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Gino Ivair Bellon – presidente da ACE Batatais

E

Mais um ano termina

com ele também encerra-se a minha
gestão como presidente da ACE Batatais. A minha história na associação
já vem há mais de 30 anos como associado e
diretor.
Como presidente, foram dois anos de muito trabalho e dedicação intensos, implantando
um novo sistema de gestão, pensando na ACE
para o futuro, com inovação nas áreas administrativas e organizacionais, investindo na
aquisição de novas ferramentas que permitem
um atendimento de melhor qualidade para as
empresas associadas.
Estar à frente de uma instituição, principalmente como a ACE Batatais, tem que pensar
como um todo, os desafios são encarados, o
empresário necessita de todo apoio para alavancar o seu negócio neste período de turbu-

lências que passa o País. Tenho a certeza do
dever cumprido, de ter feito o melhor para
nossos associados.
Meus agradecimentos aos diretores, conselheiros e a toda a nossa equipe de colaboradores, que não pouparam esforços para
que os trabalhos fossem realizados da melhor forma possível, transformando e executando importantes ações durante a minha
gestão.
Assim, deixo aqui registrado as minhas saudações à nova diretoria, comandada por Ennio César Fantacini, que assume a presidência
da ACE no dia 1º de janeiro de 2020. Desejo à
nova diretoria boa sorte.
Juntos somos mais. A ACE mais forte. O
nosso trabalho é pensando no empresário e
no progresso de Batatais.

CALENDÁRIO DE EVENTOS – DEZEMBRO 2019
06/12 – Sexta-Feira
19h30 – Carreata Iluminada de Natal – Saída da Pç. da Estação
20h30 – Chegada do Papai Noel – Pç. Conego Joaquim Alves
07/12 – Sábado
19h30 – Carreata Iluminada de Natal
Bairros da Cidade / Chegada na Pç. Conego Joaquim Alves
08/12 – Domingo
6º MOVIMENTA BATATAIS
Local: Pç. Padre Atílio Cocci – em frente ao Claretiano
Corrida: Largada 07h30
Ciclismo: Largada 08h30
Caminhada: Largada 08h30
CARREATA ILUMINADA DE NATAL
Horário: 19h30
Bairros da Cidade/ Chegada na Pç. Conego Joaquim Alves
09/12 – Segunda-Feira
16h30 – 1º Sorteio Campanha Natal Pé Quente
Local: ACE Batatais – Aberto ao Público
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Conselho Editorial: Oswaldo Luiz Antonelli, Alexandre Santos Toledo, Antônio dos
Santos Morais Júnior, José Paulo Fernandes e Luiz Carlos Figueiredo
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Pç. Dr. José Arantes Junqueira, 90 – Batatais SP – CEP 14300-000
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16/12 – Segunda-Feira
16h30 – 2º Sorteio Campanha Natal Pé Quente
Local: ACE Batatais – Aberto ao Público
23/12 – Segunda-Feira
16h30 – 3º Sorteio Campanha Natal Pé Quente
Local: ACE Batatais – Aberto ao Público
30/12 – Segunda-Feira
16h30 – 4º Sorteio Campanha Natal Pé Quente
Local: ACE Batatais – Aberto ao Público
PARA INFORMAÇÕES E RESERVAS 16.3761-3700
PRAÇA DR. JOSÉ ARANTES JUNQUEIRA, 90 – CENTRO

COMUNICADOS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA ACE

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

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO SEBRAE AQUI

Segunda a Sexta-Feira: das 09h às 17h
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Papai Noel chegará à Batatais escoltado pela
Carreata Iluminada no dia 6

A ACE e várias empresas com seus veículos iluminados, conduzirão o “Bom Velhinho” até à praça central, onde será inaugurado o Natal Encantado de Batatais

T

oda a população
está convidada para
assistir a chegada
do Papai Noel na Praça Cônego Joaquim Alves, no dia
6 de dezembro, sexta-feira,
às 20h30, momento em que
a Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo irão fazer
a inauguração do Natal Encantado, acendendo as luzes
dos enfeites natalinos assim
que o Bom Velhinho chegar
em sua casa para receber
as crianças com um grande
sorriso e muitos doces. Papai Noel será conduzido em
carreata iluminada por várias
ruas também nos dias 7 e 8
de dezembro, levando a mensagem de Boas Festas para os
quatro cantos da cidade. Será
uma grande festa!
No dia 6 de dezembro,

sexta-feira, será realizado
o lançamento do “Natal Encantado 2019”. Está marcada
para às 19h30 a concentração
de vários veículos iluminados
na Estação da Cultura, no final da Avenida Nove de Julho,
para conduzir o Papai Noel
até a praça central. Por volta
das 20h, a carreata sairá das
Estação, descendo a Nove de
Julho, seguindo pela Marechal
Deodoro, Ladeira Dr. Mesquita, Rua Coronel Joaquim Rosa
até o semáforo, fazendo a
conversão na Rua Major Antônio Cândido e o contorno em
toda a Praça Cônego Joaquim
Alves, onde Papai Noel seguirá para sua casa para receber
as crianças para fotografias e
entrega de kits de doces.
“Nessa ocasião também
será ligada a iluminação na-

talina, fazendo o lançamento
oficial do Natal Encantado de
Batatais. Será uma grande
festa para a nossa população
e para visitantes de outras
cidades”, comentou o presidente da ACE Batatais, Gino
Ivair Bellon.
Para a segurança do evento e também para sinalizar de
forma sonora, a carreata será
acompanhada por viaturas da
Guarda Civil Municipal. Com
a expectativa de grande público na região central na noite de 6 de dezembro, o presidente da ACE lembra que é
importante que as lojas permaneçam abertas em horário
especial, ou seja, até ás 22h.
“Acredito que seja salutar que os empresários do
comércio mantenham seus
estabelecimentos
abertos
até mais tarde nesse dia, pois
abrilhanta ainda mais o evento e é uma oportunidade de
negócios também, já que se
trata do quinto dia útil”, disse
Bellon.
Ainda em parceria com
a Prefeitura, por intermédio
da Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo e empresas associadas à ACE Batatais,

nos dias 7 e 8 de dezembro,
sábado e domingo, também à
partir das 20h, será realizada
a Carreata Iluminada com o
Papai Noel pelos bairros, passando pelas principais ruas e
avenidas, abrangendo todas
as regiões da cidade.
“Nos dias 7 e 8 de dezembro, teremos a concentração
dos veículos para fazer a Carreata Iluminada em outros
pontos da cidade. Por enquanto estamos preparando
surpresas, mas assim que for
acertado, iremos divulgar os
locais com antecedência”, informou o gerente executivo
da ACE, Luiz Carlos Figueiredo.
Após a carreata pela cidade, o Papai Noel será levado
novamente para a Praça Cônego Joaquim Alves para receber as crianças. Figueiredo
informou que o “Bom Velhinho” estará na sua casinha
na praça do dia 6 ao dia 23
de dezembro, sempre à partir
das 19h30.
Na programação de fim
de ano, a ACE Batatais e a
Prefeitura também contam
com mais uma parceria, o
“Claretiano – Centro Univer-

sitário”, que até o dia 22 de
dezembro realizará a exposição “Presépios do Brasil e
do mundo: um olhar para a
globalização”, de segunda a
sexta-feira, das 7h às 12h e
das 14h às 21h; aos sábados,
das 16h às 21h; e aos domingos, das 16h às 20h, nas dependências da instituição e
decoração natalina na Praça
Padre Atílio Cosci.

gada do Papai Noel, dias 6, 7
e 8 de dezembro, sexta-feira,
sábado e domingo, às 20h.
Concentração no dia 6 de dezembro na Estação Cultura às
19h30. O comboio passará
pelas principais ruas e avenidas da cidade. O destino
será a Praça Cônego Joaquim
Alves. Mais informações pelo
3761-3700.

SERVIÇO
Carreata Iluminada e Che-

Contagem regressiva para o 6º Movimenta Batatais
Expectativa da organização é de que sejam comercializadas cerca de 2.750 camisetas pelas entidades participantes. O evento acontece no próximo domingo

P

ara quem ainda quer
participar do 6º Movimenta
Batatais,
é bom correr, literalmente,
pois a contagem regressiva
para a largada já começou,
pois o evento acontece no
próximo domingo, dia 8 de
dezembro, com concentração em frente ao Claretiano
– Centro Universitário às 7h
para as corridas de 5 e de 10
quilômetros às 7h30. Tudo já
está preparado para o dia. Segundo informou a comissão

organizadora, as entidades
participantes já haviam recebido mais de 2.500 camisetas
e a expectativa era de que as
vendas passem de 2.750.
O valor da inscrição nesta 6ª edição do evento esportivo solidário é de R$ 50,
valor que também dá direito
à camiseta. As pessoas que
ainda não fizeram suas inscrições podem se dirigir a uma
das entidades participantes:
Abadef, Adepab, Apae Batatais, Associação Batataense

de Judô, Cantinho do Futuro, Creche Menino Jesus, Lar
São Vicente de Paulo, Ong

Meu Primeiro Passo, Samaritanos, Pedacinho do Céu e
Santa Casa de Batatais. O Su-

permercado Real do Centro
também é ponto de inscrição
e venda de camiseta. Todo o
recurso arrecadado será para
custear o evento e repasse às
entidades assistenciais participantes.
No dia 8 de dezembro,
domingo, a comissão organizadora pede aos participantes das corridas de 5 e 10
quilômetros que se concentrem em frente ao Claretiano
– Centro Universitário às 7h,
pois as largadas nas categorias acontecerão às 7h30. Já
para a caminhada e ciclismo,
como as saídas acontecerão
às 8h30, as pessoas podem se
concentrar no mesmo local a
partir das 8h, ou antes se preferirem.
NOVIDADES NAS
PREMIAÇÕES
Nesta edição, a comissão
organizadora do 6º Movimenta Batatais decidiu inovar na parte de premiações,
além dos troféus e medalhas,
os cinco primeiros colocados
de cada categoria da corrida
terão prêmios em dinheiro.
Os prêmios para a corrida de
5 quilômetros será de R$ 250
para o 1º colocado, R$ 200
para o 2º, R$ 150 para o 3º,
R$ 100 para o 4º e R$ 50 para
o 5º colocado. A premiação

para a corrida de 10 quilômetros é o dobro, ou seja, R$
500 para o 1º colocado, R$
400 para o 2º, R$ 300 para o
3º, R$ 200 para o 4º e R$ 100
para o 5º colocado.
SOBRE O MOVIMENTA
BATATAIS
O 6º Movimenta Batatais
é a continuação da ação criada e desenvolvida em 2014
por César Henrique de Sousa,
Guilherme Ferraz de Menezes Borges e Roberto Carlos
Nardi (Zinho), que conta com
o total apoio e participação
dos empresários João Luiz Ribeiro Silva e Gino Ivair Bellon
que integram a Comissão Organizadora do evento.
Desde a primeira edição,
o Movimenta Batatais tem o
apoio e a simpatia de toda a
diretoria da ACE Batatais. Pela
seriedade e ideologia o evento conseguiu várias parcerias
e patrocínios entre os empresários batataenses, tornando
o projeto uma realidade, com
data e hora marcadas para
acontecer, com objetivo de
criar a consciência solidária,
de responsabilidade social e
promover atividades físicas
entre os participantes. Nas
edições anteriores foi repassado às entidades mais de R$
470 mil.
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Eleita a nova diretoria da ACE Batatais para o
biênio 2020/2021

