco va-
les compras de R$ 
1	mil

Desde	 o	 dia	 3	
de dezembro, sem-
pre	 às	 16h,	 a	 ACE	
Batatais e lojas par-
ticipantes estão sor-
teando	 R$	 500	 em	
vale compras por dia. 
No encerramento da 
promoção ainda terão 
os sorteios de cinco vales 
compras	de	R$	1.000	 cada	
e mais um vale compras de 
R$	500	para	os	vendedores	
das lojas participantes

Conforme informa o 
gerente executivo da ACE 
Batatais, Luiz Carlos Fi-
gueiredo,	 às	 sextas-feiras	
das três semanas que an-
tecedem o Natal serão sor-
teados dois vales compras 
de	 R$	 500,	 totalizando	 R$	
3	mil	por	semana.	Ao	todo,	
serão	mais	de	20	sorteios.

“Do	dia	 3	 ao	 dia	 23	 se-
rão sorteados vales com-
pras	de	R$	500.	Às	 sextas-

Sorteios da Campanha Natal Pé Quente já começaram
3D INFOSHOP LOJA 1 E 2
AÇAI MIX
ADRIANA LINGERIE
AGRO ANDRÉ LUIS
ANDRÉ CALÇADOS
ANTENAS E CIA
ARMARINHO CASARÃO
AUTO POSTO IRMÃOS RIBEIRO 1 e 2
BAR RESTAURANTE ESPORTE
BAZAAR
BAZAAR BÁSICO
BAZAR CASTELO
BICICLETARIA BATATAIS
BONECA DE PANO
CAPIM DOURADO
CASINHA DOS ENFEITES
CASTELO PET SHOP
CECILIAS PERFUMARIA LOJA 1, 2 E 3
CIDINHA MODAS
CLAUDIA MODAS
COMPUSERVICE
CONVENIENCIA CANADA
CRED CALÇADOS BIANCO
CUCA BABY KIDS
DEZIRE
DOCE E FESTA
DOCE ENCANTO
DROGA NOVA
FABRIKA DE VIAGENS
FARMACIA FERNANDO MANIPULARIUM
FC MODAS
FLORICULTURA BEIJA FLOR
GILSON RELOJOARIA
IDEAL CASA
JP MODAS
KILÃO  MODAS
LANA PIOVAN

LILIA LINGERIE
LOLA MODAS
LUANGER MAGAZINE
MAGAZINE LUIZA
MILLENIUM BOUTIQUE
MINUTO’S JÓIAS E RELÓGIOS
MONICA MODAS
NIBIA LINGERIE
NIMALÂNDIA
NOVA GRIFF
ORTOLIFE
OTICA LIS
ÓTICA MELANI BOTTO
OTICAS BRASILEIRAS
ÓTICAS CAROL
PAIZÃO MÓVEIS
PANIFICADORA CENTER PÃO
PAPELARIA CRYSTAL
PEREIRA MOTOS
PIMENTA ROSA
PLANETA PÉ CALÇADOS
PONTO A CALÇADOS LOJA 1 E 2
POPIMAR
PORTÕES E CIA
POSSETTI RAÇÕES E ACESSÓRIOS
ROMANA MODAS
SEMPRE BELLA LINGERIE
SJS SERRALHERIA
STILLO HOUSE
STYLLY CALÇADOS
SUPERMAERCADO LANÇA
SUPERMERADO SALTARELI
SUPERMERCADO CATTIN
SUPERMERCADO ECONÔMICO
TEMPLO INTIMO
VINTAGE BOUTIQUE

RELAÇÃO DE EMPRESAS PARTICIPANTES DA CAMPANHA NATAL PÉ QUENTE

-feiras	 serão	dois	 sorteios.	
Apenas não haverão pre-
miações aos sábados e 
domingos. Para encerrar a 
Campanha Natal Pé Quente 
2018	com	“chave	de	ouro”,	
no	dia	24	de	dezembro	se-
rão sorteados cinco vales 
compras	 de	R$	 1.000	 cada	
e	mais	 R$	 500	para	 o	 ven-
dedor”, reforçou o geren-
te.

Os consumidores que 
ganharem os vale compras 
podem	utilizá-los	 nas	 lojas	
participantes. Confira a re-
lação ao lado:
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Domingo, dia 25 de novem-
bro, 6h30 da manhã. Do 
Posto Ômega dava para 

observar o céu um pouco nublado, 
algumas nuvens distantes indicava 
que poderia chover. Concentração 
de muitos participantes, principal-
mente os que se inscreveram para 
as corridas de 5 km e 10 km. Mais 
pessoas chegando, ciclistas e par-
ticipantes da caminhada, alí se de-
senhava mais uma ação de suces-
so. O céu se abriu, o Sol surgiu e 
deu o grande brilho habitual para a 
5ª edição do Movimenta Batatais, 
presenteando os mais de 500 par-
ticipantes presentes na ação. As 
entidades venderam mais de 2.000 
camisetas neste ano.

“Nos preparamos para fazer o 
evento até embaixo de chuva, mas 
São Pedro novamente contribuiu 
com o Movimenta Batatais e nos 
presenteou com um clima agradável. 
O Sol foi uma surpresa, um presente 
para o dia”, comentou o presidente 
da ACE, Gino Ivair Bellon.

Com organização diferente das 
edições anteriores, um novo percur-
so para a corrida de 10 km, tudo feito 
de forma antecipada para que não 
houvessem surpresas. Mapas com 
os desenhos de toda a sistemática 
do evento foram entregues ainda 
na sexta-feira, 24, às instituições e 
entidades envolvidas, demarcando 
os postos de distribuição de água, 
pontos de fiscalização, trajetos, fe-
chamentos de vias para maior se-
gurança, tudo isso se tornou um 
grande diferencial desta 5ª edição.

A corrida de 5 km e 10 km foram 
planejadas para que não houvesse 
conflitos, com uma única largada 
às 7h30 e percursos diferentes em 

partes, evitando assim que os corre-
dores da categoria maior passassem 
pelo ponto de chegada por duas vez-
es, dando maior clareza e facilitando 
a apuração da competição.

O ciclismo também teve traje-
to renovado, funcionando como 
um bom passeio aos participantes. 
A caminhada seguiu molde sem-
elhante ao das edições anteriores, 
pois a modalidade é voltada para as 
famílias, com crianças e idosos tam-
bém participando de uma prazerosa 
atividade física leve.

