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ACE e Prefeitura buscam meios para amenizar
impactos da Fase Vermelha na cidade
A administração municipal e a gestão da ACE chegaram ao
consenso de que a reclassificação depende, além de seguir
protocolos sanitários para evitar transmissão da COVID-19,
ampliar a rede de atendimento, especialmente no município
de Ribeirão Preto. Pág 3

NOTA OFICIAL da FACESP - Pág 03

Comércio não pode continuar
pagando pelos outros

Banco de Currículos ACE é a
melhor opção para contratar
ou encontrar emprego
Pág 04

Conheça todos os benefícios de
ser associado da ACE Batatais

Empresas do setor comercial são consultadas CMEC abre inscrições
sobre campanhas promocionais para 2021 para novas integrantes
Pág 05

Pág 03

ACE participa de duas manifestações
contra os aumentos de ICMS no estado
Na manhã de 7 de janeiro,
quinta-feira, às 7h, a ACE Batatais apoiou a ação organizada
pelo Sindicato Rural com a participação de agricultores, que realizaram um Tratoraço pelas ruas
da cidade. Já no dia 11 de janeiro, por volta das 9h30 foi a vez
das revendedoras de veículos
seminovos de Batatais. Ambos
os eventos foram para protestar
contra os aumentos de ICMS no
Estado de São Paulo. Pág 07

Confira os
ganhadores do
último sorteio
da Promoção
Natal Pé Quente
Pág 08

Entrevistas

• Calhas Lorencini
• Clínica Veterinária
Doutor Vinícius Fleury
Pág 12

Pág 10
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Ennio César Fantacini - Presidente ACE

T

E-mail: presidente@acebatatais.com.br

emos diariamente que lidar com
a realidade dos fatos para podermos nos equilibrar e continuar lutando. Temos boas notícias, que
criam expectativas muito positivas. Fico
feliz ao ver nos noticiários de que a vacinação contra a Covid-19 está avançando, com os governos adquirindo mais
lotes, priorizando profissionais da linha
de frente e pessoas consideradas de alto
risco, com a certeza que essa imunização
chegará para todos os brasileiros, mesmo que demore um pouco. O que me
deixa chateado, é ver nos mesmos noticiários que está havendo irregularidades, de pessoas furando fila para tomar
a dose, pessoas saudáveis com contatos
privilegiados.
Graças a Deus, nesse aspecto, nossa
cidade é abençoada, pois acredito fielmente que aqui será tudo muito organizado e transparente, fazendo o processo de vacinação como deve ser feito, de
forma ética, profissional e humana, com
empatia, priorizando sempre os grupos
mais vulneráveis, pois é assim que deve
ser em Batatais e deveria ser em todo o
Brasil.
Em janeiro, após reunião e decisão
da diretoria, a ACE Batatais lançou uma
pesquisa para os associados dos setores
comercial e de serviços para planejar o
calendário de ações e eventos, contemplando datas comemorativas mais importantes para o desenvolvimento de campanhas de incentivo econômico, voltadas
para os consumidores, assim como promoções de liquidação com a participação
de várias lojas e também de recuperação
de crédito.
Com o resultado da pesquisa, onde os
associados forneceram informações sobre quais ações a ACE deve focar, a nos-

sa equipe de planejamento desenvolverá
um cronograma que atenda a necessidade e expectativa dos nossos associados,
lembrando que a ACE está sempre aberta
para a participação dos empresários, que
podem contribuir com ideias e sugestões
para aprimorarmos ainda mais os nossos
trabalhos.
No dia 22 de janeiro, o presidente da
Facesp, o senhor Alfredo Cotait Neto,
emitiu uma nota oficial de apoio ao comércio, que não pode continuar pagando
pelos outros, manifestando em nome da
entidade a sua posição contrária à adoção
de novas medidas restritivas à atividade
comercial, determinadas pelo Governo do
Estado, por não levar em consideração a
dramática situação enfrentada pelo setor
e, principalmente, pelo fato de que as empresas têm adotado todas as medidas sanitárias necessárias para assegurar, tanto
a seus colaboradores quanto para os consumidores, a segurança em seus estabelecimentos. O fato é que restrições mais
severas podem causar graves danos econômicos, que para muitos empresários
são praticamente irrecuperáveis, com o
risco de consequências sociais muito sérias, como por exemplo, o aumento do
desemprego.
Em nome da ACE Batatais, na qualidade de presidente e também empresário
do setor comercial, declaro o meu apoio
às palavras de Alfredo Cotait. Não estamos de acordo com o fechamento do
comércio, pois estamos cumprindo rigorosamente os protocolos sanitários e não
é dentro das lojas que o vírus tem maior
circulação e sim em locais onde há maior
aglomeração de pessoas. Isso é fato. Vamos continuar lutando para reverter essa
situação injusta com os nossos comerciantes.

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

O JORNAL DA ACE BATATAIS - SP | Fevereiro de 2021 - Ano XVII - n.194

3

Representantes da ACE e Prefeitura NOTA OFICIAL:
comércio não pode
se reúnem para discutir meios de Ocontinuar
pagando
amenizar impactos da Fase Vermelha
pelos outros

N

a tarde de 30 de
janeiro, sábado, o
presidente da ACE
Batatais, Ennio César Fantacini e o diretor de assuntos jurídicos, Alexandre dos Santos
Toledo, estiveram reunidos
com o prefeito Luis Fernando
Benedini Gaspar Júnior, o vice-prefeito, Dr. Ricardo Mele
Filho, e a secretária municipal
da Saúde, Bruna Toneti, para
discutir medidas que revertam
ou, pelo menos, amenizem as
consequências da reclassificação da Região de Ribeirão Preto para a “Fase Vermelha” do
Plano São Paulo.
O Prefeito apontou a impossibilidade de o município
modificar a própria classificação no Plano São Paulo. Mostrou, inclusive, notificação
que recebeu do Procurador-Geral de Justiça, do Ministério Público do Estado de São
Paulo, de que ele poderá ser
pessoalmente responsabilizado civil e criminalmente se
não atender às regras.
A administração municipal e a gestão da ACE chegaram ao consenso de que a reclassificação depende, além

de seguir protocolos sanitários para
evitar transmissão da COVID-19,
ampliar a rede
de atendimento,
especialmente
no município de
Ribeirão
Preto.
A reclassificação
à Fase Vermelha
teve como causa
principal a insuficiência de estruturas de atendimento especializado para a
COVID-19, que já existiram,
mas foram desmobilizadas ao
longo do segundo semestre
de 2020, principalmente na
cidade de Ribeirão Preto.
Ajustaram, então, mobilizar os municípios da região
para exigir junto aos governos estadual e federal, os
recursos necessários para
a ampliação da estrutura
de atendimento, incluindo
a montagem de hospital de
campanha, o aumento de
leitos especializados na rede
regular e a auditoria das unidades de saúde para apurar a
regularidade no uso da estru-

A

tura já existente.
No dia 31, domingo, às
10h30h, o Prefeito, o vice-prefeito e a secretária da
Saúde fizeram uma live, via
Facebook, falando a respeito
desta fase que o governo do
estado impôs à Região de Ribeirão Preto.
A ACE Batatais repudia
a reclassificação da região à
Fase Vermelha, com imposição dos ônus da pandemia
aos empresários, quando
a causa da reclassificação
é a desmobilização das estruturas de atendimento,
principalmente na cidade
de Ribeirão Preto, ocorrida

principalmente pela falta de
financiamento do Governo
Federal e Estadual para manutenção destas estruturas.
A ACE Batatais conclama
o Sr. Presidente da República, o Ministro da Saúde, o
Governador do Estado de
São Paulo, o Secretário de
Estado da Saúde, bem como
todos os Senadores e Deputados Federais e Estaduais a
se articularem, com urgência,
para fornecer as estruturas
adequadas e suficientes para
o município ou fornecerem
os recursos necessários para
que os municípios contratem
estas estruturas.

ACE Batatais lança pesquisa aos associados
sobre campanhas promocionais para 2021
O objetivo é saber dos empresários quais datas comemorativas a entidade deve
focar para desenvolver fomento econômico

N

a segunda quinzena de janeiro, após
reunião do corpo
de diretores, o setor comercial da ACE iniciou uma ação
para consultar os associados
sobre a realização de campa-

nhas promocionais durante o
ano de 2021. O objetivo principal da entidade é colher informações sobre quais datas
comemorativas deve focar
para desenvolver modelos
de promoções de fomento

econômico e quais outras
campanhas de divulgação e
incentivo aos consumidores.
A consulta teve início no
dia 26 de janeiro, com o encerramento previsto para o
dia 1º de fevereiro. Segundo o colaborador da ACE,
William Carlos, responsável
pela consulta, a ação teve
prazo definido em função da
necessidade dos planejamentos, pois há eventos que podem ser realizados no mês de
março.
“Mesmo com o final do
prazo da consulta sobre as
campanhas, os associados
podem entrar em contato
com a ACE para registrar suas
respostas, dar sugestões e
contribuir com o nosso planejamento, lembrando que essa
participação é voluntária, porém muito importante para o
andamento e sucesso dos trabalhos”, comentou William.
Entre as questões elencadas na consulta, está quais
datas comemorativas a ACE
deve focar, como Dia das
Mães, Dia dos Namorados,
Dia dos Pais, Dia das Crianças
e Natal Pé Quente. As respostas deverão determinar quais

as datas que a entidade deverá se empenhar para desenvolver uma promoção que vá
de encontro às expectativas
dos comerciantes.
Além das questões sobre as datas comemorativas,
também estão mais eventos, como campanha de recuperação de crédito, onde
os consumidores que estão
negativados poderão fazer
acordos para o parcelamento
de dívidas e ter o seu nome
retirado do SCPC, voltando a
ter crédito para novas compras, e uma promoção de
liquidação em conjunto com
as empresas, a “Liquida Batatais”, onde os consumidores,
por uma semana, terão descontos especiais ao comprar
nas lojas participantes.
A participação do associado é voluntária, o formulário
com as questões foi enviado
pelos grupos de whatsapp e
pelo e-mail marketing. Mesmo com o final do prazo para
responder à consulta, os associados podem entrar em
contato pelo telefone (16)
3761.3700 ou enviar suas sugestões pelo marketing@acebatatais.com.br .