N

o dia 8 de novembro,
sexta-feira, com início às
17h, no Salão de Eventos
Alcides Milan, foi realizada a eleição
da nova diretoria da ACE Batatais
para o biênio 2020/2021. Os trabalhos foram encerrados por volta das
21h, com a chapa “União, Inovação
e Progresso” do empresário Ennio
Cesar Fantacini eleita.
Conforme informou o gerente

executivo da ACE Batatais, Luiz Carlos Figueiredo, a eleição da nova
diretoria da entidade para o biênio
2020/2021, aconteceu no dia 8 de
novembro, sexta-feira. Todos os associados da entidade foram convocados para participar.
“Os trabalhos foram tranquilos,
tudo correu conforme o esperado.
Por volta das 21h foi feita a contagem dos votos dando o resultado

já esperado, sendo
o empresário Ennio
Fantacini eleito presidente da ACE Batatais para os próximos dois anos”,
comentou o gerente
executivo Luiz Carlos Figueiredo.
No dia da eleição, quem compareceu pôde votar,
pois o processo
contou com cédulas para votação e
urna. Não houve
disputa no pleito,
pois havia apenas
uma chapa inscrita,
encabeçada
pelo
empresário Ennio
Cesar Fantacini. Segundo o gerente, o
processo eleitoral é feito normalmente, conforme as regras do estatuto da entidade.
O presidente Gino Ivair Bellon
segue no cargo até o dia 31 de dezembro deste ano. No dia 1º de
janeiro de 2020 a posse da nova
diretoria é automática, sem atos cerimoniais ou outras ações. Confira
o nome dos novos diretores da ACE
Batatais para o biênio 2020/2021.

CHAPA: UNIÃO, INOVAÇÃO E PROGRESSO

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA:
Presidente
ENNIO CESAR FANTACINI
Vice Presidente de Comércio
ANTONIO DOS SANTOS MORAES JÚNIOR
Vice Presidente da Indústria
PAULO AUGUSTO DO NASCIMENTO NETO
Vice Presidente de Serviços
ROBERTO CARLOS NARDI
1º Diretor Administrativo
SILVANO MOURÃO FILHO
2º Diretor Administrativo
JOSÉ DOS ANJOS ARANTES JÚNIOR
1º Diretor Financeiro
VINICIOS DE LIMA DA SILVA
2º Diretor Financeiro
REGINALDO MALVESTIO
1º Diretor de Comunicação e Marketing GINO IVAIR BELLON
2º Diretor de Comunicação e Marketing GUILHERME AUGUSTO PEREIRA GALANTI
1º Diretor de Negócios, Produtos e Serviços JESUS HENDERSON MANTOANELLI
2º Diretor de Negócios, Produtos e Serviços JOEL MARQUES DA SILVA
3º Diretor de Negócios, Produtos e Serviços RODRIGO DE AZEVEDO PORTO
1º Diretor de Relações Institucionais
PAULO SÉRGIO BORGES DE CARVALHO
2º Diretor de Relações Institucionais
ALCIDES MILAN
1º Diretor de Assuntos Jurídicos
ALEXANDRE DOS SANTOS TOLEDO
2º Diretor de Assuntos Jurídicos
JOÃO PAULO DA COSTA
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO:
1. ROBERTO FIM TERCAL
2. NIVALDO ANTONIO ROSSI
3. RODRIGO SALTARELI
4. ANDRÉ SCAVAZZA BIANCO
5. ANDERSON DE SOUZA FRANCO
6. JULIO CESAR BIATO
7. GUILHERME FERRAZ DE MENEZES BORGES
8. JAIR CANDIDO DA SILVA
9. EMILIO DONIZETI SIMARI
10. LEANDRO TAVARES DE MELLO
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL:
TITULARES:
SUPLENTES:
1. JULIANO DE AZEVEDO VALENTINI
1. LUIS FABIANO DA COSTA
2. PAULO SERGIO CAMARA
2. EMILIO DONIZETI SIMARI
3. RENATO LUIS TAME PARREIRA
3. JOÃO LUIZ RIBEIRO DA SILVA

Prefeito encaminha à Câmara projeto de lei para alienação de
72 lotes no Distrito Industrial e Comercial “Rudolf Kamensek”

N

o dia 11 de novembro o Prefeito José
Luís Romagnoli encaminhou em regime de urgência à Câmara Municipal o
Projeto de Lei (PL) que dispõe
sobre a alienação de 72 lotes,
novos e remanescente, do
Distrito Industrial e Comercial “Rudolf Kamensek” para
ser votado na sessão do dia
19/11/2019.
Objetivando uma melhor
análise do PL, foi solicitada
vistas por cinco dias para melhores estudos, e sob o olhar
técnico da Comissão Especial
de Desenvolvimento Econômico da Câmara Municipal,
composta pelos vereadores
Sabará, Julio do Sindicato e
Andresa Furini, foi marcada
uma reunião contando ainda
com a presença do Presidente do Conselho Deliberativo

da ACE e Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico do
Município, Dr. Paulo Sérgio
Borges de Carvalho, onde
foram observadas as legislações anteriores e proposta
apresentada.
No dia 25 de novembro,
diante da importância do
assunto, a Comissão de Desenvolvimento
Econômico
da ACE Batatais, este reunida na ACE Batatais com a
participação do Presidente,
Gino Bellon, do Diretor de
Assuntos Jurídicos, Alexandre
dos Santos Toledo, contando
ainda com a participação do
futuro presidente da ACE Batatais, Ennio Cesar Fantacini,
do Presidente do Conselho
Deliberativo da ACE, Paulo
Sérgio Borges de Carvalho
e do gerente executivo Luiz

Carlos Figueiredo.
Após análise do PL e legislações pertinentes, a ACE
Batatais redigiu ofício ao Vereador Sabará, apresentando
proposta de alienação vinculada à instalação de empresas cuja atividade econômica
seja de indústria, comércio ou
prestação de serviços, tendo
em vista que o primeiro lote
foi destinado somente à indústria, e há uma demanda
crescente de empresas prestadoras de serviços que querem expandir seus negócios.
A proposta inclui ainda
que as receitas auferidas com
a alienação da venda dos lotes devem ser aplicadas na
implantação da infraestrutura do Distrito Industrial e Comercial “Rudolf Kamensek”, e
estando concluídas as obras
de infraestrutura, que as

receitas remanescentes da alienação
sejam destinadas ao
FUMDEC – Fundo
Municipal de Desenvolvimento Econômico de Batatais.
Observa ainda a
proposta que as disposições sugeridas
não impedem que
o município aloque
outros recursos próprios, da União, do
Estado para a conclusão da infraestrutura do Distrito
Industrial e Comercial “Rudolf Kamensek”.
Os lotes tem em media
1.000 metros quadrados
cada um, e a alienação dos
lotes se darão por valor igual
ou superior ao da avaliação a
ser ainda efetuada quando da

licitação, e serão pagos em
até 240 parcelas mensais e
consecutivas, sendo a primeira no prazo de 30 dias após a
assinatura do contrato.
Os empresários que tiverem interesse na aquisição

dos lotes a serem vendidos,
devem ficar atentos aos prazos após a publicação do edital de licitação. A ACE Batatais
estará acompanhando o processo e estará divulgando as
informações.
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Entrevista com Ennio César Fantacini,
presidente eleito da ACE Batatais
nosso segundo Distrito Industrial em funcionamento, acredito
que seria mais rápido esse retorno do crescimento. Na contramão disso, verifico vários municípios da região correndo atrás
de novos mercados, atrás de novas oportunidades, mas não
consigo ver o mesmo acontecendo em nossa cidade. Da mesma
maneira que as Associações precisam mudar a forma de administrar, vejo o mesmo na questão do setor público. Se os administradores não entenderem que as mudanças são necessárias
para o melhor desenvolvimento do município, infelizmente ficaremos olhando, reclamando e não tendo nenhuma ação efetiva
que traga melhorias para o município.

N

esta edição, recentemente eleito presidente da ACE
Batatais para o biênio 2020/2021, ex-secretário municipal de Desenvolvimento Econômico na gestão
de Eduardo Oliveira, o nosso convidado para a entrevista é o
empresário Ennio César Fantacini, 49 anos, casado com Elizabeth dos Santos Fantacini, pai da Giovanna Santos Fantacini e
da Beatriz Santos Fantacini. Formado em Processamento de Dados, com pós-graduação em Análise de Sistemas e Habilitação
em Matemática, Ennio, que já foi presidente da ACE entre os
anos 2010 e 2013, é proprietário da 3D Infoshop que em 2020
completará 25 anos, e proprietário da AR 3D Certificado Digital,
com atuação em vários municípios dos estados de São Paulo,
Minas Gerais e Bahia.
Jornal da Cidade - Depois de seis anos, você retorna ao cargo de presidente da ACE Batatais. O que motivou a assumir
novamente o comando da entidade?
Ennio César Fantacini - Muitas mudanças ocorreram nesses
seis anos que fiquei afastado da presidência. Infelizmente, nosso
atual presidente, Gino, por motivos profissionais achou melhor
não ir para a reeleição. Em conversa com a diretoria, acharam
que eu seria a pessoa que poderia fazer algo para acompanhar as
mudanças que estão ocorrendo em todas as Associações Comerciais. O desafio é grande e conto com todos os associados para
ajudarem nessas mudanças que terão que acontecer.
JC - Você foi presidente da ACE por dois mandatos, 2010 a
2013. Qual trabalho acredita que teve maior relevância para a
entidade e para Batatais?
Ennio Fantacini - Todos trabalhos foram muito importantes,
uns mais visíveis e outros não tiveram tanta visibilidade, mas
não deixaram de ser importantes. O que mais marcou e que é
até hoje muito lembrado foi o sorteio de 10 veículos na Campanha Natal Pé Quente. Mas tivemos muitos outros trabalhos desenvolvidos junto aos empresários e seus colaboradores como
cursos, palestras, missões empresariais etc. Ampliamos a Incubadora de Empresas que é referência no estado. Intensificamos
as parcerias com Sebrae, Senac, Senai, Fiesp, Ciesp, ETEC, Claretiano. Implantamos na Semana do Conhecimento Empresarial
a participação dos empresários locais, contado suas histórias.
Mudamos o formato do Baile da ACE, onde conseguimos a participação de mais de 1.000 pessoas. Trabalhamos em conjunto
com a Prefeitura para o lançamento do 1º. Natal Encantado que
foi um sucesso. Fizemos o ACE nos Bairros, para levantar quais
tipos de negócio existiam em cada um e quais suas deficiências.
Essas e muitas outras ações foram trabalhadas, umas alteradas
e outras melhoradas, mas sempre procurando o melhor para os
associados e para os munícipes.
JC - No período em que foi presidente as campanhas promocionais para o comércio eram mais atraentes, com prêmios
de maior valor. Você pretende voltar a investir nesse sentido?
Ennio Fantacini - Como foi dito anteriormente, muitas ações
da Associação Comercial terão que ser revistas. Uma delas é a
forma de fazer as Campanhas Promocionais. Elas terão que ter
baixo custo para o empresário e premiações atrativas para a população. Em janeiro já discutiremos isso com a nova diretoria.
JC - Como você avalia os efeitos da crise em Batatais nos
setores de comércio, indústria e prestação de serviços? Considera que o município sofreu muitos impactos?
Ennio Fantacini - Essa crise não foi só em Batatais, foi no
Brasil. Mas falando de Batatais, estamos tendo muita dificuldade para enfrentar essa crise e acredito que teremos mais alguns
anos para voltarmos a crescer, infelizmente. Se já tivéssemos