De acordo com as informações 
das entidades, foram vendidas mais 
de 2.000 mil camisetas, porém as 
previsões de chuva para o domin-
go nos dias que antecederam o 
evento pode ter influenciado o não 
comparecimento de muitos partic-
ipantes. Mesmo assim, o evento 
teve boa participação, considerado 
um sucesso pela organização e mui-
to elogiado, principalmente pelos 
corredores da categoria de 10 km.

À disposição dos presentes estava 
as mesas com frutas, no cardápio 
banana e melancia fresquinhas. 
Também copos de água mineral e 
isotônicos para hidratar. O evento 
contou com a presença da Polícia 
Militar, Guarda Civil Municipal, Esco-
teiros e Bombeiros Civis, equipes da 
Unimed, vários voluntários das enti-
dades participantes, Dimutran, De-
partamento Municipal de Esportes, 
Departamento Municipal de Obras, 
SAMU, Hot Baladas na sonorização, 
carro de som dos Supermercados 
Real e Nori no ciclismo e na camin-
hada, a equipe da ACE Batatais co-
ordenando todas as ações, tudo 
correndo perfeitamente bem, muito 
tranquilo e sem incidentes.

5º Movimenta Batatais superou as expectativas de vendas de camisetas

Classif. Nome Tempo
1º Anoé dos Santos Dias 00:17:21
2º Dario Pereira do Carmo Neto 00:17:34
3º Samuel da Silva Lima 00:19:06
4º Vinícius Danton R. de Souza 00:19:13
5º João Carlos de Lima 00:19:39

Classif. Nome Tempo
1º Liamara da Silva Lima 00:25:29
2º	 Cristina	Menezes	Teixeira	Leite	 00:26:59
3º	 Núbia	Nícia	Coutinho	 00:27:40
4º Zuleide Bertucci 00:29:11
5º	 Alexandra	Silva	marchiori	 00:29:26

CORRIDA 5K – FEMININO - CLASSIFICAÇÃO

Classif. Nome Tempo
1º Josimara Esteves Honório 00:49:57
2º	 Cristiani	Figueiredo	Moreira	 00:51:26
3º	 Lismara	Marincek	Murari	 00:53:21
4º	 Carina	Moraes	 00:55:02
5º Luciana de Oliveira Silva 00:55:50

CORRIDA 10K – FEMININO - CLASSIFICAÇÃO

Classif. Nome Tempo
1º Ronaldo Aparecido Corino dos Santos 00:35:49
2º	 Wagner	Miranda	Farias	 00:39:26
3º Renato Cesar de Lima 00:39:36
4º	 Elias	José	de	Melo	 00:42:35
5º Ronaldo Caetano da Silva 00:43:55

CORRIDA 5K – MASCULINO - CLASSIFICAÇÃO CORRIDA 10K – MASCULINO - CLASSIFICAÇÃO

“Os diretores que participam da 
organização dessa ação junto com a 
gente e com a ACE Batatais estão de 
parabéns. Também parabenizamos 
e agradecemos a todos os colabora-
dores da ACE que deram suporte du-
rante todo o tempo ao evento, aos 
nossos parceiros e patrocinadores 
e principalmente a todos os partici-
pantes, que fizeram suas inscrições 
e compraram a ideia, contribuindo 
com as entidades de nossa cidade”, 
comentou um dos organizadores do 
Movimenta Batatais, o empresário e 
diretor da ACE, Roberto Carlos Nardi.

Todos os participantes rece-
beram medalhas ao terminarem os 
percursos. Os cinco primeiros atletas 
de cada modalidade da corrida: mas-
culino e feminino 5 km e masculino e 
feminino 10 km, receberam troféus 
(veja imagens e tabelas). O evento 
foi encerrado por volta das 10h.

Segundo o empresário e inte-
grante da comissão organizadora, 
Guilherme Ferraz de Menezes Borg-
es, com o encerramento do even-
to, os trabalhos do 5º Movimenta 
Batatais continuam. O próximo pas-
so será fazer a prestação de contas 

do número total de cam-
isetas vendidas pelas en-
tidades para posterior-
mente fazer o repasse 
dos valores para cada 
uma delas.

As entidades assis-
tenciais do município 
que participaram do 
5º Movimenta Batatais 
são: ABADEF, ADEPAB, 
Comarev, APAE Batatais, 
Fundação José Lazzarini, 
Associação Batataense 
de Judô, Cantinho do 
Futuro, Creche Menino 
Jesus, Casa Missionária 
Divina Misericórdia, As-
sociação El Shadai de 
Batatais, Hospital Major 
Antônio Cândido, Lar São 
Vicente de Paulo, ONG 
Meu Primeiro Passo, 
Associação Pedacinho 
do Céu, Creche Samari-
tanos, Demolay, Ahema 
(Associação Histórica 
dos Menores da Antiga 
Febem) e Grupo de Esco-
teiros da Alta Mogiana.

Troféu Superação: Fabio Augusto Vieira Corrida Caminhada Ciclismo

Família Puntel Comissão Movimenta Batatais

Ludimila Puntel
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Uma grande novida-
de para a criançada 
que aguarda ansio-

sa a chegada do Papai Noel. 
Nos dias 7 e 9 de dezembro 
(sexta-feira e domingo), a 
partir das 20h, a ACE Batatais 
e o Departamento Municipal 
de Turismo farão a “Carrea-
ta Iluminada”, conduzindo o 

No dia 12 de no-
vembro, às 17h, 
na sede da ACE 

Batatais foi realizada a reu-
nião com a participação de 
empresários e gerentes do 
comércio para definir o ca-
lendário de funcionamento 
em horário especial do mês 
de dezembro. Segundo infor-
mações do gerente executivo 
da ACE, Luiz Carlos Figueire-
do, oficialmente, as lojas fi-
carão abertas das 9h às 22h a 
partir do dia 10 de dezembro, 
segunda-feira.