Federação
das
Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) e a
Associação Comercial de São
Paulo (ACSP) manifestam sua
posição contrária à adoção
de novas medidas restritivas
à atividade comercial, determinadas pelo Governo do Estado, por não levar em consideração a dramática situação
enfrentada pelo setor e, principalmente, pelo fato de que
as empresas têm adotado
todas as medidas sanitárias
necessárias para assegurar,
tanto a seus colaboradores
quanto para os consumidores, a segurança em seus estabelecimentos.
As entidades consideram
que a recente evolução da
pandemia é motivo de preocupação, mas que novas
medidas para reduzir seu impacto devem levar em conta
que o comércio não pode ser
responsabilizado por essa
situação. O fechamento do
comércio durante os dias pós
Natal e pós Ano Novo mostraram que a medida em nada
contribuiu para o objetivo
visado, mas teve um impacto
negativo muito significativo
para as empresas atingidas,
que já vinham fragilizadas
pelo longo período de isolamento anterior. Impor novas
restrições poderá implicar
no fechamento definitivo de
muitas empresas, com o consequente desemprego.
No caso da capital, essas medidas se tornam ainda mais negativas porque as
entidades do comércio e as
empresas fizeram forte investimentos para promover
a Sampa Week, organizada
pela ACSP e que vai do dia
23 a 31 deste mês, evento
destinado a movimentar o
setor, permitindo recuperar parte do que foi perdido
com o fechamento do varejo
no fim do ano. As empresas
prepararam suas promoções,
fizeram estoques, gastaram
em publicidade e, de forma
inesperada, foram atingidas
por restrições que vão dificultar muito as vendas esperadas pelos empresários. A
insegurança que a adoção de
medidas, sem qualquer debate, aumenta a incerteza dos
empresários e da população
e tem efeito altamente negativo sobre as expectativas e
as decisões econômicas.
Para as entidades, punir
os que cumprem com todas
as exigências sanitárias impostas pelo governo e recomendadas pelos organismos
internacionais, por causa de
outros que não respeitam as
normas para minimizar riscos

de contágio da Covid-19, é
injusto e desperta sentimento de frustração em todos
porque parece que muitos
empresários e trabalhadores
fizeram sacrifício inútil.
É preciso levar ainda em
consideração que, durante
todo período de isolamento, parte importante do comércio funcionou sem se
constituir em fator de preocupação para as autoridades
pelas cautelas que sempre
adotaram, e que a posterior
abertura dos demais estabelecimentos não mudou essa
situação. Discriminar alguns
segmentos do comércio, enquanto outros setores podem
funcionar normalmente, cria
condições injustas de concorrência e afeta a sobrevivência
de parcela importante das
empresas do varejo.
Restringir as atividades
econômicas com base nas fases do Plano São Paulo, que
considera fatores estatísticos
que não se fundamentam na
relação de causa e efeito do
crescimento da pandemia,
não assegura que os resultados esperados serão atingidos.
As entidades têm a convicção de que a falta de diálogo, para a adoção de restrições
tão drásticas, retira das entidades as condições para poder dar suporte às medidas do
Governo. Agrava essa situação
o fato de que o Governo do Estado, ao impor restrições que
inviabilizam a vida das empresas e colocam em risco os empregos, não oferece qualquer
apoio que possa contribuir
para amenizar as dificuldades
de empresários e trabalhadores. Pelo contrário, o poder
público estadual aumentou o
ICMS para um grande número
de produtos, fato que torna
mais difícil a recuperação futura da atividade econômica e
ainda afeta a economia de forma generalizada.
A Facesp e a ACSP esperam que o governo reveja sua
decisão tendo em vista a possibilidade de colapso da economia e de agravamento da
situação da população mais
pobre, com o risco de consequências sociais muito sérias.

Alfredo Cotait Neto,
presidente da Facesp
e da ACSP
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QUER CONTRATAR OU ESTÁ PROCURANDO UMA OPORTUNIDADE DE EMPREGO?

Utilize o Banco de Currículos da ACE Batatais e
aumente as suas chances no mercado de trabalho

O

novo Banco de
Currículos Online
da ACE Batatais,
implantado em setembro de
2020, é uma importante ferramenta para quem está buscando uma oportunidade de
trabalho e também para as
empresas que têm vagas disponíveis. Muitos profissionais
já estão cadastrados e empresários utilizando o serviço
quando precisam contratar
um novo colaborador.
Em setembro, a ACE
Batatais lançou uma nova
ferramenta para todos os
associados, o Banco de Currículos ACE, que está disponível para utilização de
empresários e população. O

C

novo sistema muda a forma
de acesso das empresas aos
currículos de candidatos à
vagas de trabalho quando
precisarem contratar profissionais.
“O Banco de Currículos
no sistema de consulta da
ACE foi criado para auxiliar
os trabalhadores a encontrar vagas de emprego e
para as empresas encontrar
profissionais qualificados,
pois muitos empresários
demonstraram a necessidade de ter uma ferramenta
como essa, que funcionará
como uma espécie de agência de empregos, porém
gratuita para a população e
para nossos associados”, co-

mentou o gerente Luiz Carlos Figueiredo.
O sistema online de cadastramento e consulta de
currículos servirá como ferramenta de integração entre
o empresário que tem uma
vaga de emprego e o candidato que está procurando
a colocação no mercado de
trabalho. As pessoas interessadas em trabalhar irão
cadastrar seus currículos,
suas experiências profissionais e suas intenções de trabalho, ao mesmo tempo em
que os empresários irão cadastrar as vagas de emprego e consultar a disponibilidade dos candidatos para a
contratação.

O cadastramento de candidatos às vagas de empregos, assim como as consultas
de currículos por empresários podem ser feitos em
qualquer computador com
acesso à internet, pela página da ACE Batatais, tudo de
maneira simplificada e gratuita. Apenas empresas associadas à ACE terão acesso
aos currículos cadastrados.
O colaborador da ACE
Batatais, William Carlos de
Oliveira, está auxiliando as
empresas que tiverem dúvidas sobre o funcionamento
do Banco de Currículos, mas
segundo ele, o sistema não
é complexo, e facilmente os
empresários e profissionais

de Recursos Humanos irão
se adaptar a fazer o cadastro de vagas e consultas de
disponibilidade de profissionais.
“Para acessar o Banco
de Currículos para cadastrar
vagas ou consultar é muito fácil. O empresário deve
acessar o site da ACE, ir até a
aba de Serviços, selecionar a
opção “Banco de Currículos
que imediatamente é direcionado para a página do sistema. Também pode utilizar
o QR Code para praticidade.
Em seguida, na barra superior selecionar Cadastrar
sua Empresa, inserir código
e senha de associado e preencher os dados, finalizando

no click “Cadastrar”, explicou William.
“É importante que os interessados em uma vaga de
emprego preencham o cadastro corretamente, colocando os cursos que possui,
experiências profissionais e
sempre atualizar seus dados. Não havendo atualização ou acesso no prazo
de seis meses, o currículo
fica suspenso”, ressaltou
William.
Para suporte técnico,
dúvidas ou mais informações, ligar (16) 3761.3700,
se segunda à sexta-feira,
das 8h às 18h, ou encaminhar e-mail para rh@acebatatais.com.br .

Organizadores do 7º Movimenta Batatais
agradecem patrocinadores e parceiros

om o fechamento
das ações de 2020,
entre as campanhas promocionais e sociais,
se destaca o 7º Movimenta
Batatais, realizado entre os
meses de setembro e dezembro, com a venda de camisetas e o resultado financeiro
revertido para as entidades
assistenciais participantes. A
ação teve um resultado surpreendente, batendo recorde
de participação, gerando um
resultado considerável em
relação às edições anteriores,
com a venda de 3.181 camisetas, ou seja, mais de R$ 150
mil para as entidades.
Na edição de janeiro de
2021 do Jornal Empreenda,
na matéria com o título “7º
Movimenta Batatais bateu
recorde de venda de camisetas”, publicada na página
3, houve uma falha de comunicação interna e o nome de

algumas empresas patrocinadoras da
ação Movimenta Batatais não foram citadas.
Prezamos
sempre pelo
bom jornalismo e pedimos sinceras
desculpas
pelo equívoco. Não há
dúvida
de
que o reconhecimento e gratidão são
muito importantes, principalmente quando se trata de
uma iniciativa tão altruísta e
de suma importância para o
município.
A Comissão Organizadora
do Movimenta Batatais, formada por Guilherme Ferraz
de Menezes Borges, Roberto

menta Batatais. Essa união
foi fundamental, sem ela dificilmente conseguiríamos

realizar uma ação tão marcante e positiva”, ressaltou
Guilherme.