JC - Você assumiu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico por um breve período na administração do
ex-prefeito Eduardo Oliveira. Quais trabalhos o senhor pode
destacar?
Ennio Fantacini - Fiquei um ano na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento, onde a pasta contemplava o Turismo, Agricultura, Indústria, Comércio e Prestação de Serviços. Agradeço
a oportunidade dada pelo então Prefeito Eduardo Oliveira na
época. Com isso, entendi melhor como funciona o setor público,
os seus desafios, as suas burocracias dentre outros. Fiz alguns
levantamentos do município, como a questão de gastos com
aluguéis e contas de telefonia e internet. Levantei também a
questão de financiamento para o término do Distrito Industrial
Rudolf Kamensek, junto ao Desenvolve SP e Investe SP. Criamos
o Novo Qualifica Batatais, onde tínhamos como meta qualificar mais de 1.500 profissionais. Estudamos e protocolamos a
construção de mais um Barracão na Incubadora de Empresas.
Entramos com pedido junto a ETEC para implantação do Curso de Metalurgia no município. Buscamos a implantação do Via
Rápida, para facilitar a abertura das empresas. Consegui trazer
a equipe de São Paulo, do Sebrae, para fazer o Curso de Qualificação em ´Estratégias para Desenvolvimento Municipal´, que
foi o 1º. Município do Estado de São Paulo a ser executado esse
treinamento, totalmente gratuito. Trabalhamos em conjunto
com a ACE a abertura do SEBRAE Aqui. Reuni com a ARTESP

podemos deixar as oportunidades passarem. Por isso acho muito
importante ter alguém antenado a todas essas mudanças que estão ocorrendo não só no Brasil como no mundo inteiro.
JC - Sobre desenvolvimento do setor industrial e de prestação de serviços, o atraso com a entrega do Distrito Industrial Rudolf é um empecilho?
Ennio Fantacini – Sim, é um empecilho. Estive no lançamento da compra da área do Novo Distrito Industrial. Muitos empresários adquiriram seus lotes, acreditando que em breve espaço de tempo poderiam estar construindo e expandindo seus
negócios. Infelizmente nada disso aconteceu. Promessas de deputados, que iriam arrumar tantos milhões para acabar e nada.
Aí veio a crise, onde várias empresas que poderiam já estar com
sua sede própria e em produção, não construíram. Atualmente
não sei como estão os lotes adquiridos, mas acredito que muitos deixaram de pagar e outros estão pagando judicialmente.
JC - Você pretende cobrar dos Poderes Executivo e Legislativo municipais um trabalho mais contundente para a liberação
do Distrito Industrial, já que todos os prazos foram esgotados?
Ennio Fantacini - Com certeza. Teremos que nos inteirar
para saber a atual situação, para podermos intermediar e achar
uma melhor saída para todos, pois já estamos muito tempo
atrasados. Para mim, e acredito que para muitos, isso é um desrespeito com a classe empresarial, que gera renda e empregos
no município.
JC - O que é necessário fazer para que sejam criados mais
postos de trabalho e, consequentemente, mais renda em Batatais? Quais os seus planos nesse sentido?
Ennio Fantacini - Para obtermos uma economia sadia, com
mais geração de empregos, com um valor salarial condizente
com a profissão que exerce, dentre outros, requer uma série
de ações em conjunto com todos os poderes do município. Empresas virão investir em nossa cidade se conseguirmos mostrar
que somos um povo ético, qualificado, educado, com boa saúde
e trabalhadores. Precisamos encontrar mecanismos de beneficiar as novas empresas que queiram se instalar em nossa cidade, mas sem prejudicar as que já estão instaladas no município.
Vai ser um grande desafio.
JC - Como na gestão anterior, você pretende criar mais cursos profissionalizantes por meio da ACE em parceria com outras entidades, como por exemplo, o Qualifica Batatais?
Ennio Fantacini - Uma das vertentes da ACE é promover
cursos de qualificação para seus associados. Mas não adianta
fazermos cursos sem saber quais as áreas que estão faltando
profissionais. Somente será válido aqueles cursos que atendam
às necessidades do município. Vamos fazer uma pesquisa e correr atrás para trazer cursos que contemplam a nossa realidade.
E com certeza, iremos fazer parcerias com outras entidades.

em São Paulo, para melhor utilização de nossa rodoviária e da
ocupação dos boxes. Trabalhei para melhorar as ações de dois
órgãos muito importantes no município que são o PAT (Posto de
Atendimento ao Trabalhador) e o Banco do Povo. Trouxemos a
carreta do Via Rápida, onde conseguimos qualificar várias pessoas na área de corte e costura. Fizemos convênio para recapeamento das estradas rurais, com um custo de R$ 304.232,10.
Juntamente com a ABAFA, acompanhamos a implantação da
Agroindústria de Vegetais Minimamente Processados. Buscamos regulamentar e qualificar a profissão dos Guias de Turismo, juntamente com o COMTUR. Busquei empresa para fazer
parceria público privado-PPP, onde colocariam a tecnologia de
iluminação LED, onde teríamos uma grande economia. Outro
estudo que realizei foi implantar internet via Fibra Óptica em
todos os departamentos, gerando um ganho de performance e
financeiro. Muitas outras demandas foram desenvolvidas, sempre buscando o melhor para nossa Batatais.
JC - Já na atual administração do Prefeito José Luis Romagnoli a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
não teve qualquer nomeação ou atuação, ficando com a cadeira vazia por esses anos. Isso é prejudicial para a cidade?
Ennio Fantacini - Com certeza é muito prejudicial para o município não ter ninguém para correr atrás das oportunidades,
dos novos negócios que possam alavancar a cidade. Eu imagino
essa secretaria como sendo a porta de entrada para novos investimentos. O prefeito está preocupado com a saúde, educação,
segurança, infraestrutura o que concordo plenamente. Mas não

JC - Como presidente eleito da ACE, qual a sua opinião sobre as obras antienchente na Avenida Doutor Oswaldo Scatena, onde comerciantes reclamam da falta de informação e
de atraso no cronograma de finalização, que está acarretando
prejuízos aos estabelecimentos próximos?
Ennio Fantacini - Como morador da Avenida há mais de 20
anos, sei que as obras são necessárias. A ACE como representante dos empresários, e sendo questionada diariamente sobre
a obra, fez um pedido de esclarecimento junto à Prefeitura Municipal, para poder passar as informações corretamente. Infelizmente, até o momento não tivemos retorno sobre os questionamentos feitos pelos nossos associados. E novamente o
prejuízo fica na conta do empresariado. Se existir algum problema pessoal, que seja tratado no particular, pois não podemos
aceitar esse desrespeito com nossos associados pela falta de
informação. Precisamos andar juntos para o bem do município.
JC - Para esse biênio à frente da ACE, qual o seu principal objetivo, já que o nome da sua composição de diretoria é
“União, Inovação e Progresso”?
Ennio Fantacini - União – Fazer o maior número de parcerias, visando desenvolver um projeto para alavancar nossa cidade; Inovação – Mudar as atitudes, pensar fora da caixa, buscar
projetos inovadores, trabalhar com os jovens e entender seus
pensamentos e com isso, criarmos novos líderes e empreendedores; Progresso – Somente com a União e Inovação poderemos pensar em Progresso.
Fonte: Entrevista publicada em 23/11 no Jornal da Cidade
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PRAZO PARA BIOMETRIA OBRIGATÓRIA ESTÁ TERMINANDO

Eleitores devem procurar o Cartório
Eleitoral até o dia 19 de dezembro

Os atendimento também passaram a ser feitos em plantões aos sábados e domingos, das 8h às 13h