“Algumas lojas, principal-
mente as de grandes redes, 
deverão começar a funcionar 
em horário especial a partir 
do dia 6 de dezembro, quin-
ta-feira, para aproveitar os 

Dezembro terá dois dias de 
Carreata Iluminada e Chegada do Papai Noel

A ACE Batatais, em parceria com a Prefeitura, inovou e ampliou o evento, com destaque para vários veículos iluminados escoltando o “Bom Velhinho”

Bom Velhinho pelas ruas da 
cidade e lendo-o para a sua 
casinha na Praça Cônego Jo-
aquim Alves, onde estará à 
disposição para fotos, para os 
pedidos de presente de Natal 
e distribuindo vários doces. 
Serão dois dias de muita festa 

Para criar um clima má-
gico, dando início às festivi-

dades de final de ano, a ACE 
Batatais, em parceria com a 
Prefeitura, por intermédio 
do Departamento Municipal 
de Turismo, inovou mais um 
evento. A Chegada do Papai 
Noel escoltado por uma frota 
de veículos iluminados.

“Os diretores da ACE pen-
saram em algo que desse o 

“start” para o período de fes-
tas de dezembro, agendando 
para os dias 7 e 9 de dezem-
bro essa carreata com o Papai 
Noel. Com certeza o evento 
movimentará muito o centro 
da cidade nesses dois dias e 
agradará muito às famílias 
batataenses”, comentou o 
gerente da ACE, Luiz Carlos 
Figueiredo.

A concentração dos veícu-
los que participarão da carre-
ata será a partir das 19h30, 
na praça da Estação da Cul-
tura, no fim da Avenida 9 de 
Julho nos dois dias do evento. 
Na sexta-feira, 7, segundo a 
organização, será um percur-
so reduzido, seguindo pela 9 
de Julho até a Avenida Doutor 
Oswaldo Scatena, circulando 
o Lago Artificial e em segui-
da para a Praça Cônego Joa-
quim Alves. Já no domingo, 9, 
o percurso será bem maior, 
pois passará pela maioria dos 
bairros, seguindo pelas prin-
cipais ruas e avenidas da cida-
de, sendo finalizado também 
na Praça do Santuário Senhor 
Bom Jesus da Cana Verde.

Horário especial de fim de ano do comércio começa 
a partir do dia 10 de dezembro

pagamentos do 13º salário e 
também por ser semana de 
pagamento, mas a abertura 
é facultativa”, informou o di-
retor administrativo da ACE 
Batatais, Jesus Henderson 
Mantoanelli.

Em reunião ficou definido 
que a partir do dia 10 de de-
zembro, segunda-feira, todas 
as lojas irão começar a fun-
cionar das 9h às 22h, seguin-
do em horário especial nos 
dias da semana até o dia 23 
de dezembro, domingo.

Nos dias 8 e 15 (sábados) 
o funcionamento das 9h às 
18h é facultativo, e no dia 22 
de dezembro o comércio fun-
cionará em horário especial 
das 9h às 18h.

Nos dias 9 e 16 (domingo), 

o funcionamento das 9h às 
18h é facultativo e no dia 23 o 
funcionamento das 9h às 18h 
é para todo o comércio.

No dia 24, véspera de 
Natal, o funcionamento será 
normal, ou seja, das 9h às 
18h. No dia 30 de dezem-
bro (domingo), assim com os 
dias 1 e 2 de janeiro de 2019 
(terça-feira e quarta-feira) o 
comércio ficará fechado.

“Para atender bem aos 
consumidores, ficou definido 
que o comércio permanece-
rá em horário especial no dia 
23 de dezembro (domingo), 
das 9h às 18h e no dia 24 de 
dezembro o comércio ficará 
aberto das 9h às 18h. A dica 
para os consumidores é que 
não deixem para comprar 

seus presentes e produtos 
para a ceia encima da hora. 
Para ter tranquilidade para 
escolher seus produtos, su-
gerimos que antecipem suas 
compras”, comenta o presi-
dente da ACE Batatais, Gino 
Ivair Bellon.

Todo o comércio ficará fe-
chado no Natal, dia 25, abrin-
do as portas no dia 26 após 
às 12h, permanecendo em 
expediente até às 18h. Ain-
da segundo a ACE, os super-
mercados possuem horário 
especial de funcionamento 
específico e diferente das lo-
jas. Confira o “calendário ex-
plicativo” com as datas e ho-
rários de funcionamento do 
comércio de Batatais. Mais 
informações pelo 3761-3700.

“Nos dois dias a carreata 
tem o destino final na Pra-
ça da Matriz, é para onde o 
Papai Noel será levado. Na 
casinha montada pela Prefei-
tura, Papai Noel receberá as 
crianças para tirar fotos, dar 
balinhas e desejar um Feliz 
Natal”, informou o presiden-
te da ACE, Gino Ivair Bellon.

Para participar da Carre-
ata Iluminada, as empresas 
instalaram fitas de Led, fa-
zendo o contorno das linhas 
dos veículos com o produto, 
o que proporciona um visual 
diferente e muito bonito. A 

Carreata será realizada após 
o por do Sol para intensificar 
e dar maior destaque na ilu-
minação.

SERVIÇO
Carreata Iluminada e Che-

gada do Papai Noel, dias 7 e 
9 de dezembro, sexta-feira 
e domingo, às 20h. Concen-
tração na Estação Cultura às 
19h30. O comboio passará 
pelas principais ruas e ave-
nidas da cidade. O destino 
será a Praça Cônego Joaquim 
Alves. Mais informações pelo 
3761-3700.
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Espaço da Mulher Empresária

Espaço Mulher Empresária - Com quantos anos você co-
meçou a trabalhar e quais funções desempenhou ao longo de 
sua carreira profissional?

Thais Andréa Teixeira Silva Milan - Comecei a trabalhar aos 
16 anos de idade. Meu primeiro emprego foi de auxiliar de den-
tista, depois trabalhei em uma agencia de viagem (Trevelim), 
logo em seguida em uma papelaria (Papel Machê) e também 
por quase oito anos nas Casas Pernambucanas, trabalhei um 
ano na Apae Batatais dando aulas. Sou muito grata em todos 
os empregos que passei.

EME - Como se tornou empresária e porque optou pelo 
segmento de móveis e decoração?

Thais Milan – Bom, faz dois anos que administro com muito 
amor, carinho e dedicação da loja da família, a Paizão Móveis, 
sendo que eu e meu marido sempre tivemos o sonho de ter 
um comércio e optamos por esse segmento de móveis, pois 
meu marido é marceneiro e eu sou apaixonada por decoração, 
então unimos o útil ao agradável.

EME – Quais produtos a 
Paizão Móveis oferece?