Empresas patrocinadoras do 7º Movimenta Batatais

Carlos Nardi e João Luis Ribeiro Silva (ACE Batatais), Cesar
Henrique de Sousa (iniciativa
privada) e Emerson Baldochi
(entidades), assim como o
presidente da ACE Batatais,
Ennio Cesar Fantacini, o gerente executivo Luiz Carlos
Figueiredo e todo o corpo de
diretores, agradecem muito a

contribuição de todas as empresas, que patrocinaram a
ação e tonaram possível esse
importante trabalho junto
com as entidades.
“Os nossos sinceros
agradecimentos a todas as
empresas patrocinadoras e
parceiros que contribuíram
para o sucesso do 7º Movi-

USINA BATATAIS
LABOR SAÚDE
AQUARIUS IMOBILIÁRIA
UNIMED BATATAIS
POSTO ÔMEGA
NASCENTE GRÁFICA E EDITORA
REAL SUPERMERCADOS
ITOGRASS – Qualidade em Grama
DANIEL VEÍCULOS
CREDIMOGIANA
SUPERMERCADOS NORI
CENTAGRO - Centro Tecnológico Agropecuário
ESTAMBARK – Sorvetes
KODILAR
AGROGN – Agropecuária
LIZOTE – Materiais para Construção
RÁDIO ABC FM
DAURITI – Distribuidora de Alimentos
WECLIX – Internet de Verdade
TL BERGAMINI
XP INVESTIMENTOS
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Conheça os produtos e serviços da ACE

ACE Batatais, nos seus 42 anos de existência, procura oferecer aos seus associados uma série de serviços e produtos
que atendam a necessidade dos empresários. A
busca contínua para aprimorar e lançar novos produtos e serviços é lema da entidade, de todas as
diretorias anteriores e da atual diretoria.
Atualmente a ACE possui mais de 600 empresas que fazem parte desta grande família que podem contar totalmente com tudo o que a entidade
tem a oferecer para suas empresas, para seus colaboradores e familiares, desde planos de saúde,
à medidas de proteção econômica, qualificação e
fomento da economia. Veja a seguir os produtos e
serviços oferecidos pela ACE.
PRODUTOS E SERVIÇOS ACE:
ORIENTAÇÃO JURÍDICA:
A orientação jurídica
é feita aos associados que
levam para a entidade
todas as dúvidas sobre
protestos, ações cíveis,
falências, concordatas de
pessoas jurídicas, informações sobre sociedades
empresariais e sínteses cadastrais.
BANCO DE CURRÍCULOS ACE

Um serviço on-line, por intermédio da página da ACE Batatais na internet oferecido exclusivamente para a consulta de currículos profissionais pelas empresas associadas. O Banco
de Currículos foi criado para facilitar a vida do
empresário que precisa encontrar profissionais
qualificados para determinadas funções, de
forma rápida e gratuita. Parte do serviço também é aberto aos profissionais que buscam uma
oportunidade de emprego, que podem acessar
a página e cadastrar seu currículo e, por meio
de senha de acesso, acompanhar e fazer atualizações de cadastro. O Banco de Currículos ACE
é uma importante ferramenta, que aproxima
as empresas que precisam contratar com profissionais que estão disponíveis no mercado de
trabalho.
E-MAIL MARKETING:
E-Mail Marketing: é
um serviço exclusivo para
os associados e que reflete em ótimos resultados.
O associado tem direito a
disparar sua propaganda
por e-mail marketing para
os mais de 600 associados gratuitamente uma
vez por mês
CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTOS:
Seja por intermédio de
parcerias ou por iniciativa própria, durante o ano
todo a ACE Batatais oferece palestras e treinamentos sobre os mais variados
temas para empresários e
seus colaboradores.
SALÃO DE EVENTOS:
Um espaço completo e perfeito para a
realização de eventos,
palestras, treinamentos, cafés da manhã,
encontros entre empresários e clientes e
muito mais. O associado ACE pode utilizar o espaço em horário
comercial, de segunda à sexta-feira, pagando
apenas uma taxa de manutenção. Na locação de
mais de um dia, para outros horários e finais de
semana, os preços para associados são especiais
e podem ser incluídos no boleto de mensalidade. Uma grande facilidade que só o associado
ACE tem bem no coração da cidade.

JORNAL EMPREENDA:

A ACE Batatais possui um informativo institucional de qualidade, o Jornal Empreenda,
entregue gratuitamente topos os meses para
todos os associados, com muitas informações
sobre as ações da entidade e matérias de interesse dos empresários.
Os associados também podem divulgar suas
marcas e produtos por meio do Jornal Empreenda nos espaços publicitários, que são negociados por valores baixos, com descontos consideráveis na fidelização, ou seja, quanto mais
meses forem fechados, menos custo por edição.
Como todo órgão de imprensa que se propõe ao trabalho de informar seus leitores com
seriedade e confiabilidade, o Jornal Empreenda
possui jornalista responsável e Conselho Editorial. Faça a divulgação de seus produtos e serviços no Jornal Empreenda, com custos reduzidos
aos associados.
PARCERIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
Visando oferecer serviços e vantagens a
seus associados, a ACE Batatais vem ampliando
seus serviços através de parcerias com entidades e instituições de saúde, educação, Poder
Judiciário, governos municipal e estadual. Os
atuais serviços prestados são:
SCPC E NEGATIVAÇÃO:

A Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito) é um eficiente serviço de análise
de crédito e prospecção de clientes, disponibilizado pela ACE Batatais aos seus associados, que
abrange todo o território nacional, sendo uma
das formas mais indicadas de combate à inadimplência.
A Negativação é uma ferramenta da Boa
Vista SCPC com o objetivo de evitar o prejuízo
e proteger o seu crediário. Com a Negativação,
o credor ficará impedido de ter acesso aos crediários de outros estabelecimentos comerciais,
linhas de crédito, financiamentos bancários, de
veículos ou imóveis, tendo sua vida econômica
limitada.
PLANO DE SAÚDE:
Dentro do rol de benefícios exclusivos que a
ACE Batatais oferece aos seus associados, está
o plano de saúde empresarial com uma operadora reconhecida em todo o Brasil, a Unimed
Batatais.

Plano de Saúde Unimed: com o Plano Unimed Empresarial, o associado ACE tem um desconto especial na mensalidade que pode chegar
até 20%, sendo a melhor opção para o empresário cuidar da sua saúde, da sua família, de seus
funcionários e dependentes, com cobertura em
exames, consultas e internações. É oferecido
duas opções, o Plano Empresarial Ambulatorial
Hospitalar com Obstetrícia que inclui internações e o Plano Ambulatorial que cobre consultas
e exames. É oferecido a estrutura de apoio da
Unimed com a Unidade de Urgência e Emergência e a Farmácia Unimed.
EXAMES TRABALHISTAS:
Através de parceria com empresa especializada é oferecido os serviços de exames médi-

cos aos colaboradores das empresas associadas
(Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), exames
admissional, periódico, retorno de trabalho, de
mudança de função e demissional), com descontos especiais exclusivos para associados.
A entidade possui a parceria com empresa
especializada para assessoria e elaboração do
PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e do PCMSO (Programa de Controle
Médico da Saúde Ocupacional) e consultas médicas. O objetivo é oferecer mais serviços com
produtos mais reduzidos aos associados da ACE.
SEBRAE AQUI:

O Posto de Atendimento do Sebrae Aqui,
instalado na ACE tem como objetivo oferecer
atendimento presencial, suporte e orientação
aos empresários de micro e pequenas empresas e também aos potenciais empreendedores
que pretendem iniciar um negócio. Por meio
deste canal, os empreendedores poderão obter
informações sobre abertura e planejamento de
empresas. Os serviços prestados são:
Oficinas Sebrae: são gratuitas e ministradas por técnicos do Sebrae, tem o objetivo de
capacitar os colaboradores e dirigentes das pequenas e médias empresas. São oferecidos treinamentos na área de planejamento, execução e
gestão. A programação é anual e divulgada na
coluna de eventos do Jornal Empreenda e no
site da ACE. Fique atento e participe.
Cursos Sebrae: possuem custos reduzidos
aos empresários, são específicos na área de gestão de acordo com necessidade e demanda da
classe empresarial. A programação é divulgada
no site da ACE e no Jornal Empreenda. A necessidade de realização de cursos específicos. Devem ser solicitados à ACE e a sua realização esta
condicionada a participação do número mínimo
de pessoas inscritas.
Microempreendedores Individuais MEI’s: é
oferecido orientações ao cidadão que pretende
se formalizar como Microempreendedor Individual (MEI), oferece serviços de abertura de MEI,
emissão de boletos e declaração anual.
Orientações pelo Sebrae: O associado pode
solicitar os serviços de orientação e consultoria dos profissionais do Sebrae, que são previamente agendadas, que prestam serviços de
orientação sobre a área de gestão para as pequenas e médias empresas.
CIEE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
ESCOLA:

legislação. O prazo de duração do contrato é de
até dois anos em conformidade com o período
que o jovem esteja inscrito no programa.
CEJUSC – CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO
DE CONFLITOS E CIDADANIA:
O CEJUSC é um
órgão
controlado
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que tem como
objetivo a tentativa
de acordo amigável
entre as parte, antes
do ajuizamento da
ação ou durante um processo judicial. As empresas que necessitarem dos serviços devem
agendar na Praça Dr. Fernando Costa, 95. As
conciliações são efetuadas por um conciliador
que tem a função de aproximar e orientar na
construção de um acordo.
SERVIÇOS BANCÁRIOS:
As parcerias efetuadas com os bancos visam
oferecer aos associados a redução de taxas dos
serviços bancários e oferecer soluções financeiras à ACE e seus associados. A parceria contempla todos os produtos oferecidos por uma instituição financeira: conta corrente, aplicações,
poupança, capital de giro, cheque especial,
antecipação de recebíveis, cambio, cartões de
crédito, seguro, consórcios, previdência, entre
outros, para pessoa física ou jurídica, além de
produtos que podem ser estruturados conforme a necessidade dos associados da ACE Batatais.