O

Cartório Eleitoral
de Batatais informa que os eleitores do município devem procurar a unidade para fazer o
cadastramento biométrico.
O TRE-SP (Tribunal Regional
Eleitoral de São Paulo) estipulou prazo limite para o procedimento, que deve ser feito
até o dia 19 de dezembro desse ano. Os atendimentos são
realizados mediante agendamento pelo site do TRE.
Para ajudar os eleitores
que ainda não tiveram tempo
de ir até o Cartório Eleitoral
fazer o cadastro biométrico
durante os dias da semana, os
atendimento também passaram a ser feitos em plantões
aos sábados e domingos desde o dia 30 de novembro, das
8h às 13h. Os próximos plantões de sábado e domingo estão agendados para os dias 7,
8, 14 e 15 de dezembro, sempre das 8h às 13h, na sede do
Cartório e no Supermercado
Nori da Vila Maria. Os atendimentos também estão sendo
feitos no Supermercado Nori
da Vila Maria de segunda à
sexta-feira, das 13h às 18h20.
Segundo informações do
Cartório Eleitoral de Batatais,
poucos eleitores procuraram
o setor para fazer o cadastramento biométrico até o momento. Atualmente, o Cartório realiza por dia menos da
metade de cadastramentos o
qual tem capacidade. É importante que os eleitores não deixem para fazer o procedimento na última hora para evitar
filas e constrangimentos.
O Tribunal Regional Eleitoral
de São Paulo (TRE-SP) está implementando gradativamente
o cadastramento biométrico
obrigatório, mas desde outubro
de 2015 a biometria está dispo-

nível em todos os cartórios eleitorais do Estado.
Para Batatais, que passou a
ser obrigatório o cadastramento biométrico, o prazo final é
19 de dezembro de 2019. Após
essa data, o eleitor que não fez
o cadastramento terá o título
Eleitoral cancelado, o que acarreta algumas restrições, como
não poder obter empréstimos
em bancos públicos, renovar
matrícula em estabelecimento
oficial de ensino, inscrever-se
em concursos públicos ou obter Passaporte.
De acordo com informações do Cartório Eleitoral de
Batatais, a procura pelo cadastramento biométrico continua
baixa. A unidade possui 43.931
eleitores e apenas cerca de
67,69% desse total se cadastrou até o dia 24 de novembro,
ou seja, 29.737 eleitores, conforme foi possível verificar no
site http://www.tse.jus.br/eleitor/biometria/biometria-atual-do-dia. Quem deixar para a
última hora poderá enfrentar
grandes filas. Para quem se antecipar, o procedimento é feito
de forma tranquila.
Segundo o TRE, a biometria
é uma tecnologia que confere
maior segurança à votação,
pois a identificação do eleitor
por meio das impressões digitais impede que uma pessoa se
passe por outra ao votar.
Como o agendamento no
site do TRE é obrigatório, o
eleitor deve comparecer ao
cartório no horário marcado.
O atendimento leva, em média, 15 minutos. Com um documento oficial, comprovante de
endereço recente em nome do
eleitor e título eleitoral (caso
tenha) em mãos, o funcionário
do cartório preenche o cadastro do eleitor no computador
ou atualiza os dados forneci-

dos anteriormente. Depois disso o eleitor faz sua assinatura
digital, é fotografado e tem as
impressões digitais dos dez dedos das mãos colhidas. O novo
título é entregue na hora e
vem com a informação “Identificação Biométrica” impressa.
A foto não é impressa no título,
e aparece apenas no terminal
do mesário.
SERVIÇO
O agendamento para fazer o cadastramento biométrico pode ser feito pelo site
do TRE www.tre-sp.jus.br/
eleitor/agendamento-titulo-eleitoral-3 . A pessoa que tiver

dificuldade em fazer o agendamento pela internet, pode
se dirigir ao Cartório Eleitoral
de Batatais, que atende de segunda à sexta-feira, das 12h ás
18h e em esquema de plantão
aos sábados e domingos, nos
dias 7, 8, 14 e 15 de dezembro, das 8h às 13h. localizado
na Avenida Doutor Chiquinho
Arantes, n.º 534, Centro, próximo à escola Washington Luis
e também nos Supermercados
Nori, de segunda à sexta-feira,
das 13h às 18h20, e aos sábados e domingos, das 8h às 13h,
até o dia 15 de dezembro. Mais
informações pelo (16) 36610193.
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ORGANIZE SEU NEGÓCIO:

ACE Batatais
e Sebrae Aqui
finalizam mais um
Curso Super MEI

N

os dias 5, 6, 13 e 14
de novembro, das
18h30 às 22h30,
no Salão de Eventos Alcides
Milan, a ACE Batatais, o Sebrae Aqui e o Escritório Regional do Sebrae em Franca
realizaram o Curso Super MEI
Organize se Negócio, formando mais 19 microempreendedores individuais que já estão
credenciados para o Programa Juro Zero.
O Curso Organize seu Negócio foi voltado para empresários que já estão em
atividade e também para
aquela pessoa que pretende
se tornar empreendedora.
No total, foram 16 horas de
carga horária em quatro dias
de muita informação da parte
teórica e prática, com noções
de como administrar um negócio de forma organizada.
SUPER MEI ORGANIZE SEU
NEGÓCIO
Os consultores do Sebrae
Franca, Fabrino Bortoleto e
Anderson Silva, abordaram
temas que promovem o conhecimento sobre o que é
empreendedorismo através
de vivências para autoconhecimento do perfil empreendedor e do conhecimento de
referências de empresários
que souberam praticar muito
bem estes comportamentos.
O curso organize seu negócio” desmistifica os custos
e gastos de uma empresa e
ajuda o empresário a formar
de maneira correta o preço
de venda de produtos ou ser-

viços. Também detalha o funcionamento do fluxo de caixa,
sua estrutura e aplicabilidade, auxiliando o empresário
a tomar decisões com mais
segurança.
PROGRAMA JURO ZERO
Para quem já é MEI, os
cursos do Super MEI dão ainda a possibilidade do empreendedor conseguir crédito
de R$ 1 mil a R$ 20 mil para
investir em seu negócio, dentro do Programa Juro Zero
Empreendedor, desde que
não esteja com restrições cadastrais.
O valor do financiamento pode ser destinado para
compra de produtos e serviços pretendidos para o
exercício das atividades do
microempreendedor,
tais
como: equipamentos, acessórios para veículos, veículos utilitários, motocicletas,
ciclomotores e ferramentas
para trabalho. O prazo de
pagamento do empréstimo é
de até 36 meses, com carência de até seis. Para os empreendedores que pagarem
em dia, o juro é zero.
SERVIÇO
Mais informações sobre o
Curso Super MEI na agência
Sebrae Aqui Batatais, localizado na sede da ACE Batatais,
Praça Doutor José Arantes
Junqueira, n.º 90, Centro,
das 9h às 17h, de segunda à
sexta-feira. Mais Informações
pelo 3761-3700 com Andrea
Oliveira.
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Sorteios da Campanha Natal Pé Quente
começam no dia 9 de dezembro
São dezenas de vales compras de R$ 250 à R$ 1.000, além de vários brindes das lojas participantes

N

o dia 9 de dezembro, segunda-feira,
às 16h30, na sede
da ACE Batatais, serão realizados os primeiros sorteios
de vales compras da Campanha Natal Pé Quente. São
mais de 60 empresas participantes que já estão entregando os cupons para seus clientes, que estão preenchendo
e depositando nas urnas. A
promoção do comércio de

Batatais teve início no dia 11
de novembro. A cada R$ 50
em compras nas lojas participantes, o consumidor recebe
um cupom para concorrer
aos prêmios.
Serão realizados 30 sorteios de vales compras para
os consumidores, com valores que vão de R$ 250 à R$
1.000, e mais quatro sorteios
de vales compras de R$ 300
cada para os vendedores.

Além disso, serão sorteados
mais de 90 prêmios oferecidos pelas lojas participantes,
ou seja, serão mais de 120
prêmios.
No dia 9 de dezembro serão sorteados quatro vales
compras de R$ 250 e mais
dois vales compras de R$
500. No dia 16 também serão
mais quatro vales compras
de R$ 250 e dois de R$ 500.
No dia 23 serão dois vales
compras de R$ 250, seis vales
compras de R$ 500 e três vales compras especiais de R$
1.000 cada.
Finalizando a campanha,
no dia 30, serão sorteados,
primeiramente, os quatro vales compras de R$ 300 para
os vendedores das lojas participantes, os cupons serão
fotocopiados e em seguida
devolvidos para a urna, seguindo para os sorteios de
mais dois vales compras de
R$ 250, quatro vales compras
de R$ 500 e um vale compra
de R$ 1.000.

“A cada dia de sorteio
de vales compras, também
serão sorteados 23 prêmios
oferecidos pelas lojas, ou
seja, uma média de 30 prêmios por sorteio”, comentou
o gerente executivo da ACE
Batatais, Luiz Carlos Figueiredo.
Após sorteados e entregues
aos ganhadores, os vales compras poderão ser utilizados para
a compra presentes nas mais de
60 lojas participantes, que oferecem uma variedade de produtos, como eletroeletrônicos,
vestuários, alimentação, serviços e muito mais.
SERVIÇO
A Campanha Natal Pé
Quente 2019 teve início no
dia 11 de novembro, com sorteios em dezembro, a partir
do dia 9, todas as segundas
–feiras, às 16h30. São mais
de 120 prêmios entre vales
compras e brindes das lojas.
Mais informações pelo (16)
3761-3700.

Horário especial de fim de ano do comércio começa a
partir do dia 9 de dezembro
Devido a realização da carreata iluminada, chegada do Papai Noel e inauguração do Natal Iluminado, ACE Batatais pede que lojas do centro abram em horário especial no dia 6

N

o dia 14 de novembro, às 17h,
na sede da ACE
Batatais, foi realizada a reunião com a participação de
empresários e gerentes do
comércio para definir o calendário de funcionamento
em horário especial do mês
de dezembro. Segundo informações do gerente executivo
da ACE, Luiz Carlos Figueiredo, oficialmente, as lojas ficarão abertas das 9h às 22h a
partir do dia 9 de dezembro,
segunda-feira.
“A ACE Batatais agendou a carreata iluminada e a
chegada do Papai Noel para
a noite de 6 de dezembro,
data em que a Prefeitura irá
inaugurar o Natal Iluminado,
ligando a iluminação natalina
das praças Cônego Joaquim
Alves e do Santuário Senhor
Bom Jesus da Cana Verde, por

isso pedimos para as lojas da
região central ficarem de portas abertas até mais tarde”,
comentou o diretor administrativo da ACE Batatais, Jesus
Henderson Mantoanelli.
Ainda segundo Mantoanelli, na noite do dia 6 os eventos deverão atrair um grande
público para o centro da cidade e pode ser uma oportunidade de vendas para os lojistas, já que a data coincide com
o quinto dia útil, quando milhares de trabalhadores recebem seus salários e por estar
próximo da data da liberação
da 1ª parcela do 13º.
Em reunião ficou definido
que a partir do dia 9 de dezembro, segunda-feira, todas
as lojas irão começar a funcionar das 9h às 22h, seguindo em horário especial nos
dias da semana até o dia 23
de dezembro.