Thais Milan – A loja Pai-
zão Móveis oferece tanto 
produtos em madeira, como 
em MDF. Tem a linha para 
decoração e alguns produtos 
de fabricação própria como: 
bancos para jardins, cadeiras 
para leitura, roupeiros, me-
sas para estudantes, escri-
vaninhas, ou seja, tudo para 
deixar as casas de nossos 

EME - Se você não fosse empresária do ramo de móveis e 
decoração, qual outro setor gostaria de atuar?

Thais Milan – Gostaria de atuar na área da Psicologia ou 
melhor ser uma psicóloga.

EME - Fora das responsabilidades de mulher empresária, 
como é o seu dia a dia fora da empresa, em casa e nos mo-
mentos de lazer?

Thais Milan – Fora da empresa sou mãe, sou filha, sou es-
posa e mulher. Tenho uma vida, graças a Deus, muito simples 
e convivo com as pessoas que mais amo, que é minha família 
e amigos.

EME - É difícil manter uma empresa no Brasil?
Thais Milan – Nossa se é difícil. Põe difícil nisso. Infelizmen-

te no nosso Brasil pagamos muitos impostos para manter. Peço 
muito a Deus saúde para podermos trabalhar, porque é com 
muita garra, determinação, trabalho, esforço para podermos 
manter uma empresa nesse nosso Brasil. Agradeço sempre a 
Deus e peço sempre para que ilumine esses nossos governan-
tes para que ponham a mão na consciência, parar com tanta 
roubalheira e tanta corrupção. Todos nós brasileiros tenhamos 
esperança e fé nesse novo governo. A esperança, como se diz, 
é a última que morre.

EME - Você pode dar uma dica para as mulheres que estão 
começando uma empresa?

Thais Milan – Eu aprendi muito nesses dois anos de loja. 
Sou uma pessoa muito comunicativa, converso muito e com 
isso vou aprendendo com cada pessoa que passa pela loja, 
por exemplo, em conversas com representantes que estão 
nesse ramo há mais de 30 anos, faço muitas perguntas e 
aprendi. Falo para minha funcionária; “Dorinha não sou e 
espero nunca ser sua patroa, pois o nosso patrão ou a nossa 
patroa são os nossos queridos e amáveis clientes. São eles 
que vão pagar o seu salário, são eles que vão fazer a nossa 
alegria de sempre prosperarmos, sem eles, falo de todo o 
meu coração, o nosso comércio de Batatais não é nada”. Fa-
zer um bom atendimento é tudo, e façam, independente do 
ramo, profissão, primeiro o que gostam, se fazermos o que 
gostamos, depois o resultado é consequência de fazermos 

Na última edição de 2018 do Jornal Empreenda, o 
Espaço Mulher Empresária tem uma convidada 
especial, a jovem Thais Andréa Teixeira Silva 

Milan, pós graduada em Pedagogia e empresária do 
setor de móveis, com a sua diferenciada loja de móveis 

funcionais e decorativos, o Paizão Móveis. Thaís 
Milan é casada há 15 anos com Rodrigo Milan, 

mãe do jovem Heitor Milan, de 14 anos de 
idade. Nessa entrevista, Thaís conta um 
pouco de sua carreira profissional e da sua 
experiência como empresária. Confira:

clientes mais bonita e aconchegante encontra-se aqui em Pai-
zão Móveis.

EME - Como é o seu dia a dia na empresa e quais as suas 
responsabilidades?

Thais Milan – Nossa! Meu dia a dia é bem corrido, agitado e 
as minhas responsabilidades são todas que existe em uma em-
presa. Compra dos produtos com os fornecedores, negociação, 
vendas, atendimento aos nossos queridos clientes, escolhas de 
produtos na linha de decoração, preços. Minhas responsabili-
dades realmente são muitas, desde a manutenção da loja até 
a limpeza.

EME - Qual a sua opinião sobre a participação das mulhe-
res no mercado como empresárias e profissionais?

Thais Milan – Todas as mulheres, sendo empresárias ou 
não, tiro o meu chapéu para todas, pois costumo brincar sem-
pre depois do expediente, fecho a loja e vou para o supermer-
cado e as encontro e digo: vamos agora mulheres para o nosso 
segundo turno, casa, marido, filho, cachorro. Para nós mulhe-

EME - Como surgiu o nome Paizão 
Móveis?

Thais Milan – As pessoas acharam o 
nome Paizão Móveis muito estranho, mas 
se soubessem o significado, desde o nome 
até o surgimento da loja é de uma história 
apaixonante de muito amor, em primeiro 
lugar, ao nosso pai, nosso criador e de muito 
amor, respeito, companheirismo ao pai do 
meu marido, o Senhor Genésio Milan. Foi 
uma homenagem ao meu sogro que o meu 
marido fez, pois ele é também é marceneiro 
há mais de 50 anos, ou seja, nós realmente 
entendemos desse segmento de móveis.

EME - Quais dificuldades você encon-
trou no início?

Thais Milan – No início a maior dificulda-
de foi trazer os nossos clientes para dentro 
da loja Paizão Móveis, pois pensavam que 
eram produtos de valores altos. Apesar da 
qualidade de nossos móveis, os preços são 
muito acessíveis para todos, com certeza.

res a nossa carga é grande, pois 
somos de tudo um pouco não 
é mesmo? Temos muita capaci-
dade e somos bem inteligentes 
para atuar em qualquer tipo 
de mercado. Somos excelentes 
profissionais. Em um ambien-
te corporativo onde há seis 
homens, por exemplo, é um 
ambiente, agora coloca uma 
mulher nesse ambiente, tudo 
muda. Nós temos o dom que 
Deus nos deu, de sermos ama-
das, respeitadas, por exemplo, 
o ministério de Jesus foi cerca-
do de mulheres, deu acesso a 
elas, oportunidades. Jesus deu 
voz a elas e até nos dias atuais. 
Fomos conquistando o nosso 
espaço. Nós mulheres fomos 
fazendo nossa história. Somos 
nós mulheres que alegramos a 
vida. Viva nós mulheres. Viva!

tudo bem feito, com 
amor, respeito e muita, 
muita humildade. Esta-
mos precisando, podem 
ter certeza, de mais 
abraços e sorrisos, pois 
o sorriso, por exemplo é 
contagiante.  E se você 
mulher tiver um sonho, 
não desista, tenha mui-
ta persistência, porque 
todas nós temos sim, 
muita inteligência e ca-
pacidade para realizar 
nossos sonhos.
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Entrevista – Doce & Festa Distribuidora Batatais

Entrevista – Lola Modas

Jornal Empreenda - Como a em-
presa Doce & Festa surgiu e quan-
do começou as suas atividades no 
comércio de Batatais?