Sicredi: oferece como diferencial linha de
financiamento para projetos e revitalização de
fachadas; projetos de crédito com taxas promocionais em prazos específicos, destinados somente a associados da ACE, projeto de sessão
de negócios, descontos especiais para associados da ACE na compra de produtos e serviços
financeiros do Sicredi. A agência está localizada
na Praça Conego Joaquim Alves, ao lado da antiga Casa da Cultura.

Sicoob Cocred: são oferecidos os serviços
para a realização de pagamentos e recebimentos, recolhimento de tributos, saques e compras por cartão, acesso ao sistema de internet
Banking e outros serviços bancários. O Sicoob
Cocred de Batatais está localizado à Rua Sete de
Setembro, 375, centro.
DESCONTOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO:

A parceria entre a ACE e CIEE tem como objetivo, oferecer aos associados os serviços de
seleção, contratação e acompanhamento de
desempenho de estagiários e de aprendizes,
com custos administrativos reduzidos aos associados. O CIEE oferece por meio dos programas
de aprendizagem e o estágio de estudantes,
possibilitando aos adolescentes e jovens uma
formação integral, ingressando-os ao mundo
do trabalho.
Programa de Estágio: a parceria visa oferecer aos associados a contratação de estagiários,
através do Programa de Estágio aos estudantes
com idade mínima de 16 anos, matriculados em
instituição de ensino, seja do ensino médio, técnico, tecnológico ou superior.
Programa Jovem Aprendiz: o programa visa
a formação teórica e prática dos jovens que
são inseridos nas empresas que necessitarem
contratar “Aprendiz”, em conformidade com a

A ACE Batatais possui parcerias com importantes instituições
de ensino de Batatais
e região que oferecem
descontos especiais
para os associados,
que vão de 5% a 20%.
Os benefícios também
se estendem aos colaboradores das empresas e
seus dependentes, atendendo às várias faixas
etárias, como da escola infantil, onde crianças
podem começar a frequentar a partir de um ano
de vida, na escola de ensino fundamental, médio e técnico, ou em uma das duas universidades de Ribeirão Preto.
Instituições de ensino parceiras: Associação
Batataense de Ensino (ABE), Casa da Tia Odete,
Barão de Mauá e Moura Lacerda.

SEJA SÓCIO DA ACE BATATAIS

Se sua empresa é associada, ela tem
acesso a todos esses serviços e a muito
mais. Ligue 3761-3700 ou 99969-4430,
agende uma visita e venha fazer parte
desta grande família de sucesso.
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Região de Ribeirão Preto regride e vai São Paulo cancela
para a zona vermelha do Plano SP ponto facultativo do
A ocupação de leitos de UTI, de 82%, foi o índice responsável pelo endurecimento da quarentena

A

região de Ribeirão Preto regrediu e agora passa
a integrar novamente a fase
vermelha de classificação
do Plano São Paulo. O anúncio aconteceu em coletiva
realizada na tarde de sexta-feira (29), no Palácio dos
Bandeirantes.
A fase vermelha só
permite
funcionamento
normal de serviços como
farmácias, mercados, padarias, lojas de conveniência,
bancas de jornal, postos de

combustíveis, lavanderias
e hotelaria. Já comércios e
serviços não essenciais só
podem atender em esquema de retirada na porta,
drive-thru e entregas por
telefone ou aplicativos.
A regressão é consequência da ocupação de 82%
dos leitos de UTI no cidade. Com a medida, apenas
serviços essenciais podem
funcionar na cidade e em
outros 25 municípios que
também sofreram regressão.

As medidas vão vigorar
até o dia 7 de fevereiro. Até
lá, nenhuma região poderá
avançar às fases amarela
e verde, as mais flexíveis
em relação ao atendimento presencial. As regiões
de Franca, Barretos, Bauru,
Marília e Taubaté também
foram classificadas como
fase vermelha.
AMEAÇA
O governo estadual ainda ameaçou prefeituras
que porventura vierem a

desrespeitar o protocolo.
“Todos os protocolos sanitários e de segurança para
os setores econômicos estão disponíveis no site saopaulo.sp.gov.br/planosp
e devem ser cumpridos
com rigor. Prefeituras que
se recusarem a seguir as
normas estabelecidas pelo
Governo do Estado ficam
sujeitas a sanções judiciais”, afirmou o governo,
em nota.
Fonte: Portal Thathi

Carnaval para evitar
aglomeração

O

Governo do Estado de São Paulo
e a Prefeitura da
capital decidiram não conceder o ponto facultativo
nos dias de Carnaval em
2021. A decisão seguiu as
recomendações do Centro
de Contingência do Coronavírus. O cancelamento ocorreu com o intuito de evitar
aglomerações, diante do aumento de casos da covid-19
no estado.
“Não teremos feriado do
carnaval em todo estado.
Porque essa é a recomendação do centro de contingência, com 20 médicos e
especialistas, para manter
sob controle expansão da
pandemia. O objetivo é evitar aglomerações, festas e
encontros e, com isso, proteger vidas”, explicou o governador de São Paulo, João
Doria (PSDB), em entrevista
coletiva concedida na tarde
de hoje.
Com a medida, o feriado fica suspenso nas repartições e serviços públicos,
que terão expediente regular nos dias 15, 16 e 17 de
fevereiro. Os desfiles das
escolas de samba e dos blocos de rua foram cancelados
pelo prefeito da capital, Bruno Covas (PSDB), como medida de prevenção.
“Estamos na segunda
onda de covid. Não é razoável que festividades venham
acontecer em um momento

tão trágico. Não estamos
impedindo pessoas de viajarem, mas não teremos feriado de Carnaval”, complementou o governador.
De acordo com o secretário de Desenvolvimento
Regional do Estado de São
Paulo, Marco Vinholi, o governo estadual está ampliando os leitos de UTI e o
governo federal tem diminuído, mesmo com a evolução
da pandemia no interior. Por
isso, medidas restritivas estão sendo adotadas, como a
que cancela o ponto facultativo do Carnaval.
“O Governo toma decisão por entender que pela
saúde é o mais correto.
Prefeituras também têm
essa prerrogativa. A prefeitura da capital também
tomou essa decisão e nossa recomendação é que
sigam essa prerrogativa”,
disse Vinholi.
Em outros estados e capitais o feriado de Carnaval
também foi cancelado. Os
governos de Pernambuco
e Minas Gerais anunciaram
a suspensão para conter o
aumento dos casos de covid-19. Os governadores
do Maranhão, Flávio Dino
(PCdoB), e do Piauí, Wellington Dias (PT), editaram
decretos que proíbem as
festas de Carnaval nos dois
estados.
Fonte: Uol
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ACE Batatais participa de duas manifestações
contra os aumentos de ICMS no estado
A entidade esteve junto nas ações do Tratoraço e das revendedoras de veículos seminovos do município

N

a manhã de 7 de
janeiro, quinta-feira, às 7h, a
ACE Batatais apoiou a ação
organizada pelo Sindicato
Rural com a participação de
agricultores, que realizaram
um Tratoraço pelas ruas da
cidade. Já no dia 11 de janeiro, por volta das 9h30
foi a vez das revendedoras
de veículos seminovos de
Batatais. Ambos os eventos
foram para protestar contra
os aumentos de ICMS no Estado de São Paulo.
TRATORAÇO
No Tratoraço, o gerente executivo Luiz Carlos
Figueiredo em companhia
do colaborador William
Carlos Oliveira foram com
o veículo da ACE Batatais
na retaguarda dos tratores, que somavam mais de
30. A concentração foi em
frente à sede do Sindicato

Rural, no início da Avenida
Prefeito Washington Luis.
A manifestação seguiu pela
avenida em direção ao Lago
Artificial, fez o contorno na
rotatória próxima ao Posto
Ômega e retornou ao ponto
de origem, onde os veículos se dispersaram. Foram
registradas manifestações
semelhantes em cerca de
300 municípios paulistas na
mesma data.
O aumento do imposto estava previsto em um
pacote de ajuste fiscal proposto pelo governador João
Doria em agosto e aprovado
em outubro de 2020 pela
Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).
No ajuste, ficou previsto o
corte de 20% dos benefícios
tributários que o estado
concedia a setores da economia com o objetivo de gerar R$ 8 bilhões ao ano para
os cofres públicos.