Nos dias 7 e 14 (sábados)
o funcionamento das 9h às
18h é facultativo, e no dia 21
de dezembro o comércio funcionará em horário especial
das 9h às 18h.
Sobre os domingos de dezembro, no dia 8 o comércio
ficará fechado, no dia 15 será
facultativo das 10h às 16h e
no dia 22 o funcionamento
das 10h às 16h é para todo o
comércio.
No dia 24, terça-feira,
véspera de Natal, o funcionamento será das 9h às 17h. No
dia 29 de dezembro (domingo), assim como os dias 1 e 2
de janeiro de 2020 (quarta-feira e quinta-feira) o comércio ficará fechado.
“Para atender bem aos
consumidores, ficou definido
que o comércio permanecerá em horário especial no dia
22 de dezembro (domingo),

das 10h às 16h e no dia 24 de
dezembro o comércio ficará
aberto das 9h às 17h. 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, sugerimos que
antecipem suas compras”, comenta o presidente da ACE
Batatais, Gino Ivair Bellon.
Todo o comércio ficará fechado no Natal, dia 25, abrindo as portas no dia 26 após
às 12h, permanecendo em
expediente até às 18h. Ainda segundo a ACE, os supermercados possuem horário
especial de funcionamento
específico e diferente das lojas. Confira o “calendário explicativo” com as datas e horários de funcionamento do
comércio de Batatais. Mais
informações pelo 3761-3700.
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ACE Batatais participa do 19º Congresso da Facesp

C

om o tema #FacespEuValorizo, a Facesp
(Federação das Associações Comerciais do Estado
de São Paulo) realizou na cidade de Atibaia entre os dias 30 e
31 de outubro e 1º de novembro, o 19º Congresso, com a
participação de mais de 1.300
pessoas.
O evento, presidido por
Ana Cláudia Badra Cotait, teve
início às 19h do dia 30 de outubro com a solenidade de posse
de mais de 48 novas coordenadoras dos Conselhos das
Mulheres
Empreendedoras
(CMEs), que estiveram representando as suas cidades. Ana
Cláudia destacou seu objetivo
de instalar 80 CMEs em todo o
Estado de São Paulo, envolvendo as mulheres empreendedoras na gestão das associações
comerciais e no desenvolvimento econômico das cidades.
Por Batatais, tomou posse a
coordenadora Yara Matos, da
empresa Chaveiros Ágape, associada da ACE.
Na sequência foi realizada
a abertura oficial com diversas
autoridades, sob a coordenação do presidente da Facesp,
Alfredo Cotait, que destacou
que desde sua posse neste
ano, está realizando visitas por

diversas cidades para conhecer
o funcionamento das associações comerciais, verificar suas
demandas e discutir propostas
para o crescimento econômico
das cidades.
Segundo Cotait, as visitas
à região de Franca e Ribeirão
Preto serão realizadas no início do ano de 2020. Estiveram
presentes na abertura, Gino
Ivair Bellon, presidente da ACE,
Ennio Cesar Fantacini, vice presidente de serviços, o gerente
executivo Luiz Carlos Figueiredo e a colaboradora Sueli Arantes Silva.
No dia 31, a partir das 9h
iniciou uma série de palestras
da Ministra dos Direitos Humanos, Família e Mulheres,
Damares Alves, com o painel
“A importância da mulher na
política”, destacando o grande
número de mulheres presentes ao Congresso e a necessidade das mulheres se envolverem nas discussões políticas de
suas cidades, convocando-as
para demonstrarem o quanto
são capazes de contribuir nas
políticas públicas de desenvolvimento social e econômico.
Logo após houve a palestra do grupo de jovens empreendedores, com o tema
“Associação Comercial 4.0”, na

oportunidade demonstraram
a necessidade do envolvimento dos jovens no empreendedorismo, principalmente no
uso de novas tecnologias que
possam contribuir para o desenvolvimento das empresas,
a necessidade de abertura de
espaços na gestão, e o uso de
mídias sociais em um mundo
globalizado e conectado.

Comércio (FAC) pela Facesp,
que está com aprovação concedida pelo Ministério da
Educação, e com isso as associações comerciais poderão
se transformar em pólos de
ensino, com cursos voltados à
gestão das micro e pequenas
empresas. O professor Roberto Macedo, diretor acadêmico
da FAC, explicou que o objetivo

Leandro Karnal

As 11h foi a vez do professor e historiador Leandro Karnal fazer sua palestra, que teve
1h de duração, destacou que
as empresas não devem ficar
imóveis ou correm o risco de
desaparecer. Ele disse que a
atual realidade do mundo é a
mudança, e quem não se transforma, fica para trás. Em suas
palavras pediu para as pessoas
refletirem sobre as relações,
que estão em constantes mudanças. “Do que adianta conquistar um troféu de melhor
empresa em um ano? A Varig
também ganhou vários prêmios e dominou o mercado,
hoje está falida”, alertou Karnal. “Até o sucesso precisa estar em constante atualização”,
destacou.
No mesmo dia ocorreu o
lançamento da Faculdade do

ral de Proteção de
Dados, e sobre os
produtos e serviços
da Boa Vista SCPC.
Houve ainda diversas palestras direcionadas às mulheres
emp r e en d e d o r as,
com a participação
da coordenadora do
CME - ACE Batatais,

Palestras

é oferecer um ensino diferente do tradicional. “Queremos
uma participação mais ativa
dos estudantes e um personalismo dos alunos, que vão se
desenvolver no processo educacional”, afirmou.
Teve ainda as palestras
com o tema “Empreendedorismo Digital” com a presença
de Alice Ferraz, guru digital
e criadora do Fhits. Uma das
personalidades mais influentes do mundo digital no Brasil;
Alice Salazar - Empreendedora
integrou o elenco de influenciadores digitais do programa
“O Aprendiz” e Helena Lunardelli - Dona do blog Do Jeito H.
Considerada umas das maiores
influenciadoras digitais.
Os representantes da ACE
Batatais participaram ainda
dos painéis sobre a Lei Ge-

Yara Matos, as integrantes do
CME Ana Paula Gonçalves, Lilia
Patrícia de Oliveira, Paula Mariano Garcia e Cassia Aparecida de Souza, e a colaboradora
Sueli Correa.
No dia 1º de novembro
foram apresentados painéis
com os temas “O papel das
comerciais exportadoras e
importadoras na inserção das
Pequenas e Médias Empresas
no cenário internacional” sob
o comando da Rita Campagnoli - Presidente do CECIEx (Conselho Brasileiro das Empresas
Comerciais Importadoras e
Exportadoras) e Coordenadora
de Comércio Exterior do CMEC
– Facesp, a Rodada de Sucessos
do Empreendedor Competitivo
e Networking; a apresentação
do painel “Tendências para o
Food Service” e “Novo Vare-

jo, Desafios e Tendência”. Em
seguida foi efetuado a entrega dos Prêmios ACmais e Brilhantemente organizados pela
Facesp e Boa Vista SCPC. Veja
reportagem nesta edição.
Para o presidente da ACE
Batatais, Gino Bellon, a participação no Congresso da Facesp
foi uma grande oportunidade
para adquirir conhecimento
sobre o que as outras associações estão realizando, conhecer as diretrizes da Facesp, discutir ideias e formalizar novos
projetos, visando atender as
necessidades dos associados.
O vice presidente de serviços Ennio Cesar Fantacini, que
assume a presidencia da ACE
Batatais a partir de 1º de janeiro de 2020, considerou que
os temas apresentados no 19º
Congresso da Facesp, chamam
a atenção para uma nova realidade na gestão das associações comerciais, havendo uma
necessidade de discutir novas
idéias, unir e inovar para alcançar o crescimento econômico e
o desenvolvimento social.
Luiz Carlos Figueiredo

ACE Batatais é premiada pela Boa Vista SCPC e FACESP

D

urante o 19º Congresso da Facesp
(Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo), realizado
na cidade de Atibaia, entre os
dias 30 e 31 de outubro e 1º de
novembro, a ACE Batatais foi
premiada pela Boa Vista SCPC,
com o troféu de mérito da campanha Brilhantemente Facesp /
Boa Vista, por ter alcançado o
1º lugar até o terceiro trimes-

tre do ano de 2019
na categoria Cidade de Porte Médio.
Durante o evento a
ACE Batatais recebeu o prêmio ACmais – Desenvolvimento Local, por ter
ficado entre as três
primeiras colocadas
na categoria Cidades de Médio Porte.
Concedido pela
Facesp / Boa Vista SCPC o
prêmio “Brilhantemente” é
dividido por categoria em conformidade com faixas de faturamento dos serviços da Boa
Vista SCPC, divididos em sete
grupos. A ACE Batatais concorre no Grupo 04, com 66 cidades de todo o Estado de São
Paulo, com faturamento entre
R$ 73.001 a R$ 175 mil. O resultado final será divulgado em
janeiro de 2020.

Para o presidente da ACE
Batatais, Gino Ivair Bellon, que
recebeu o troféu no Congresso
da Facesp, a premiação é o reconhecimento do trabalho de
toda a equipe da ACE, que sempre buscou oferecer os melhores serviços aos seus associados. “Temos muito a avançar
e ao longo dos anos, todas as
diretorias e colaboradores têm
trabalhando para cumprir as
diretrizes estabelecidas no planejamento da entidade, e com
este comprometimento vamos

alcançando nossas metas”,
ressaltou o presidente da ACE
Batatais.
O Prêmio ACmais Facesp
tem como objetivo destacar
e reconhecer as Associações
Comerciais do Estado de São
Paulo, por meio de melhores
praticas e resultados. O prêmio
AC Mais é dividido nas categorias Gestão, Desenvolvimento Local, Produtos e Serviços,
Melhores Práticas Boa Vista
SCPC, divididos em municípios
de grande, médio e pequeno

porte. Hoje, a Facesp engloba
420 associações comerciais no
Estado de São Paulo.
A ACE Batatais participou
do Prêmio AC Mais na Categoria Desenvolvimento Local, com 66 cidades de médio
porte, ficando entre as três
finalistas. Sobre o prêmio AC
Mais o Vice Presidente de Serviços, Ennio Cesar Fantacini,
destacou o trabalho desenvolvido pela ACE Batatais, principalmente a parceria com o
Sebrae que tem um posto de

atendimento na sede social da
entidade, com atendimento ao
Microempreendedor Individual e Microempresários, os convênios firmados com entidades
como CIEE para a inserção de
jovens aprendizes no mercado
de trabalho e no programa de
estagio das empresas, a contribuição nos projetos sociais da
cidade, e o trabalho desenvolvido na Incubadora de Empresas.
Luiz Carlos Figueiredo