Doce & Festa Distribuidora 
Batatais - A Doce & Festa surgiu 
em abril de 1991 na cidade de Ser-
tãozinho como uma pequena dis-
tribuidora de doces para atender 
os pequenos varejos, como bares, 
lanchonetes e cantinas da cidade e 
da região com alguns vendedores 
externos. O pioneirismo e o conhe-
cimento obtido ao longo de anos 
de trabalho e dedicação, fizeram 
com que a empresa expandisse seus 
mercados e seu ramo de atuação em 
um formato de lojas que atendesse 
no atacado e também no varejo. Em 
parceria com alguns fornecedores, a 
empresa começou a oferecer cursos 
culinários de confeitaria e sorvete-
ria para a capacitação e profissio-
nalização dos clientes. Com o pas-
sar do tempo, a experiência e visão 
empreendedora fizeram com que a 
Doce & Festa conquistasse seu es-
paço em outras cidades se tornando 

a maior rede de lojas especializadas 
da região. Assim, em junho de 2006, 
a rede inaugurou sua sexta loja no 
centro da cidade de Batatais, insta-
lada na rua Coronel Joaquim Rosa, 
196.

EM - Além da loja de Batatais, a 
Doce & Festa está presente em ou-
tras cidades?

Doce & Festa - Atualmente a 
rede Doce & Festa possui 11 lojas fí-
sicas, sendo três delas instaladas na 
cidade de Sertãozinho, outras três 
em Ribeirão Preto, duas na cidade 
de Franca, uma em Pontal e uma 
também em Matão. Além disso, 
este ano a rede lançou sua loja vir-
tual - www.doceefesta.com.br – de 
vendas online para todo o Brasil.

EM - Quem são os proprietá-
rios e com quantos colaboradores 
a empresa conta em Batatais e na 
região?

Doce & Festa - A empresa pos-
sui um modelo de gestão familiar e 
sua administração e direção é feita 

pelos integrantes da família Iazetta. 
Atualmente, a empresa conta com 
aproximadamente 150 colaborado-
res. Em Batatais, a equipe é formada 
por seis funcionários. Todos residen-
tes na cidade.

EM - Quais produtos a empresa 
oferece?

Doce & Festa - A Doce & Festa 
oferece um mix bem extenso de 
produtos como balas, doces, cho-
colates, embalagens, produtos para 
confeitaria, sorveteria, artigos para 
festas em geral e alguns artigos de 
decoração.

EM - Qual produto mais procu-
rado pelos clientes?

Doce & Festa - Na loja de Bata-
tais, os produtos mais procurados 
são chocolates em barra, descartá-
veis, artigos para festa, doces e balas.

EM - Batatais possui muitas em-
presas no mesmo ramo de atuação. 
Como é a concorrência nesse setor?

Doce & Festa - Felizmente, não 
temos concorrentes diretos na cida-
de. Porém, alguns produtos também 
são oferecidos por outros negócios, 
como supermercados e lojas de con-
veniência.

EM - Comparando com o movi-
mento das demais lojas da rede, a 
de Batatais possui um bom desem-
penho?

Doce & Festa - A loja de Batatais 
vinha obtendo um desempenho re-
gular em relação as demais lojas da 
rede e para melhorar os resultados, 
a empresa tomou medidas de rees-
truturação e melhorias internas de 
gestão e vendas.

EM - A empresa tem planos de 
ampliar a loja de Batatais ou expan-
dir para mais cidades da região?

Doce & Festa - No momento, 
não pensamos em ampliação da loja 
de Batatais. Temos em vista algu-
mas cidades da região que já estão 
em estudo para a abertura de novas 
unidades.

EM - Para o mês dezembro, nos 
dias que antecedem o Natal, a Doce 
& Festa preparou algo especial ou 
alguma promoção?

Doce & Festa - Após uma 
grande ação de descontos para 

Por André Luiz V. Borges 
empresário

Jornal Empreenda - Como surgiu 
a empresa Lola Modas e há quanto 
tempo ela está em atividade?

Lola Modas - Nós da Lola Mo-
das éramos empregados de empre-
sas, minha esposa trabalhava há 
12 anos numa construtora e eu era 
motorista. Recebemos uma doação 
de roupas usadas da minha mãe e 
resolvemos começar com uma loja 
brechó. A gente abria só aos finais 
de semana, pois ainda morando 
aqui em Batatais, trabalhávamos 
em Ribeirão Preto. Foi um Suces-

so de vendas, mas com passar do 
tempo o preço das roupas usadas, 
podíamos começar a trabalhar com 
roupas novas. Assim fomos montan-
do com roupas novas, um novo so-
nho foi gerado. Como nossas peças 
são mais em conta, as roupas novas 
tinham mais saída que as usadas. O 
Brechó começamos em 2016 no Si-
mielle, depois mudamos com novas 
e usadas para o bairro Jardim Cana 
Verde e hoje estamos somente com 
peças novas na loja na Avenida Ar-
tur Lopes de Oliveira, n.º 1.439 Vila 
Lídia. Nesse endereço já estamos há 
um ano.

EM - Quem são os proprietá-
rios? Com quantos colaboradores a 
empresa conta?

Lola Modas - Trabalhamos em 
família, eu (André Luiz V. Borges) 
sou proprietário e conto com a aju-
da da minha esposa e, às vezes, da 
minha filha. 

EM - A Lola Modas é uma loja 
totalmente direcionada para o pú-
blico feminino?

Lola Modas - Trabalhamos com 
público feminino, mas temos tam-
bém artigos para homens e para as 
crianças também.

EM - Quais produtos a Lola Mo-
das oferece aos seus clientes?

Lola Modas - Oferecemos sem-
pre algo que esteja ao alcance do bol-
so dos nossos clientes, fomos vendo 
as necessidades deles e sempre que 

no programa “Doce Fidelidade”.

EM - Quais os dias e horários de 
atendimento, endereço, telefones 
de contato, e-mail e página na in-
ternet?