Na noite anterior, 6 de
janeiro, o governo de São
Paulo suspendeu os decretos que aumentavam os impostos. João Doria alegou
que a população de baixa
renda, que já não vai ter
mais o auxílio emergencial
do governo federal, poderia
ser prejudicada pela redução dos benefícios do ICMS.
REVENDEDORAS
Com iniciativa dos empresários Anderson José de
Oliveira – Stilo Car, Daniel
Vieira de Carvalho – Daniel
Veículos, a ACE Batatais,
juntamente com outras
empresas revendedoras de
veículos seminovos do municipio, realizou no dia 11
de janeiro, segunda-feira,
às 9h30, uma carreata contra a decisão do Governo do
Estado de São Paulo, em aumentar a alíquota do ICMS
para a comercialização de
veículos usados.
Escoltados pelo
veículo da ACE
Batatais e da
Guarda Civil Municipal, aproximadamente 50
veículos participaram da carreata e passaram
pelas principais
vias da cidade.
O aumento
do ICMS, previsto no decreto
65.253/2020 (Lei
nº 17.293/2020),
que articula o
Pacote de Ajuste

Fiscal do Estado de São Paulo, entrou em vigor dia 15 de
janeiro, quando a alíquota
sobre as transações realizadas pelos lojistas de veículos
usados subirá de 1,8% para
5,53%.
Recentemente, em reunião com a Secretaria de Fazenda do Estado, foi fechado um acordo verbal, objeto
de um comunicado conjunto
da Federação Nacional das
Associações dos Revendedores de Veículos Automotores - Fenauto e Federação
Nacional da Distribuição de
Veículos do Brasil - Fenabrave, por meio do qual o Governo do Estado se comprometia a manter as alíquotas
vigentes para os lojistas que
aderissem ao Renave, Registro Nacional de Veículos
em Estoque. Esse acerto, no
entanto, foi quebrado com
a publicação de recentes
decretos por parte das au-

toridades do Estado.
O aumento do ICMS com
o consequente repasse ao
preço dos veículos coloca
em cheque a sobrevivência
do setor, que abrange 12,5
mil lojistas multimarcas e
mais de 1,4 mil concessionárias, que empregam cerca
de 300 mil pessoas e geram
impostos e tributos relevantes para a economia do Estado.
A alteração ocorre na
base de cálculo, isto é, o
preço do carro que consta
na nota fiscal. Pela regra de
hoje, utiliza-se 10% do valor
do modelo para tributação
dos 18% de ICMS. Contudo,
a alíquota crescerá de 10%
para 30,7%. Ou seja, a redução de 90% da base de cálculo diminuirá para 69,3%.
Por exemplo, hoje o
dono de uma loja de usados paga R$ 720 de ICMS
em um carro de R$ 40 mil

(10% do valor do carro =
R$ 4 mil, vezes 18% ICMS =
R$ 720. A partir do dia 15
de janeiro, o lojista desembolsará R$ 2.210,4 de ICMS
(30,7% do valor do carro =
R$ 12.280, vezes 18% ICMS
= R$ 12.280).
“É inaceitável que, em
uma situação de pandemia
vivida pelo comércio, esses
efeitos desastrosos sejam
desconsiderados e ignorados por quem, a princípio,
deveria defender os interesses da população. A ACE
Batatais e Proprietários das
Empresas Revendedoras de
Veículos Usados de Batatais,
se unem na luta juntamente à Fenauto e Fenabrave, a
fim de revogar os decretos
atuais, em defesa da sobrevivência das atividades do
comércio de veículos usados e seminovos”, ressaltou
o presidente da ACE Batatais, Ennio Cesar Fantacini.
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Confira os ganhadores do último sorteio da
Promoção Natal Pé Quente

D

epois de uma
grande festa de
encerramento da
Promoção Natal Pé Quente,
realizada na noite de 29 de
dezembro de 2020, terça-feira, com transmissão ao vivo
pelo Facebook, sorteio de vários brindes, brincadeiras, vários vales compras e o show

incomparável do Grupo Raiz
Samba 6, no mês de janeiro
os colaboradores da ACE Batatais, William Oliveira e Sueli
Corrêa entregaram os vales
compras aos 20 ganhadores,
totalizando mais de R$ 15
mil reais em prêmios dos três
sorteios da promoção mais
alegre da cidade. Confira:

Vendedor - R$ 200 - Sup. Lança

Cristiane Renata Ramos - R$ 200 Acertou a quantidade de bolinhas
de gude na live de encerramento.

Neusa Maria do Nascimento Arantes
R$ 250 - Vivenda Home Store

Maria Elza de Paula Caroli R$ 500 - Luanger Magazine

Vendedor Amanda Gabriela
Andrade - R$ 200 - Oticas Brasileira

Vendedor Ana lúcia Bueno dos
Reis - R$ 200 - Popimar

Vendedor Camila Aparecida
Chagas - R$ 200 - Bazar Castelo

Vendedora - Márcia Maria Boldrin
R$ 200 - Queda Livre

Antônio Carlos Arantes R$ 250 - Lojas Ed Mais

Camila Gonçalves Boncompanhe R$ 250 - Nova Griff

Olavio Ferreira das Neves R$ 250 - Sup. Lança

Natalia Alves do Nascimento R$ 250 - Sup. Lança

Viviani Mariani Vieira R$ 500 - Bazar Castelo

Dirceu Palaquim R$ 500 - Bazaar

Maria Aparecida Rueda - R$ 500 Farmacia Fernando Manipullarium

Maria Aparecida Donizeti Moraes - R$
1000 - Farmacia Fernando Manipullarium

Maria Aparecida Assad
Marques - R$ 500 - Popimar

Rayane Ariane de Oliveira Souza R$ 1000 - Posto São Geraldo

Fabiano Rodrigues de Freitas R$ 500 - Nova Griff

Claudia Guideti Silva
R$ 1000 - Nova Griff
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SISTEMA FOTOVOLTAICO

Empresário Batataense comemora 10 anos de
investimento na produção de Energia Elétrica Sustentável

O

empresário
de
Batatais Nivaldo
Rossi, 49 anos,
graduado em Engenharia
Elétrica e pós graduado
em gestão de processos industriais sucroenergéticos,
após uma experiência de
vinte anos no segmento sucroenergético, direcionou
sua atuação na produção
de energia elétrica através
de recursos sustentáveis.
Dedicou-se à gestão nas implantações de soluções em
fontes de biomassa e com
o advento dos sistemas de
geração distribuída, fortaleceu o fornecimento de soluções completas utilizando
os raios solares como fonte
de energia nos sistemas denominados “Fotovoltaico”.
Hoje, passados os primeiros 10 anos desse desafio,
o empresário comemora o
sucesso da Rossi Excelência
Energética juntamente com
seus Clientes satisfeitos. ‘’O
sistema não só produz o que
ele utiliza nos aparelhos elétricos e eletroeletrônicos de
uma residência ou empresa,
como também o excedente

se transforma em crédito na
concessionária de transmissão de energia”.
Segundo Rossi, o sistema
fotovoltaico é uma fonte de
potência elétrica, na qual as
células fotovoltaicas transformam a Radiação Solar diretamente em energia elétrica
e se diferencia dos aquecedores solares, que são placas
geralmente instaladas nos
telhados das residências, que
utilizam a energia Térmica
Solar e servem para aquecer
a água e economizar energia
elétrica que seria necessária
para esse aquecimento.
“O nosso sistema é composto por placas instaladas
em local de exposição ao
sol e que geram através da
Radiação Solar e o efeito
fotovoltaico das células, a
energia elétrica diretamente a ser utilizada em toda a
instalação. O tipo “isolado”,
conhecido como “off-grid”
não tem contato com a rede
de distribuição de eletricidade das concessionárias e
geralmente utilizam baterias para armazenamento de
energia.”, explica ele.

Outro tipo e atualmente
mais utilizado é “conectado
à rede”, conhecido como
“on-grid”, o qual fornece
energia para o local onde
está instalado e a energia
excedente é escoada para
a rede de distribuição no
qual está conectada. Essa
energia excedente, é contabilizada no medidor de entrada como crédito energético que é utilizado quando
o sistema fotovoltaico não
está gerando energia. Em
resumo, o consumidor injeta energia na rede durante o
dia e pega de volta durante
a noite. Esse tipo de sistema
(on-grid) é o que tem sido
utilizado pela sua viabilidade e flexibilidade no consumo de energia.
O sistema só não é capaz
de gerar energia no período
da noite; em dias nublados
ou chuvosos existe geração,
porém com menor intensidade pela interferência das
nuvens que filtram a “Radiação Solar”.
A empresa Rossi Excelência Energética tem vários sistemas implantados

tanto em Batatais, quanto
em outras regiões. Em Batatais, os sistemas implantados pela Rossi, podem gerar
juntos, mais de 205.000 Kwh
mensais, com as 4.278 placas distribuídas entre seus
clientes.
Como todos os consumidores são cobrados pelo
kwh mensal que consomem
e a medição de geração do
sistema é feita também em
quilowatt-hora, a conta é direta, ou seja, o consumidor
vai pagar a quantidade de
energia que consumiu, menos a quantidade de energia
que ele gerou. Se a geração
for maior que o consumo, os
créditos podem ser utilizados por 60 meses.
Existem vários sistemas
implantados em estabelecimentos comerciais, escritórios, consultórios e propriedades rurais que atendem
também as residências de
seus proprietários, através
dos créditos gerados que
podem ser compartilhados.
Isso permite a auto suficiência em energia elétrica desses consumidores.