Sebrae e CMEC visam potencializar o
empreendedorismo feminino

O

empreendedorismo feminino está
conquistando mais
espaço a cada dia e ganhando
força no mundo corporativo.
Essa participação crescente dá
sinais de um futuro em que ambos os gêneros atuem no empreendedorismo em harmonia.
O SEBRAE-SP marcou presença
em Atibaia, no painel do Conselho da Mulher Empreendedora
e da Cultura (CMEC) da ACSP,
no 19º Congresso da Federação
das Associações Comerciais do
Estado de São Paulo (FACESP),
apresentado o Programa ‘Mu-

lheres Empreendedoras SEBRAE & CMEC-FACESP-ACSP’.
A iniciativa visa incentivar
mulheres a trabalharem questões de empreendedorismo
e liderança, desenvolvendo
novas habilidades práticas de
gestão. O objetivo do Programa FACESP Mulheres é transformar a vida de mulheres que
desejam ser protagonistas de
sua própria história, através
do empreendedorismo como
forma de geração de trabalho,
renda e inclusão.
O Conselho da Mulher Empreendedora (CME) da ACE Ba-

tatais esteve representado no evento pela
coordenadora, Yara
Matos, e membros
Ana Paula Gonçalves,
Lilia Patrícia de Oliveira, Paula Mariano Garcia e Cassia Aparecida
de Souza. Participaram
do evento os colaboraDa esquerda para a direita, Yara Matos,
dores da ACE, Luiz CarCassia Souza, Paula Garcia, Sueli Correa,
los Figueiredo, William
Ana Paula e Lilia Oliveira
Carlos de Oliveira e
Sueli Correa, o Presidente Gino presidencia da ACE para o biênio
Bellon e o Vice Presidente de 2020/2021.
Serviços Ennio Cesar Fantacini,
que assume a partir de janeiro a
Luiz Carlos Figueiredo
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Espaço da Mulher Empresária

a última edição do Jornal Empreenda o Espaço Mulher Empresária tem uma convidada especial, que desde bem jovem batalha por seus ideais e atualmente é proprietária da
empresa Plannos Contabilidade. Estamos nos referindo à empresaria Elisangela Mara Luchetti Fiocco, leonina do dia 31 de julho que
demonstra determinação e espírito empreendedor, excelente
profissional do setor contábil, casada com Silvio Luís Fiocco,
com quem também divide as responsabilidades diárias da
empresa. Confira:
Espaço Mulher Empresária - Com quantos anos começou a trabalhar e qual foi
o seu primeiro emprego?
Elisangela Mara Luchetti
Fiocco - Comecei ainda bem
jovem, aos 13 anos em meio
período como secretaria de
uma indústria de blocos. Depois aos 15 anos trabalhei
como auxiliar fiscal e depois
como auxiliar de contabilidade nas Lojas Rampim Lar.
EME - Ao longo de sua
carreira profissional quais

11

funções desempenhou?
Elis an ge la
Luchetti
- Sempre trabalhei e me especializei na
parte de escritório, auxiliar
fiscal, auxiliar contábil e supervisor contábil.
EME - Como se tornou
empreendedora e investiu
em um negócio próprio?
Elisangela Luchetti - Foi
um convite que recebi para
abrirmos um escritório de

contabilidade em 2006, na
época trabalhava na Primo
Fiat, hoje conhecida como
ALPINIA. No começo fiquei
meio indecisa, mas acabei
aceitando. Começamos em
três sócios, com o passar do
tempo e por motivos pessoais vieram a desistir, e resolvi
encarar o desafio assumindo
o escritório, logo após meu
marido Silvio veio trabalhar
comigo.
EME - Porque optou pelo
setor de contabilidade e assessoria empresarial?
Elisangela Luchetti - Sempre adorei números e quando
comecei a trabalhar percebi
que minha paixão era contabilidade, apesar das dificuldades
de ser contador neste país.

EME - A senhora teve
apoio de familiares ou amigos no início de seu empreendimento?
Elisangela Luchetti Sempre contei com apoio
do meu marido e da minha
família e claro, os amigos
sempre apoiando e divulgando meu trabalho pois já
conheciam.
EME - Quais cursos a senhora precisou fazer para
trabalhar neste segmento?
Elisangela Luchetti - Fiz
técnico em contabilidade,
Faculdade de Ciências Contábeis e demais cursos do segmento.
EME - Quais as suas maiores dificuldades no início de
sua carreira profissional e de
sua empresa?
Elisangela Luchetti Como todo início de carreira,
tive várias dificuldades, mas
infelizmente houve um pouco
de preconceito por ser mulher e empreendedora, ainda mais em uma cidade que
era muito conservadora, mas
com o decorrer do tempo
conquistamos nosso espaço,
evidenciando ao contrário
que podemos fazer tão bem
quanto os homens e, ao meu
ver, até melhor.

EME - Como é a sua rotina na empresa Plannos Contabilidade?
Elisangela Luchetti - Toda
parte contábil passa por mim
e tenho hoje como sócio meu
marido Silvio e meus colaboradores indispensáveis: David
e Adriano que auxiliam nas
demais rotinas.
EME - Quais serviços e
produtos a sua empresa oferece aos seus clientes?
Elisangela Luchetti - Serviços de contabilidade, fiscal,
departamento pessoal, imposto de renda, e assessoria
para os clientes.
EME - Se não trabalhasse
no segmento de contabilidade qual projeto profissional
a senhora gostaria de colocar em prática?
Elisangela Luchetti - Sabe
que eu teria que pensar muito,
pois amo o que faço, mas com
certeza algo mais tranquilo.
EME - A senhora possui
algum hobby especial? Na

culinária qual a sua receita
predileta?
Elisangela Luchetti - Meu
hobby é viajar, assistir séries e
filmes, algo que me desligue
do dia a dia. Minha receita predileta é Risoto que aliás meu
marido faz perfeitamente.
EME - Como a senhora
gosta de passar os momentos de lazer e descanso?
Elisangela Luchetti - Descansando em casa com meu
marido e nosso cachorrinho
Theo, tomando um bom vinho e comendo queijos.
EME - Qual dica a senhora pode deixar para as mulheres que estão começando
uma nova empresa ou iniciando uma carreira profissional?
Elisangela Luchetti - Nunca desistirem dos seus sonhos
e objetivos, por mais difícil e
impossível que pareça, pois
no meu caso nem sonhava
em ter meu próprio escritório
e hoje estou muito feliz e realizada.
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Entrevista – Limpeza Total Batatais
Por Matheus Henrique da Silva empresário

dores ou parceiros?
Limpeza Total - Os proprietários
sou eu, Matheus Henrique da Silva
e minha esposa, Elizabeth Guerra
Carlucio. Somos uma empresa familiar, não temos colaboradores, mas
temos boas parcerias.
EM - Quais produtos e serviços
a empresa oferece aos seus clientes?
Limpeza Total - Trabalhamos
com uma vasta gama de produtos
como descartável, materiais de limpeza, higiene, produtos de piscina,
utensílios, e o mais importante que
são nossos produtos específicos
para limpeza de pisos e vidros.

Jornal Empreenda - Quando e
como surgiu a empresa Limpeza
Total?
Limpeza Total Batatais - A empresa surgiu no ano de 2015. Sempre tivemos o sonho de ter um
negócio próprio, de empreender
e minha esposa sempre trabalhou
nesse ramo de produtos para limpeza, mas era funcionaria e acumulava
experiência neste setor, assim resolvemos abrir uma loja de produto em
Batatais.
EM - Quem são os proprietários? A empresa possui colabora-

EM - Qual produto é o mais procurado pelos clientes?
Limpeza Total - O produto mais
procurado pelos nossos clientes são
os específicos para pós obra sem danificar o piso, para desencardir porcelanato sem agredir o brilho.
EM - Como é a concorrência no
setor em que a empresa Limpeza
total atua?
Limpeza Total - Não vejo as outras empresas como concorrentes,
afinal trabalhamos com linhas que
só nossa empresa trabalha aqui em
Batatais, claro, isso na área de limpeza profissional.
EM - A empresa Limpeza Total
atende clientes de Batatais e da região?
Limpeza Total - Sim, atendemos

Batatais e outros municípios da nossa região.
EM - A empresa atende desde
simples consumidores à grandes
empresas?
Limpeza Total - Sim temos produtos para ambos, atendemos simples consumidores e empresas, temos produtos para a limpeza do dia
a dia do lar e fazemos visita se preciso para verificar o produto certo
para nosso cliente, em caso de pós
obra e limpeza profissional.

de contato, página na internet e-mail?
Limpeza Total – Nossa empresa
está aberta aos clientes de segunda
à sexta-feira, das 8h30 às 18h. Aos
sábados atendemos das 8h30 às

EM - A empresa também oferece entrega em domicílio?
Limpeza Total – Sim, para o conforto de nossos clientes, fazemos a
entrega de produtos.
EM – A localização da empresa
é estratégica?
Limpeza Total – Estamos muito
bem localizados, em uma das mais
principais e conhecidas avenidas de
Batatais, com acesso rápido e com
muita facilidade para estacionar, o
que proporciona segurança e tranquilidade para os nossos clientes.
EM - Quais as opções de pagamento?
Limpeza Total – Aceitamos cartões de crédito e debito e, no caso
de empresas, fazemos boleto bancário.
EM - Quais os dias e horários
de atendimento da empresa Limpeza Total, endereço, telefones

Entrevista – Loja Tchê Batatais
de decoração, como brinquedos,
utensílios domésticos, ferramentas
e outros. Temos serviços de entrega
a domicilio, atendimento personalizado e promoções especiais.

Jornal Empreenda - Quando e
como surgiu a empresa Tchê?
Tchê Batatais - A lojas Tchê teve
início há 23 anos. Os fundadores
das lojas do Tchê são uma família
gaúcha, e foi no sul de Minas Gerais
que tudo se iniciou. Primeiro as lojas Tchê era uma loja de “1 real” e
depois foi fundada a “1,99” do Tchê.
Com passar dos anos a loja de 1,99
ampliou o leque de opções e os
clientes começaram a pedir por produtos com boa qualidade e preço
acessível, e foi assim que a Loja do
Tchê começou a sua história. Hoje
são mais de 15 lojas por todo Brasil
e agora a mais nova na cidade de Batatais. Uma loja que teve um início
muito difícil e que agora o grupo se
tornou uma grande família.

EM - O local onde a empresa
está instalada é estratégica?
Tchê Batatais - O local é extremamente estratégico, pois além do
espaço ser amplo, a localização é
no centro da cidade. Tem também
a questão dos clientes terem maior
facilidade de estacionar seus respectivos meio de locomoção.

EM - Porque a empresa decidiu
abrir em Batatais? Quando ela foi
inaugurada?
Tchê Batatais - Estávamos bus-

EM - Quais produtos e serviços
a empresa oferece?
Tchê Batatais - A loja oferece
produtos para todos os gostos. Des-

cando lugares para abrir uma loja do
Tchê no interior paulista. Fizemos
visitas em toda região, e desde a
primeira visita à Batatais vimos que
a cidade tinha um grande potencial.
Foi então que começamos a frequentar Batatais e ficamos encantados com a beleza e hospitalidade. A
loja foi inaugurada no dia 9 de novembro de 2019.