Doce & Festa - Em Batatais, 
a Doce & Festa está instalada na 
rua Coronel Joaquim Rosa, n.º 
196 – Centro. Aberta de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 18h e aos 
sábados das 9h às 15h. Telefone 
16 3761-9200 | e-mail: loja6@
doceefesta.com.br e na internet 
o endereço é www.doceefesta.
com.br

possível suprir o que nossos clientes 
desejam. Temos roupas femininas, 
masculinas, bonés e sapatos.  

EM - A Lola Modas tem varieda-
de em roupas para todos os tipos 
de ocasião?

Lola Modas - Trabalhamos mais 
com roupas básicas para o dia-a-
-dia. Para o nosso público feminino 
temos muitas variedades de blusas, 
fitness, sapatos, temos roupas Plus 
Size, sapatilhas numeração especial 
do 41 ao 43 feminino, onde vimos 
uma carência muito grande nessa 
parte, pessoas iam à Ribeirão Preto 
comprar, pois não encontravam em 
Batatais. Decidimos trazer para mais 
perto dos nossos clientes esses pro-
dutos e, claro, sempre visando um 

a Black Week, no mês de 
dezembro iremos pre-
parar mais promoções 
especiais para o Natal, 
Aguardem!

EM - Quais as formas de 
pagamento a Doce & Festa 
disponibiliza aos clientes?

Doce & Festa - A rede 
Doce & Festa aceita paga-
mentos na modalidade dé-
bito e crédito de todos os 
cartões das bandeiras Visa, 
Elo, Mastercard, Ameri-
can Express e Hipercard. O 
cliente ainda pode receber 
descontos ilimitados em 
toda a loja se cadastrando 

melhor preço. Para homens: calças 
jeans, camisetas e bonés e sapatos. 
Para crianças: conjuntos infantis até 
tamanho 10.

EM - Qual o principal diferencial 
da Lola Modas?

Lola Modas - Nosso atendimen-
to, e sempre visamos o preço mais 
acessível para nossos clientes.

EM - Para o mês de dezembro, 
a Lola Modas está com promoções 
especiais?

Lola Modas - Sempre estamos 
colocando muitos produtos em pro-
moção, estamos com sapatos com 
mais de 50% de desconto no preço.

EM - Quais formas de pagamento 
a empresa disponibiliza aos clientes?

Lola Modas - Trabalhamos com 
cartões de débito e crédito e parce-
lamos em até 3x sem juros.

EM - A localização da empresa é 
estratégica na cidade? Qual o ende-
reço, telefone e e-mail?

Lola Modas - Nossa empresa fica 
numa avenida bem localizada e su-
per. movimentada, Av. Artur Lopes 
de Oliveira 1439 com estacionamento 
em frente à loja. Telefone 3761-7929. 
Whatss 99290-0077. Facebook Lola 
Lola, um grupo LOLA MODAS, duas 
página Lola Modas e Lola Calçados.

Equipe de colaboradores Doce & Festa
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Conforme dados do Ca-
dastro Geral de Em-
pregados e Desempre-

gados (CAGED) do Ministério do 
Trabalho, divulgadas no ultimo 
dia 22 de novembro, as empre-
sas de Batatais geraram de ja-
neiro a outubro deste ano 420 
novos empregos. No período 
foram feitas 4.075 admissões e 
3.655 desligamentos.

No mês de outubro foi efe-
tuado 365 admissões e 351 des-
ligamentos tendo uma variação 
absoluta de 14 empregos, recu-
perando o saldo negativo de 15 
empregos no mês de setembro. 
Neste ano as empresas efetua-
ram em média 408 contratações 
por mês, e 366 desligamentos, 
tendo um saldo positivo de 35 
empregos mês.

Os melhores resultados 
ocorreram no mês de abril, 
onde o saldo foi de 180 novos 
empregos e no mês de janeiro 
com 140 novas vagas. Os piores 
resultados foram no mês de ju-
nho com saldo negativo de 74 
empregos e no mês de setem-
bro com 15 empregos fechados.

No ano de 2011 foram cria-
dos 477 novos empregos em 
Batatais, no ano de 2012 foram 
mais 489 empregos e no ano de 
2013 foram criados 472 novos 

empregos.  Em média, nos anos 
de 2011 a 2013 foram criados 479 
novos empregos por ano.

A crise econômica iniciada em 
2014 provocou em todo o Brasil 
um alto índice de desemprego, 
afetando também o município 
de Batatais, que deixou de gerar 
a media de 480 empregos ano, 
passando a ter um saldo nega-
tivo, com o fechamento de seis 
empregos. O pior momento da 
crise foi em 2015, quando houve 
o fechamento de 1.217 postos de 
trabalho, no ano de 2016 ainda 
sob os impactos da crise econô-
mica, houve o fechamento de 
mais 443 vagas de trabalho. No 

triênio de 2014 a 2016 foram fe-
chados 1.666 postos de trabalho 
em Batatais. 

Já em 2017 houve uma pe-
quena retomada de empregos 
no município, com a geração de 
248 novos postos de trabalho. 
Segundo dados do CAGED no dia 
1º de janeiro deste ano, Batatais 
possuía 15.483 trabalhadores 
com carteira assinada. Com a ge-
ração dos 420 novos empregos 
de janeiro a outubro deste ano, 
o município atinge 15.903 traba-
lhadores com carteira assinada. 
Segundo dados do CAGED, o mu-
nicípio de Batatais possui 3.571 
empresas com trabalhadores re-

gistrados.
De acordo com os dados do 

IBGE o índice de desemprego 
no Brasil é de 11,9% até setem-
bro deste ano. Os dados do IBGE 
estima que a população de Ba-
tatais é de 62.024 habitantes. A 
população estimada de habitan-
tes com até 19 anos é de 14.990 
pessoas, já a população idosa 
estimada com mais de 64 anos é 
de 7.300 habitantes. Se conside-
rarmos o total da população eco-
nomicamente ativa é de 47.000 
pessoas, estima-se que há 5.500 
pessoas desempregadas em Ba-
tatais, ou trabalhando no serviço 
informal.

Luiz Carlos Figueiredo

Mensalmente, a As-
sociação Comer-
cial de Batatais 

tem acompanhado o índice de 
inadimplência dos consumi-
dores do município através do 
banco de dados da Boa Vista 
SCPC. No mês de outubro foi re-
gistrado 112 clientes, 114 ocor-
rências, somando R$ 406.367,34 
em inadimplência. No mês de 
novembro, os dados apontam 
que até o dia 23, 116 clientes 
foram negativados, tendo 158 
ocorrências e R$ 112.397,90 dei-
xaram de ser pagos.