“Vale lembrar que a
energia gerada pelo consumidor não pode ser vendida
a terceiros. Toda a energia
gerada e não consumida é
injetada na rede e “emprestada” para a distribuidora,
esta então volta ao consumidor na forma de créditos
energéticos, os quais são
utilizados para abater do
que foi consumido da rede
nos horários em que a geração do sistema é insuficiente para suprir ou consumo,
ou nula, no caso da noite.”,
comenta Rossi, reforçando
que a medição e registro da
energia, seja ela consumida
ou injetada na rede é apresentada na fatura de energia elétrica mensal.
Segundo o empresário,
as soluções da Rossi Excelência Energética abrange
todo tipo de consumidor, do
residencial ao rural, através
de projetos personalizados,
atendendo a necessidade de
cada situação, observando
a eficiência e correta utilização da energia elétrica e
considerando características especificas e viabilidade

de cada implantação.
Os critérios seguem o
interesse de cada cliente,
pois existe um apelo econômico em alguns casos,
socioambiental em outros
e o de valor agregado em
outros, onde pode-se vincular o produto ou serviço de
sua empresa a uma energia
produzida de forma sustentável, o que se costuma chamar de “Selo Verde” do seu
produto.
“A Rossi Excelência Energética, foi fundada sobre os
pilares da Gestão Industrial
e da Gestão da Eficiência
Energética. Para atender
essa demanda, apresentamos soluções inovadoras,
alternativas, e a viabilidade de sua implementação.
Nesse contexto, como especialidade,
destacam-se os Sistemas de Energia
Solar Fotovoltaica, no qual
atuo diretamente desde seu
projeto até a implantação e
efetiva geração de energia,
atendendo consumidores
residenciais, comerciais, industriais e rurais”, finalizou
Nivaldo Rossi.
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CMEC abre inscrições para novas integrantes
Em março, o Conselho promoverá uma palestra on-line em comemoração ao Dia Internacional da Mulher
Geral, Paula Mariano Garcia.
Em outubro do mesmo ano
foi realizado o ato de constituição e regulamentação do
CMEC.
Segundo Paula Garcia,
em fevereiro estarão abertas as inscrições para as
empresarias e empreendedoras que desejarem fazer
parte do CMEC e em março
será realizado um evento
em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

E

m 2019, tendo
como objetivo a inserção das mulheres nas ações da Associação
Comercial e Empresarial
de Batatais (ACE), o então
presidente Gino Ivair Belon
(2018/2019) fez um convite
a um grupo de empresarias
que participou do evento
promovido pela ACE em
comemoração ao Dia Internacional da Mulher e no dia

30 de abril daquele ano instituiu o Conselho da Mulher
Empreendedora (CME).
Em 2020, a pedido da
Federação das Associações
Comerciais do Estado de
São Paulo (FACESP), foi alterada a denominação para
Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura
(CMEC), empossando as novas conselheiras, sendo escolhida como Coordenadora

Inscrições para novas
integrantes do CMEC
Tendo como objetivo a
promoção de ações para
incentivar a participação
da mulher nas atividades
empresariais e culturais, a
capacitação e aperfeiçoamento da mulher empresária, a realização de eventos
de cunho empresarial e execução de outras atividades,
a equipe de coordenação
do CMEC abre a partir de
fevereiro as inscrições para
compor o quadro de conselheiras.

QUEM PODE INTEGRAR
O CMEC:
• Os representantes legais dos associados;
• Convidados indicados
pelos associados (esposas ou
companheiras, ou representantes legais de associados);
• As colaboradoras admitidas sob vínculo empregatício.
COMO INSCREVER:
• Solicite a ficha de inscrição pelo email acebatatais@acebatatais.com.br
• Preencha a ficha de
inscrição e retorne o email
para a ACE.
• Ou entre no site da ACE
www.acebatatais.com.br e
na aba CMEC preencha a ficha de inscrição.
Até quando estarão
abertas as inscrições: até o
dia 9 de março de 2020.
As mulheres empreendedoras inscritas serão
convidadas para participarem das reuniões do CMEC,
discutirem assuntos de interesse e fortalecimento

da mulher empresária e
empreendedora, de treinamentos, palestras e outros
eventos promovidos pelo
CMEC e ACE.
PALESTRA ON-LINE –
COMEMORAÇÃO AO
DIA INTERNACIONAL DA
MULHER
No dia 16 de março, às
19h30, o CMEC irá promover uma palestra on-line
para as novas integrantes
do Conselho, aberta às demais empresárias e empreendedoras. As inscrições
são limitadas a 100 participantes e a transmissão do
evento será pela plataforma
Zoom. A programação será
divulgada posteriormente.
As inscrições poderão
ser feitas até o dia 9 de março, por meio de formulário
próprio do Google Forms,
divulgados nas redes sociais
e no site da ACE Batatais.
Maiores informações:
cmecbatatais@acebatatais.com.br

CMEC e ACOMAR farão campanha de conscientização
sobre a importância da reciclagem

N

o dia 26 de janeiro, as integrantes
do CMEC – ACE
Batatais (Conselho da Mulher Empreendedora e da
Cultura) Paula Mariano Garcia, Elaine Cristina Luchetti,
Cassia Aparecida de Souza,
Lilia Patrícia de Oliveira e
Ana Paula Gonçalves, visitaram a sede da ACOMAR
(Associação dos Coletores
de Materiais Recicláveis de
Batatais). O objetivo foi o de
conhecer de perto o importante trabalho que a entidade desenvolve no município
e de firmar parceria para o
lançamento de uma campanha de conscientização da
população sobre a importância da reciclagem e da
coleta seletiva.
Segundo a coordenadora
geral do CMEC, Paula Garcia,
a presidente da ACOMAR,
Claudemira Pereira, recepcionou as visitantes e mos-

trou todo o trabalho que é
feito na sede da entidade,
também como funciona o
processo de coleta em todo
o município, a separação do
material e estocagem para
venda, tudo devidamente
organizado em detalhes.
“Depois de coletar os
materiais na cidade, na sede
da ACOMAR os coletores
fazem a separação do material, como plástico, ferro,
alumínio, papelão, etc. Depois de separados, alguns
são prensados, outros são
colocados em fardos, dispostos próximos para pesagem e posterior venda. Um
trabalho muito bem feito,
por pessoas muito dedicadas”, ressaltou Paula.
Ainda de acordo com
a coordenadora, o importante trabalho da ACOMAR
retira do lixo comum e da
natureza materiais que podem ser reutilizados, trans-

integrantes do CMEC – ACE
Batatais irão se reunir novamente com representantes
da ACOMAR para desenvolver o projeto de conscienti-

formados em matéria prima
para o setor industrial e em
outros produtos de consumo, ajudando a prolongar a
utilidade de aterros sanitários ao mesmo tempo protegendo o meio ambiente.
“Pensando nisso, junto
com a presidente Claudemira, tivemos a ideia de
fazer uma campanha de
conscientização sobre a importância da reciclagem de
materiais junto à população.
Muitas pessoas ainda não

têm o hábito de separar o
lixo doméstico do material
que pode ser reaproveitado, como vidros, garrafas
pet e latinhas de cerveja por
exemplo. Além de ajudar
a cidade a se manter limpa
com a destinação adequada
desses materiais, a separação é um ato de cidadania,
de cunho social, pois irá gerar renda para os coletores,
que tanto trabalham para se
manterem”, ressaltou Paula.
Durante esse mês, as

zação sobre a importância
da reciclagem. Segundo
Paula Garcia, outras empresas e entidades também poderão participar do projeto.
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Espaço da Mulher Empresária

O

Espaço
Mulher
Empresária tem a honra
de ter como convidada a empresária
Maria Andresa Teixeira Batistão, da
loja Gayatri, que
nesse mês está em
festa, pois a nossa homenageada
faz aniversário no
próximo dia 26.
Os nossos cumprimentos pela data
Andresa! Temos
certeza que terá
muita comemoração com o seu
esposo, o engenheiro civil Alexandre Magno Triffoni Batistão e com todos
os seus familiares. Andresa começou a trabalhar ainda bem
jovem, cuidou de crianças carentes, foi vendedora e agora
domina o conhecimento das energias positivas das pedras e
dos cristais, de objetos que, além de decorativos, proporcionam paz e equilíbrio espiritual e físico. Confira:

de ótima qualidade, defumadores, aromatizadores, velas decorativas, essências aromáticas, mensageiros dos ventos, mandalas, primas, fontes decorativas, grande variedade de cristais.
EME - Como é trabalhar com produtos esotéricos?
Andresa – É muito gratificante, pois você trabalha com diversas fontes de energia. No início encontramos certa resistência, inclusive pensávamos que fosse preconceito, mas hoje
vejo que na realidade era falta de informação. Temos levado
uma vida muito estressante no dia a dia e, agora, para agravar
mais a situação surge essa pandemia. As pessoas estão procurando mais equilíbrio, paz, harmonia.
EME - Além de vender produtos que absorvem e emanam energias, alguns produtos também são de decoração de ambientes?
Andresa - Todos os artigos que temos na loja além de equilibrar, afastar as energias negativas e trazerem sorte, são lindos
e também servem para decorar seu ambiente tanto de trabalho como de casa.