EM - Para quem está procurando presentes para casamento ou
mesmo para o amigo invisível, a
Loja Tchê tem opções?
Tchê Batatais - Com certeza. Fazemos listas de casamento personalizado para o casal. Amigo invisível
também conseguimos suprir a necessidade de todos, pois temos produtos de todos os gostos e preços.
Vale lembrar também que para chá
bar e chá de cozinha temos produtos
específicos. Vale a pena vir conferir.
EM - O que o cliente não encontrar na loja pode ser encomendado?
Tchê Batatais - Sim, logo no balcão de atendimento temos uma lista onde o cliente pode colocar o que
procura e a nossa equipe faz de tudo
para ir buscar o produto em questão. Como já foi feito algumas vezes
nesse curto tempo de loja.
EM - Tem algum produto ou novidade que o cliente só vai encontrar na loja Tchê?
Tchê Batatais - Nossa loja tem
como filosofia a NOVIDADE, estamos sempre em busca de novidades
e variedades. Acreditamos que a
nossa linha de decoração está muito
especial.

EM - Quais as opções de
pagamento o cliente tem à
disposição?
Tchê Batatais - Pagamentos em dinheiro, cartão debito e credito. Com opção de
dividir em até 10x sem juros.
EM - Quais os dias e
horários de atendimento,
endereço, telefones de contato da empresa, página na
internet e e-mail?
Tchê Batatais - Seguimos
o cronograma do comércio
de Batatais, inclusive agora no
final de ano iremos fazer o horário especial. Sigam nossas páginas, facebook - tchebatatais
e instagram @tchebatatais.
Aproveito a oportunidade para
agradecer toda a população de
Batatais por ter nos acolhido e
deixo aqui meu convite para virem conhecer a nossa loja.

12h. A Limpeza Total está localizada
à Avenida Nove de Julho, n.º 122,
Bairro Castelo. Nosso telefone é o
3761-0366 e o celular 99323-9176
(whatsapp). Nosso email limpezatotalbatatais@yahoo.com.br .
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Empresas de Batatais criam 545 novos
empregos em 2019

S

egundo dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho, divulgados no ultimo dia 21 de novembro, entre
os meses de janeiro a outubro deste ano as
empresas de Batatais, contrataram 4.173 empregados e desligaram 3.628 tendo um saldo
de 545 postos de trabalho. O único mês que
teve saldo negativo foi o mês de maio onde
foram fechados 28 postos de trabalho. Veja no
gráfico abaixo o resultado de cada mês.
Nos meses de janeiro a outubro deste
ano, entre os oito setores que empregam, a
indústria da transformação foi a que teve os
melhor saldo, com a geração de 257 novos
empregos, seguido pelo setor de serviços
com saldo de 171 empregos, comércio com
saldo de 89 vagas de empregos, administração pública com saldo de 62 vagas e construção civil com saldo de 14 vagas. A agropecu-

ária foi o setor que teve o pior resultado nos
dez primeiros meses do ano, com um saldo
negativo de 26 postos de trabalho.
As ocupações com melhores saldos nos dez
primeiros meses do ano de 2019, foram alimentador de linha de produção com saldo de 105
postos de trabalho, mecânico de manutenção
de maquinas com saldo de 86 vagas, professor
de ensino superior com saldo de 45 vagas, assistente administrativo com saldo de 35 vagas
e servente de obras com saldo de 32 postos de
trabalho. As ocupações que tiveram menores
saldos foram, trabalhador agropecuário em
geral com saldo negativo de 26 postos de trabalho, tratorista agrícola com saldo negativo de
13 vagas, operador de cobrança bancaria com
saldo negativo de 13 vagas, motociclista de
transportes de documentos e pequenos volumes com saldo negativo de 9 vagas e marceneiro com saldo negativo de 9 vagas.

ANOS DE 2017 E 2018:
Nos primeiros dez meses de 2017, o saldo foi de 599 empregos, tendo nos meses
de novembro e dezembro o desligamento
de 351 trabalhadores, terminando o ano
com um saldo de 248 novos empregos. No
mesmo período de 2018, o saldo foi de 420
empregos tendo o desligamento de 462 trabalhadores nos meses de novembro e dezembro, ficando com um saldo negativo de
42 postos de trabalho.
Historicamente nos meses de novembro
e dezembro há maiores demissões que admissões, ocasionada pelas características
das empresas de Batatais que tem suas linhas de produção aumentada nos meses de
agosto a novembro, e pelas contratações
temporárias de final de ano pelo comércio.
Fonte: Caged e ACE Batatais.
Luiz Carlos Figueiredo

Índice de inadimplência se mantém estável

S

egundo dados da Boa Vista SCPC
no período de janeiro a outubro de
2019, há 797 clientes inadimplentes, com 1.365 ocorrências, sendo que 593
tem apenas um registro, 175 tem de dois a
cinco ocorrências e 29 com mais de cinco
ocorrências, uma média de 1,713 ocorrências por clientes.
Entre os clientes inadimplentes 718 são
solteiros e 79 casados, sendo 580 do sexo
masculino e 217 do sexo feminino. Na analise por faixa etária, A faixa etária que possui
mais clientes negativados é entre 31 a 40
anos com 222 clientes,
O total da divida dos clientes com as empresas é de R$ 617.328,18 sendo que as dividas de até um ano somam R$ 511.392,43

e de até dois anos totalizam R$ 87.888,82. Há 711
ocorrências com divida
de até R$ 500,00 que
totalizam
173.388,66
existe 48 ocorrências
com dividas acima de
R$ 2.000,00 que totalizam R$ 165.048,11 e 279
ocorrências com dividas
de até R$ 100,00 totalizando R$ 24.349,63.
No mesmo período
de 2018 havia 707 clientes inadimplentes com 1.411 ocorrências e
uma divida de R$ 699.069,03, sendo que entre os clientes inadimplentes 658 eram sol-

teiros e 49 casados, 420 do sexo masculino e
287 do sexo feminino.
Luiz Carlos Figueiredo

Saldo da Balança Comercial de Batatais é
de US$ 42,76 milhões

C

onforme dados do Ministério da
Economia, Industria Comércio
Exterior e Serviços (Comex) as
empresas de Batatais de janeiro a outubro
deste ano, exportaram US$ 45,68 milhões,
importaram US$ 2,92 milhões atingindo um
saldo da balança comercial de US$ 42,76
milhões. No mês de outubro foi exportado
US$ 5,33 milhões, importado US$ 0,53 com
o saldo de US$ 4,8 milhões.
O principal produto exportado é o açúcar que corresponde a 93% do valor total,
atingindo US$ 42,61 milhões em seguida
vem as maquinas e implementos agríco-

las. Os principais países importadores dos produtos
de Batatais são Bangladesh
com US$ 6,99 milhões, correspondendo a 19% das
importações, seguidos da
China com US$ 6,83 milhões
(15%), Nigéria com US$ 4,58
milhões (10%), Argélia com
US$ 4,56 milhões (10%) e
Arábia Saudita com US$ 4,37
milhões (9,6%).
Luiz Carlos Figueiredo
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Empresário Márcio Oliveira é Percurso e acidente do trabalho
A
eleito presidente da APAE

D

urante assembleia
realizada dia 12, a APAE
Batatais elegeu a sua nova
Diretoria Executiva para o triênio
2020/2022. O novo presidente
é o empresário Márcio Anselmo
Rodrigues de Oliveira, com a
diretoria composta pelos seguintes
membros: Vice-Presidente: Altino
Teixeira da Rocha Neto; 1º Diretor
Financeiro: José Roberto Del Toso;
2º Diretor Financeiro: Adriano
M a r c i o
da Silva;
1º Diretor
Secretário:
E l i a n a
Andrade
Garcia; 2º
Diretor
Secretário:
F i l i p e
Augusto
S i l v a ;
Diretor de

Patrimônio: Gilberto Antônio Pupim;
Diretor Social: Leonardo Vieira
Carvalho; Conselho Fiscal: Celso
Bueno de Oliveira; João Bosco Aleixo
Silva; Therezinha Jesus Cardoso
Lima; Ana Maria Pauletti; Thiago
Aleixo e Silvio Luis Fiocco; Conselho
de Administração: José Henrique
Aleixo; Sergio Eduardo da Silva;
Antonio Carlos de Assis Filho; Ana
Paula Mantovani Costa Silva; Luiz
Carlos Buranelli; Affonso Celso Lima
Acra Neto; Marcelo Rodrigo Garcia
Toledo; Danielle Dornellas Diniz;
Vânia Cristina Andrade de Jesus;
Marcia Helena Botelho e Jefferson
Tobias Oliveira. Também tomaram
posse os membros das Comissões
Especiais de Comunicação Social;
Defesa de Direitos das Pessoas com
Deficiência; Eventos; Infraestrutura,
Arquitetura e Engenharia; e Agrícola.
O atual presidente da APAE
Batatais José Eduardo Merlino
Matassa se despede do mandato em
31 de dezembro deste ano, após seis
anos à frente da instituição. Segundo

ele, as principais dificuldades
enfrentadas ao longo dos anos foram
a recessão da economia brasileira e
a falta de repasse de verbas por
parte das esferas públicas. “O
maior legado que levarei comigo
será o aprendizado. Agradeço
aos diretores e conselheiros
voluntários pelo compromisso
assumido. Minha gratidão aos
usuários, familiares voluntários,
colaboradores e empresários que
apoiam a causa. Sem o apoio de
todos, seria impossível manter os
serviços. Terminamos 2019 com
as contas e as obrigações em dia”,
destacou.
Márcio Oliveira, atual vicepresidente da instituição disse que
o maior desafio de seu mandato
será a continuidade do trabalho
feito pelo atual presidente
Matassa. “Foi um trabalho
excelente feito com seriedade
e dedicação. Aprendi muito e
sei que posso colaborar muito
também”, destacou Oliveira.