Segundo os dados lançados 
pelas empresas no banco de da-

dos da Boa Vista SCPC, há no mu-
nicípio 7.251 consumidores inadim-
plentes, com 10.452 ocorrências, 
totalizando uma divida de R$ 
9.566.281,84. Os dados apontam 
que 5.698 consumidores possuem 
apenas um registro de inadimplên-
cia, 1.434 consumidores com duas 
a cinco registros de inadimplência 
e 119 consumidores com mais de 
cinco inadimplências.

Destes 7.251 consumidores 
inadimplentes, 6.899 são soltei-
ros e 352 casados, 4.328 do sexo 
masculino e 2.923 do sexo femini-
no. A faixa etária que apresenta o 
maior índice de inadimplência é a 
de 31 a 40 anos com 2.591 consu-

midores inadimplentes e uma di-
vida de R$ 3.605 mil, seguido pela 
faixa etária de 41 a 50 anos com 
1.601 consumidores inadimplen-
tes e uma divida de R$ 2.315 mil.

Existem 967 consumidores 
com dívidas de até 1 ano, 1.944 
consumidores com dívidas de até 
2 anos, 3.149 consumidores com 
dívidas de até 3 anos, 2.637 con-
sumidores com dívidas de até 4 
anos e 1.755 consumidores com 
dívida de até 5 anos.

Os dados não demonstram 
a realidade do município, consi-
derando que a maior parte dos 
empresários, por questões cultu-
rais, não possuem o costume de 

efetuar a análise de crédito de 
seus clientes, e nem de negativar 
os consumidores inadimplentes. 
Ele chama a atenção para que os 
empresários fiquem mais aten-
tos às questões da análise de 
crédito e registro de inadimplên-
cia nacional, além de represen-
tar seus associados. O quadro 
associativo da entidade reúne 
empresários representantes de 
todos os setores da economia, 
tais como: industriais, comer-
ciantes, agropecuaristas, presta-
dores de serviços e profissionais 
liberais, de todos os portes.

Luiz Carlos Figueiredo

A balança comercial 
de Batatais registrou 
um superávit de US$ 

4,010 milhões em outubro, con-
forme divulgação do Ministério 
da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços (Mdic). As exporta-
ções totalizaram US$ 4,531 mi-
lhões e as importações US$ 521 
mil. O valor é 21% menor que o 
registrado em outubro de 2017.

No mesmo período de 2017 
o município exportou US$ 5,355 
milhões, importou US$ 470 mil, 
tendo um saldo de US$ 4,884 
milhões. 

As exportações de janeiro a 
outubro totalizam US$ 59,669 
milhões, as importações US$ 
2,566 obtendo um saldo de US$ 
57,102 milhões. No mesmo pe-
ríodo de 2017 as exportações 
atingiram US$ 88,062 milhões 
e as importações US$ 1,944 

milhões, tendo um saldo da ba-
lança comercial de US$ 86,117 
milhões.

O município de Batatais ocu-
pa a 101ª posição no Estado de 
São Paulo e 395º no Brasil, o valor 
exportado corresponde a 0,1% 

do valor total exportado pelo Es-
tado de São Paulo. Batatais con-
ta com 11 empresas exportado-
ras. Do total exportado o açúcar 
correspondeu a 95% e máquinas 
agrícolas 3,95%.

No ano de 2018 o mês de 

Empresas de Batatais geram 420 empregos até outubro

Inadimplência segue estável em Batatais, 
apontam dados da Boa Vista SCPC

Saldo da balança comercial de Batatais foi de 
US$ 4,010 milhões em outubro e o 

acumulado no ano totalizou US$ 57,102 milhões
março foi o que apresentou o 
melhor resultado, as exporta-
ções foram de US$ 15,664 e as 
importações US$ 324 mil, tendo 
um saldo de US$ 15,339 milhões.

Luiz Carlos Figueiredo



O JORNAL DA ACE BATATAIS - SP | Dezembro de 2018 - Ano XIV - n.168 14

O fim do ano é um 
dos períodos mais 
aguardados pe-

los comerciantes, pois, com 
as festividades dessa época, 
o esperado é que as vendas 
aumentem. Neste cenário, 
pequenas mudanças podem 
fazer a diferença na hora das 
vendas. Investir em treina-
mento da equipe de atendi-
mento e ampliá-la para a oca-
sião, se necessário, bem como 
apresentar o produto corre-
tamente na vitrine podem 
ser decisivos no momento da 
compra. Pensando nisso, o 
Sebrae oferece dez sugestões 
que podem fazer a diferença 
na hora de abordar o cliente e 
aumentar as vendas:

1º – SHOW-ROOM:
É uma importante ferra-

Sebrae-SP dá dez dicas para aumentar as vendas no fim de ano

menta de vendas e não ape-
nas a imagem da sua empre-
sa, mas sua equipe precisa 
estar treinada para usufruir 
de todos os seus benefícios 
de maneira certeira e eficaz. 
A forma pela qual o vende-
dor percorre o showroom e 
demonstra os produtos nele 
dispostos, fará toda diferen-
ça no resultado do atendi-
mento.

2º – CONHECIMENTO DE 
PRODUTO:

É muito importante trei-
nar a equipe para que ela 
conheça a fundo os produtos 
que são oferecidos na loja. 
Para isso, vale investir em 
cursos, treinamentos e reci-
clagem dos vendedores que 
terão papel de consultor no 
momento da compra.

3º – PLANEJAMENTO:
Apresente e envolva sua 

equipe de vendas nos planos 
e metas de crescimento da 
empresa para o próximo ano, 
isso fará com que os colabo-
radores se sintam incluídos, 
comprometidos e motivados.

4º – MAIS TRABALHO X 
MAIS MOTIVAÇÃO:

Se a carga de trabalho irá 
aumentar neste fim de ano, 
ou em algum período espe-
cífico como uma campanha 
promocional, por exemplo, 
consequentemente as co-
branças e o stress vão au-
mentar também. Nestas fa-
ses, todo e qualquer trabalho 
motivacional é muito bem 
vindo. Invista em palestras, 
dinâmicas e treinamentos de 
cunho motivacional. Além dis-

so, recompense os melhores 
funcionários.

5º – NOVO PÚBLICO NO 
PERÍODO:

Aproveite a oportunidade 
de ter um público diferen-
ciado entrando em sua loja 
no Natal e proporcione a ele 
um atendimento também di-
ferenciado, dando enfoque 
nos produtos inovadores que 
você selecionou para está 
época.