EME - Como prefere passar os seus momentos de descanso e lazer?
Andresa - Com minha família. Sempre priorizei estar ao
lado deles seja num delicioso almoço feito por minha mãe, que
é uma excelente gastrônoma ou, saboreando um delicioso cafezinho e batendo muito papo. Sou muito família e meus melhores momentos são vividos ali.

Espaço Mulher Empresária - Com quantos anos a senhora
começou a trabalhar e qual foi o seu primeiro emprego?
Maria Andresa Teixeira Batistão - Comecei a trabalhar com
15 anos no Projeto Criança Esperança, da Prefeitura Municipal
no CAIC. Foi um período feliz, pois adorava cuidar das criancinhas.
EME - Ao longo de sua carreira profissional quais funções
desempenhou?
Andresa - Cuidadora de crianças carentes, auxiliar de escritório, balconista, vendedora e empresaria.
EME - Como se tornou empresária?
Andresa - Na verdade fui incentivada pelos meus pais, que
são os meus maiores exemplos de empreendedorismo, com
muito trabalho e muita persistência.
EME - Quais produtos a empresa Gayatri oferece aos
clientes?
Andresa - A Gayatri é uma loja completa, oferecendo presentes, artigos de decoração e religiosos. Incensos importados

EME - Como a senhora concilia o gerenciamento, administração da empresa e atenção à família?
Andresa – Não encontro dificuldades. É preciso gostar daquilo que se está fazendo, procurando sempre separar: casa
é casa e trabalho é trabalho. É necessário foco, persistência e
muita dedicação. Eu tenho muita sorte, pois conto com o apoio
total do meu companheiro, que sempre está ao meu lado.

EME - A Gayatri também tem variedade em pedras de
energia? Como elas funcionam?
Andresa – As pedras e cristais naturais possuem energias e
capacidades conhecidas desde a antiguidade. Podem ser usadas
para terapias, proteção energética, elevação espiritual e ainda
são capazes de ajudar a atrair prosperidade e despertar capacidades superiores. Temos uma grande variedade em cristais: brutos, lapidados, rolados, pingentes, pirâmides, obeliscos, anéis e
pulseiras. Os cristais têm um papel fundamental na vida das pessoas. É um mundo encantando que todos deveriam conhecer.
EME - Mandala e Mensageiro dos Ventos são bons produtos para ter em casa? Além de serem decorativos, para que
servem?
Andresa - A Mandala é um símbolo de harmonização, capaz
de transformar a energia tanto das pessoas como também dos
ambientes. A partir dela as coisas podem acontecer. Por exemplo: Se eu quero receber amor, posso ter uma mandala com
tons puxados para o rosa, lembrando a energia do amor. Toda
vez que olhar para aquele símbolo, posso receber a energia
desse sentimento. Os mensageiros dos ventos dão uma sensação reconfortante de harmonia e tranquilidade, criando um
santuário sagrado e espiritual em sua casa, facilitando um fluxo
positivo de energia. Seus sons de cura podem liberar bloqueios
emocionais, criando equilíbrio, harmonia e bem-estar. Os mensageiros dos ventos são protetores, pois afastam os visitantes
indesejados, os maus presságios e todos os tipos de energia
negativa.

EME - Qual a sua dica para as mulheres que estão começando uma nova empresa?
Andresa – Primeiro passo é procurar um negócio que seja de
seu agrado e não só para obter compensação financeira. Segundo
passo é ver se vai ter aceitação, isso se pode fazer através de pesquisa. Mas, hoje temos muita ajuda para iniciar um novo empreendimento, basta procurar o SEBRAE que receberá todo o apoio.
Acredito que nós, mulheres, somos completas e precisamos de
muito pouco para sermos empreendedoras de sucesso, basta muita dedicação, foco e persistência, o resto a gente tira tudo de letra.
Concluindo, a Gayatri é uma loja mais que especial, além
de perfumada, ela acaba sendo um refúgio terapêutico para
quem por ali passa. Não é raro pessoa toda atribulada adentrar
na loja e, sentindo os aromas, a música e uma boa conversa,
sair mais equilibrada, tranquila, com um astral totalmente diferente de quando entrou. Às vezes não adquire nenhum produto, mas leva a boa e especial energia da loja. Sugiro que nos
façam uma visita, venham conhecer nosso espaço, sentir toda
a energia e, tenho a certeza de que acabarão levando algo para
uso próprio ou para presentear alguém especial.
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Entrevista – Calhas Lorencini
ca telhados galvanizados e estrutura
metálica, oferece limpezas e troca de
calhas antigas e enferrujadas por novas.

Por Luan Henrique Lorencini - empresário
Jornal Empreenda - Há quanto tempo a empresa Calhas Lorencini está em atividade? Como
ela surgiu?
Calhas Lorencini - A Empresa Calhas Lorencini
está no comércio desde 2011, mas com as portas
abertas está desde o ano passado. Meu pai, Luís
Ângelo Lorencini, me deu a ideia de trabalhar na
profissão e conquistar a minha própria empresa,
foi quando comecei meu primeiro trabalho no
ramo sem saber nada sobre a área de calhas, era
somente um ajudante. Uma certa vez, eu estava
chegando em casa e meu pai me disse assim: “Filho, não trabalhe somente por causa do dinheiro,
mas sim pela profissão”. Assim segui as orientações
dele e hoje existe a empresa Calhas Lorencini.
EM - Quem são os seus proprietários e com
quantos colaboradores a empresa conta?
Calhas Lorencini - O proprietário sou eu, Luan
Henrique Lorencini, tenho de 28 anos de idade.
Atualmente, a Calhas Lorencini conta com seis colaboradores 6 colaboradores diretos.
EM - Quais produtos a empresa fabrica?
Calhas Lorencini - A empresa fabrica todos os
tipos de calhas, rufos e condutores, também fabri-

EM - Os produtos são feitos em
aço galvanizado?
Calhas Lorencini – Os produtos da
Calhas Lorecini são feitos de material
galvanizado de alta qualidade e as estruturas metálicas são feitas de barras
de ferro e aço carbono resistentes.
EM - Os produtos da Calhas Lorencini atendem a quais setores?
Calhas Lorencini – A empresa Calhas Lorencini atende todos os tipos de residência, mobiliário
para casas e prédios de pequeno e grande porte,
barracões industriais e rurais, sem exceções.
EM - A Calhas Lorencini atende à todos os
bairros de Batatais e outras cidades da região?
Calhas Lorencini – A empresa Calhas Lorencini
atende todos os bairros de Batatais sem exceções,
sempre pronto para atender nossos clientes. Também estamos aptos a atender clientes de cidades
próximas à Batatais.
EM - Como as vendas de produtos da Calhas
Lorencini acontecem?
Calhas Lorencini – As vendas acontecem mediante agendamento para orçamento, fazendo
contato telefone ou whatsapp.

cemos materiais para outros calheiros
da cidade.
EM - Como é feito o orçamento de
calhas? Tem algum custo para o cliente?
Calhas Lorencini – O cliente faz o
primeiro contato conosco por telefone
ou pessoalmente, informando qual a
sua necessidade, agendamos uma visita para tirar medidas e identificar o material que será utilizado no serviço para a formação
de valores. O orçamento é sem compromisso e não
tem custo para o cliente.
EM - Como é a concorrência no segmento de
calhas em Batatais e na região?
Calhas Lorencini – Como na maioria das empresas que atuam no setor de construção civil, o de
calhas não é diferente. Acredito que concorrência
no nosso segmento é um pouco grande, com várias
empresas atuando, porém a área da calhas em Batatais e região tem muito trabalho para todos.
EM - Manter uma página nas redes sociais auxilia as vendas?
Calhas Lorencini – Mantemos uma página na
rede social Facebook, que nos auxilia em mostrar a
qualidade do nosso trabalho para muitas pessoas.

Na nossa página temos fotos de serviços já concluídos, além de ter o endereço e os contatos de
telefone da nossa empresa.
EM - Quais os dias e horários de funcionamento, endereço, telefones de contato, páginas na internet, redes sociais e e-mails da empresa?
Calhas Lorencini – A Calhas Lorencini está
situada à Rua Gustavo Simioni, n.º 450, centro
de Batatais, no box lateral do Estádio Oswaldo
Scatena, sede do Batatais Futebol Clube. Atendemos de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h
e aos sábados atendemos apenas pelos contatos de telefone e whatsapp. Nossos telefones de
contato são WhatsApp (16) 99257-8161 e telefone fixo (16) 3761-8478. Nosso e-mail é lorencini218@gmail.com e no Facebook acesse Calhas
Lorencini Ltda.