Feriado de 20 de novembro
ainda vai ser julgado

N

o último dia 4 de novembro a 1ª Vara Cível da Comarca de Batatais julgou
precedente a ação movida pela ACE
Batatais e suspendeu o feriado do
dia 20 de novembro, concedendo
a tutela antecipada requerida pela
ACE Batatais e seus associados.
Na decisão foi declarada a ineficácia da Lei Municipal 3.504/2017,
suspendendo seus efeitos garantindo aos associados da ACE o direito
de exercerem suas atividades no dia
20 de novembro. Na defesa, a ACE
questiona a ausência de necessária
justificativa pela tramitação em regi-

me de urgência especial na Câmara
Municipal, e pela inconstitucionalidade ante a Lei Federal 9.903/1995,
considerando que município já possui quatro feriados municipais (Sexta
Feira da Paixão, 14 de Março, Corpus
Christi e 06 de Agosto – Padroeiro da
Cidade) instituídos pela Lei Municipal 1.806/1990.
No dia 12 de novembro, mediante recurso da Municipalidade
da Estância Turística de Batatais, o
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, efetuou o despacho com efeito suspensivo da tutela antecipada
expedido pela 1ª Vara Cível da Co-

marca de Batatais concedida a ACE
Batatais e seus associados, sob a
alegação de não haver tempo hábil
para a análise do recurso de apelação, permanecendo, desta maneira,
o feriado de 20 de novembro.
Observa-se que o referido despacho suspendeu somente a tutela
antecipada, e que o processo se mantém, sob a análise e julgamento a ser
efetuado pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. O acompanhamento e defesa pela ACE Batatais
está sendo feita pelo Advogado Dr.
Alexandre dos Santos Toledo, Diretor
de Assuntos Jurídicos da Entidade.

saúde e a segurança do trabalhador devem estar entre as
prioridades da empresa. Com
efeito, no Brasil ocorrem quase meio milhão de acidentes de trabalho por ano.
De acordo com o Anuário Estatístico de
Acidentes de Trabalho, elaborado pelo
Ministério da Previdência Social, em
2017 foram 549.405 de acidentes desta
natureza.
O acidente de trabalho é o tipo de
evento que só traz prejuízo: o empregado
que se acidenta é, sem dúvida, o maior
prejudicado, sujeito à morte e à incapacidade, não raras vezes precariamente
atendido pelo serviço de saúde e pela
previdência social; a empresa perde força de trabalho e pode ter que indenizar
o empregado e a previdência social se for
responsável pelo acidente; e, finalmente,
a sociedade têm o ônus de prestar o serviço de saúde e de pagar benefícios previdenciários.
Dentre as muitas modalidades de
acidente de trabalho, sempre me chamou atenção o acidente de trajeto ou
de percurso, caracterizado pelo acidente que ocorre no “no percurso da residência para o local de trabalho ou deste
para aquela, qualquer que seja o meio de
locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado” (Lei nº 8.213/1991,
art. 21, inc. IV, “d”). São importantes na
consolidação do número de acidentes
do trabalho. Em 2017, segundo o Anuário da previdência social, totalizaram
100.685, casos, ou seja, pouco menos
de um quinto do total de acidentes do
trabalho.
O acidente de trajeto é uma modalidade anômala à relação de emprego,
pois, não obstante o deslocamento ser
realizado em razão do trabalho ele acontece num ambiente e sob circunstâncias
totalmente alheias ao empregador e sujeitas a eventos que o empregador não
pode controlar para prevenir o infortúnio (exceto se o empregador estiver
transportando o empregado), decorrente da própria violência no trânsito.
Há quem justifique esta modalidade de
acidente num dever geral de responsabilidade da empresa pelo empregado,
uma vez que o deslocamento ocorre
para poder prestar o serviço e, portanto, estaria à disposição do empregado.
Se for assim, também deve ser considerado acidente de trabalho o infortúnio
doméstico do empregado enquanto ele
se prepara para ir trabalhar.
A Reforma Trabalhista de 2017, positivada pela Lei nº 13.467/2017 muda
este panorama, pois contém disposições
que buscam restringir a disponibilidade
do empregado em favor do empregador
ao tempo em que executa apenas as atividades estritas do contrato de trabalho.
Não é por menos a modificação que
a Lei 13.467 fez no art. 4º da CLT, dispondo que serviço efetivo é o tempo à
disposição (aguardando ou executando
ordens) e excluindo expressamente horas hipóteses, como o do empregado
que se abriga na empresa em razão de
eventos climáticos ou para participar de
atividades de lazer.
Também reforça a mudança no paradigma da disponibilidade da revoga-

ção das disposições celetistas que integravam a hora in itinere à jornada de
trabalho.
Aliás, a mesma disposição que suprimiu a hora in itinere também exclui o
tempo de trajeto da jornada de trabalho,
conforme nova redação do §3º do art.
58 da CLT: “O tempo despendido pelo
empregado desde a sua residência até a
efetiva ocupação do posto de trabalho e
para o seu retorno, caminhando ou por
qualquer meio de transporte, inclusive
o fornecido pelo empregador, não será
computado na jornada de trabalho, por
não ser tempo à disposição do empregador.”
Associado a este fator, o Conselho
Nacional da Previdência Social editou
a Resolução 1.329/2017, excluindo os
acidentes de trajeto do cálculo do Fator
Acidentário de Prevenção (FAP), que as
empresas recolhem junto com a contribuição previdenciárias.
Estas duas modificações legislativas
animaram doutrinadores mais ousados a
entender que o acidente de trajeto estava revogado tacitamente.
Particularmente, discordo este entendimento porque a norma previdenciária ‒ na qual se inclui a disciplina do
acidente de trabalho ‒ compõe um microssistema próprio e, mesmo que tenha
implicações trabalhistas ‒ é norma especial em relação à legislação do trabalho,
de modo que não pode ser revogada tacitamente. Além disso, as normas aplicáveis à relação de trabalho se interpretam
de modo favorável ao empregado, de
modo que, em minha modesta opinião, o
acidente de trajeto continuava em vigor.
Continuava até o último 11 de novembro, dia em que foi publicada a Medida Provisória nº 905 e, para não deixar
dúvidas, revogou expressamente o art.
21, inc. IV, “d” da Lei nº 8.213/91.
Vale lembrar que medida provisória
tem força de lei e, portanto, está em vigor.
Assim, se o empregado sofrer um
acidente de trajeto, não será necessário
emitir a CAT. O eventual afastamento do
trabalho ocorrerá por força de auxílio
doença e não mais por auxílio acidente.
Também deixam de vigorar as regras sobre a estabilidade no emprego, especialmente aquela prevista no art. 118 da Lei
nº 8.213/1991.
Isso não quer significar que o empregado em gozo de auxílio doença pode
ser demitido. Medidas desta natureza
podem ser consideradas dispensa discriminatória, ensejando a reintegração
do empregado e o pagamento de indenização. Mas a estabilidade de 12 meses
após a convalescença já não existirá.
Por fim, é preciso ficar atento à MP
905. Já existem uma ação direta de inconstitucionalidade tramitando no STF
e ela pode não ser aprovada pelo Congresso Nacional ou ter a vigência expirada.
Porém, enquanto
nada
disto acontece,
acidente de trajeto não é mais
acidente de trabalho no direito
brasileiro.

Dr Alexandre dos Santos Toledo
Diretor de Assuntos Jurídicos da ACE Batatais
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Programação Cultural - Dezembro de 2019
PROJETO GURI ABRE
INSCRIÇÕES

NATAL ENCANTADO
EM MAIS UMA EDIÇÃO

As inscrições para novos alunos e alunas do
Projeto Guri serão realizadas até 6 de dezembro nos polos de ensino do interior e litoral de
São Paulo. São mais de 30 cursos gratuitos de
música para crianças, adolescentes e jovens
de 6 a 18 anos incompletos.
Interessados devem comparecer ao polo
Batatais localizado no Centro Cultural Professor Sérgio Laurato ( antigo Sesi), acompanhados pelos responsáveis, portando Cópias RG
ou certidão de nascimento; comprovante de
matrícula escolar e/ou declaração de freqüência escolar; e comprovante de endereço para
consulta.
Não é preciso ter conhecimento prévio de
música, nem possuir instrumentos ou realizar
testes seletivos.
Os cursos são gratuitos e realizados no
contra turno escolar.

O Natal Encantado na edição 2019 terá
uma gama de apresentações além da tradicional decoração Natalina. Nos dia 06, 07 e 08 de
dezembro será realizada a carreata iluminada,
com destaque para o primeiro dia (06) com
saída da Estação Cultura e encerramento na
Praça Cônego Joaquim Alves com a abertura
do evento, chegada do Papai Noel e inauguração da iluminação. Nos dias 07 e 08 a carreata
iluminada percorre algumas vias da cidade visitando os bairros.
Após o dia 06 a praça iluminada conta com
a presença do Papai Noel para tirar fotos com
as crianças além das atrações culturais conforme calendário a seguir:

E

Dia
Horário
Apresentação
07/12/2019 19h30
Cisco No Zóio
Sábado		
- Chorinho
08/12/2019 19h30
Projeto Essentia Domingo		
Coral
13/12/2019 19h30
Fundação
Sexta		
Lazzarini
		Coral
14/12/2019 19h30
Banda Musical
Sábado		
Municipal Dr.
		
Washington Luis
18/12/2019 19h30
Coral Igreja
Quarta		
Assembléia
		
De Deus
20/12/2019 19h30
Coral Infantil de
Sexta		
Natal Maxton
*Programação Sujeita A Mudanças.

PEÇA DO CIRCUITO SP
ABRE COMEMORAÇÕES DOS
40 ANOS DO TEATRO
MUNICIPAL

Serviço:
Espetáculo Pandora
Local: Teatro Municipal Fausto Bellini Degani
Evento Gratuito
Dia 15 de dezembro (domingo) 20h
Gênero: Drama
Classificação Indicativa: 12 anos

Caça Palavras

stá 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 “Presépio”. Boa diversão!

Janaína (Jaqueline Roversi) jamais saiu da casa
da família na serra, onde passaram a infância.
Ela mantém um ateliê de artes e segue a profissão da mãe, contadora de histórias, e também estuda mitos e culturas ancestrais. Joana
(Jordana Korich), por sua vez,foi embora para
estudar na capital e se tornou engenheira.
Tem uma visão mais prática da vida, valoriza e
persegue a realização financeira.
Joana se vê obrigada a voltar ao lar do passado, pois acaba de ser expulsa de seu próprio
projeto por engenheiros e donos de empreiteiras, depois de uma longa luta para afirmar
seu lugar num meio tradicionalmente masculino.
Janaína, comemorando o reencontro com
a irmã, decide lhe mostrar,pela primeira vez,
um baú onde estão guardados os “tesouros”
da família, memórias e lembranças das duas,
de sua mãe e de antepassados.
Aos poucos revela-se a tensão entre as
duas irmãs, e a polaridade de seus universos
e expectativas. Janaína se ressente por ter
cuidado sozinha da mãe doente até o final,
enquanto Joana não aceitaque a irmã tenha
se apossado da casa da família, única herança
deixada pela mãe.

No dia 15 de dezembro o Teatro Municipal
Fausto Bellini Degani completa 40 anos e marca a data com o Espetáculo Pandora através
do Circuito SP.
A peça conta a história do reencontro de
duas irmãs dois anos após a morte da mãe.
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