6º – COERÊNCIA:
Não basta ter um sho-

wroom com produtos destina-
dos a um determinado publico 
alvo, se o atendimento, entre-
ga e pós-venda não acompa-
nhar a exigência deste públi-
co consumidor. Sua empresa 
perderá o cliente pra sempre. 

As empresas gastam mais hoje 
para recuperar a sua imagem 
do que para mantê-la.

7º – TAXA DE CONVER-
SÃO? SUA EQUIPE SABE O 
QUE É?

Toda empresa de varejo 
deveria informar à sua equi-
pe de vendas qual a taxa de 
conversão mínima mensal es-
tabelecida. No entanto, o que 
percebemos é que existem 
consultores de vendas que 
nem sabem do que se trata. 
Além de ter o devido conhe-
cimento, a equipe precisa 
entender que está taxa é um 
importante indicador de de-
sempenho e se bem aplicada, 
só trará benefícios. 

8º- EQUIPE AUTOGE-
RENCIÁVEL:

Independentemente de 
sua equipe ter um gerente, 
quando falamos de equipe 
autogerenciável, esperamos 
que ela tenha a consciência da 
responsabilidade que tem ao 
atender cada cliente que en-
tra em sua loja, valorizando-o 
e atendendo-o com excelên-
cia. E, principalmente, que a 
equipe tenha atitude positiva 
diante das objeções, como o 
famoso “Só estou olhando”. 
Esta pode ser uma excelente 

O Indicador Movi-
mento do Comér-
cio, que acom-

panha o desempenho das 
vendas no varejo em todo o 
Brasil, subiu 0,3% em outu-
bro na avaliação mensal des-
sazonalizada, de acordo com 
os dados apurados pela Boa 
Vista SCPC. No acumulado em 

Movimento do Comércio avança 
0,3% em outubro, diz Boa Vista SCPC

12 meses, o indicador avan-
çou 3,1% (novembro de 2017 
até outubro de 2018 frente ao 
mesmo período do ano ante-
rior). Já na avaliação contra 
outubro do ano anterior o va-
rejo cresceu 0,3%.

O desempenho recente do 
indicador mostra um ritmo tí-
mido de recuperação do varejo. 

Fatores como alto nível de de-
socupação e lenta melhora da 
atividade têm contribuído para 
diminuição do consumo em um 
momento de aumento da incer-
teza e queda da confiança. Com 
poucos sinais de melhora no ce-
nário econômico, espera-se que 
o varejo siga em marcha lenta 
até o fim do ano.

SETORES
Na análise mensal, dentre 

os principais setores, o de “Mó-
veis e Eletrodomésticos” apre-
sentou alta de 0,8% em outu-
bro, descontados os efeitos 
sazonais. Nos dados sem ajuste 
sazonal, a variação acumulada 
em 12 meses foi de 3,8%.

A categoria de “Tecidos, 

Vestuários e Calçados” cres-
ceu 1,0% no mês, expurgados 
os efeitos sazonais. Na com-
paração da série sazonal, nos 
dados acumulados em 12 me-
ses houve queda de 0,3%.

A atividade do setor de 
“Supermercados, Alimentos e 
Bebidas” registrou queda de 
0,4% na série dessazonaliza-

da. Na série sem ajuste, a va-
riação acumulada subiu 3,4%.

Por fim, o segmento de 
“Combustíveis e Lubrifican-
tes” subiu 0,3% em outubro 
considerando dados dessazo-
nalizados, enquanto na série 
sem ajuste, a variação acu-
mulada em 12 meses avançou 
1,0%. Fonte: Boa Vista SCPC

oportunidade de apresentar 
um novo produto para o con-
sumidor “olhar”. 

9º- ITENS DE LUXO OU 
VALOR AGREGADO:

Muitas vezes os produtos 
apresentados no showroom 
das lojas são peças diferencia-
das, e a falta de argumentos 
de venda pode comprometer 
o giro esperado da mercado-
ria. A venda de itens de luxo 
só é possível instigando a 
cliente a desejar tais peças. 
Entender bem tudo o que 
está por trás daquele objeto 
é de suma importância para 
fazer jus ao valor atribuído ao 
produto.

10º- VITRINE:
A primeira comunicação 

com o cliente é a vitrine. Em 
tempos de fim de ano os es-
forços se voltam para desper-
tar a emoção natalina nestas 
vidraças, mas, o cuidado em 
comunicar o produto deve 
estar aliado também à iden-
tidade da loja e ao perfil do 
cliente que se quer atingir. 
Vale a pena olhar as referên-
cias de lojas com produtos 
semelhantes ou pedir a ajuda 
de um profissional para fazer 
sua marca ser um “sucesso” 
de vendas.
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Caça Palavras Programação Cultural
Mês de DezembroEstá chegando o Natal. Faltam poucos dias para comemorarmos o nascimento 

de Jesus Cristo, período de reflexão, de amor e carinho, de pensarmos naquele 
que se sacrificou para nos salvar. Também tem o lado mágico, de muita alegria, 

de Papai Noel, das crianças que aguardam ansiosas para receber seus presentes. Para 
ajudar a deixar a data ainda mais mágica e marcante, selecionamos esse divertido Caça 
Palavras. Aproveite e também procure a palavra secreta “Chocotone”. Boa diversão!

ACADEMIA PRÓ-FORMA – FESTIVAL DE DANÇA
01 e 02 de dezembro

20h

APRESENTAÇÕES CULTURAIS – ESCOLA CRESCER
03 a 06 de dezembro

Horário: 20h

ACADEMIA STILO LIVRE – FESTIVAL DE DANÇA
08 de dezembro

Horário: 20h

FESTIVAL DE MUSICA – PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO
09 de dezembro

Horário: 20h

ACADEMIA CORPUS – FESTIVAL DE DANÇA
14 de dezembro

Horário: 20h

OFICINA ESCOLA PROF. EURIPEDES BARSANULFO
16 de dezembro

Horário: 20hl

PROGRAMAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL FAUSTO BELLINI DEGANI

PROGRAMAÇÃO 
DO NATAL 

ENCANTADO 
– PRAÇA CÔNEGO 
JOAQUIM ALVES

07 à 21 de dezembro
Horário: 20h

Coreto
Programação musica
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