EM - A Calhas Lorencini fabrica produtos a
partir de encomendas e sob medida?
Calhas Lorencini – Sim. A empresa fornece material sob medida para atender à necessidade do
cliente, com eficiência e economia. Também forne-

Entrevista – Clínica Veterinária Dr. Vinícius Fleury
Vinicius Fleury Guedes Martins - veterinário

Jornal Empreenda - Quando e como o Consultório Veterinário Dr. Vinícius Fleury iniciou suas
atividades?
Clínica Veterinária Dr. Vinícius Fleury - Em 13
de junho de 2019, vim residir em Batatais e comecei
a fazer atendimentos domiciliares de cães e gatos,
procurei alguns colegas aqui já atuando para uma
parceria e infelizmente fui ignorado por todos, graças a Deus, foi um estimulo para montar meu próprio local fixo. O Consultório Veterinário “Vinícius
Fleury” iniciou suas atividades no dia 15/01/2020,
cito à Rua Paraná 1056- Vila Lídia. Com o aumento
da demanda, infelizmente a sala ficou pequena, o
quórum de clientes foi aumentando, Graças a Deus
e a toda equipe, tivemos que mudar de endereço
para proporcionar um ambiente mais aconchegante, priorizando o bem estar animal. Com isso, aproveitamos o ensejo e transformamos o Consultório
Veterinário “Vinícius Fleury” em Clínica Veterinária
“Vinícius Fleury”.
EM - Quem são os proprietários e com quantos colaboradores a empresa conta atualmente?
Dr. Vinícius Fleury – Os proprietários sou
eu, Vinicius Fleury Guedes Martins e Joice
Santana de Macedo. A Joice cuida da recepção e do financeiro. Também temos os auxiliares veterinários Patrícia Bertolucci e Matheus
Shimura.
EM – A Clínica Veterinária atende animais de
pequeno e grande porte?
Dr. Vinícius Fleury – Sim, atendemos na nossa Clínica Veterinária “Vinícius Fleury” animais de
pequeno e grande porte, e também silvestres 24
horas.

EM - Além das consultas veterinárias e exames, o Consultório oferece outros produtos,
como medicamentos e produtos de higiene?
Dr. Vinícius Fleury – A Clínica possui farmácia
própria, ou seja, o pet é consultado, medicado e
já sai com a receita encaminhada para nossa farmácia. Fizemos isto para melhor comodidade do
tutor e até mesmo do seu pet, para evitar de ficar
andando pela cidade atrás de medicação. Esta farmácia veterinária não é aberta ao público, é de uso
exclusivo dos clientes.
EM - No consultório também são realizadas
cirurgias e internações quando necessárias?
Dr. Vinícius Fleury – Sim, a Clínica possui um
centro cirúrgico totalmente equipado para atender
todos os tipos de cirurgias: A cirurgia de castração, conhecida como ovariosalpingohisterectomia
(OSH) nas fêmeas, ou orquiectomia em machos.
Mastectomias (retirada de mamas), cirurgias oculares, como de catarata, de correção de entropio,
cirurgia de torção gástrica, cistotomia, cirurgia de
boca, ortopédica com placa e parafuso, ortopédica
com pino intramedular, ortopédica com fixador externo, de coluna, hemilaminectomia, amputações
de membros, cirurgia para remoção de tumores,
para retirada de cálculos em vesícula biliar, retirada
de cálculos em ureter, retirada de cálculo em bexiga, retirada de cálculo em uretra, cirurgia de otohematoma, de mandíbula, tartarectomia (limpeza
dos dentes) entre outras.
EM - Animais, mesmo que não apresentem
sintomas aparentes, é recomendável fazer consultas preventivas?
Dr. Vinícius Fleury – Assim como os seres humanos, os animais também precisam estar com a
saúde bem cuidada. Por isso, a medicina veterinária preventiva é tão importante. Para executá-la,
é preciso que você leve seu cachorro ou seu gato
para ser consultado por um veterinário pelo menos
duas vezes por ano. Faça um check-up anual. Na
consulta seu pet vai fazer alguns exames de rotina,
principalmente para observar como está o funcionamento de órgãos como o fígado e rins, hemograma e exame de urina são solicitados. No entanto,
para a realização de um check-up mais detalhado,
outros testes podem ser pedidos. Além desses
exames laboratoriais, o especialista também deve
questionar sobre o comportamento do mascote,
como está a alimentação e o consumo de água, os
passeios, a rotina de fazer xixi, entre outros. Tem
ainda um exame físico para analisar a situação da

pele, dos pelos, dos ouvidos, da boca etc. Caso seu
bicho de estimação já tenha algum tipo de problema crônico, essas visitas ao especialista devem ser
mais constantes. Outro quesito bastante relevante — e que exige a visita ao veterinário por, pelo
menos, uma vez ao ano — é a imunização. Assim
sendo, o profissional deve indicar e aplicar vacinas,
vermífugos ou outros medicamentos que possam
evitar enfermidades como a provocada por carrapatos ou a temida leishmaniose.

Dr. Vinícius Fleury – A castração é a única maneira ética e eficaz de prevenir diversas doenças
em cães e gatos. Porém, o número de castração só
não é maior porque, infelizmente, esbarra na falta
de informação. Leiam o benefícios a seguir: Prevenção de inúmeras doenças; Evita a procriação e crias
indesejadas; Melhora no comportamento; Evita
gravidez psicológica; Diminui o risco de fugas; Previne brigas; Aumenta a expectativa de vida; Evita
propagação de doenças graves.

EM - Parasitas, como pulgas e carrapatos, podem adoecer um animal?
Dr. Vinícius Fleury – Pulgas e carrapatos são
um problema muito comum na vida de cães e gatos, principalmente em períodos mais quentes, em
que a temperatura e umidade favorecem sua proliferação. Até mesmo aqueles pets que convivem
pouco com outros animais estão suscetíveis a esses
parasitas, que causam desde uma simples coceira
até a transmissão de doenças infecciosas graves.

EM - No setor de atendimento médico veterinário há concorrência?
Dr. Vinícius Fleury – Não encaro meus colegas de profissão como meus concorrentes, penso
que o sol nasce para todos e todos tem seu lugar
nele. Infelizmente a classe é muito desunida, sempre terá um colega faltando com a ética para com
outro, minha parte eu faço e não deixo a peteca
cair. Coloco todos os Veterinários aqui de Batatais
pela manhã em minhas orações para que tenham
um ótimo dia e seus locais de trabalhos sempre
lotados de clientes, por que aí se esquecem de tomar conta de mim e me deixam trabalhar. Sempre
estarei inovando, pensando no pet e no seu tutor,
principalmente praticando preços justos.

EM - É importante ter cuidado com os dentes
dos pets?
Dr. Vinícius Fleury – Cuidar dos dentes do cachorro é o primeiro passo para a prevenção de
quadros graves. Estabeleça uma rotina diária de
escovação dos dentes do seu cachorro e, caso não
seja possível fazer isso todos os dias, faça ao menos
duas ou três vezes por semana. Faça uso somente de escovas e pastas de dentes para cachorros!
Além da escovação, você também pode contar
com os ossinhos especiais para limpeza de dentes
e os brinquedos específicos, que ajudam a eliminar
a placa e o tártaro sem o cachorro nem perceber,
mas lembre-se: estas opções não substituem a escovação, apenas a complementam!
EM - Quando a cirurgia de castração é indicada?

EM - Qual o endereço, telefones de contato e-mails do Clínica Veterinária Dr. Vinícius Fleury?
Dr. Vinícius Fleury – Clínica Veterinária “Vinicius Fleury” está localizada à Rua Topázio n.º 394,
no Bairro Vila Lídia. Os nossos contatos são: (16)
3662.6858 e (16) 99293.7402 (Whatzapp).
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Balança Comercial de Batatais teve saldo
de US$ 53,94 milhões em 2020
131º no ranking de exportações
do Estado de São Paulo, o que
corresponde a 0,1% das exportações de todo o Estado, e em 481º
no ranking Brasil, lembrando que
o Estado de São Paulo tem 645
municípios e o Brasil 5.570.
Os principais países importadores de produtos de Batatais são
Bangladesh, China, Egito, Nigéria,

S

egundo dados do Ministério da Economia, a
Balança Comercial de Batatais apresentou no ano de 2020
um saldo positivo de US$ 53,94

milhões. No período as empresas de Batatais exportaram US$
59,17 milhões e importaram US$
5,23 milhões.
Batatais ficou classificada em

Marrocos, Índia, Indonésia, Iraque, Arábia Saudita e Argélia. Os
principais produtos exportados
são o açúcar, que totalizou US$
55,1 milhões e que corresponde
a 93% de todas as exportações
efetuadas pelas empresas de
Batatais, seguido por máquinas
agrícolas com US$ 2,86 milhões e
soja com US$ 707 mil.

QUADRO – PAÍSES IMPORTADORES DE PRODUTOS DAS
EMPRESAS DE BATATAIS – 2020
Classif
País
Valor Exportado
% Part.
1
Bangladesh
US$ 10,1
17,10%
2
China
US$ 8,77
14,80%
3
Egito
US$ 5,21
8,80%
4
Nigéria
US$ 3,84
6,49%
5
Marrocos
US$ 3,67
6,20%
6
Índia
US$ 3,61
6,11%
7
Indonésia
US$ 3,50
5,91%
8
Iraque
US$ 2.33
3,93%
9
Arábia Saudita
US$ 2,31
3,90%
10
Argélia
US$ 1,94
3,27%

Batatais tem 2.956 clientes negativados
na Boa Vista SCPC

S

egundo a ACE Batatais o
banco de dados de clientes negativados da Boa
Vista SCPC apresentou até o dia
31 de dezembro de 2020, o total
de 2.956 clientes negativados. A
média de ocorrências de negativação é de 1,9 ocorrências por
clientes e atinge o total de 5.693
ocorrências. O valor total da dívida dos inadimplentes negativados
é de R$ 3.517.435,48.
Entre os negativados, 1.972
são do sexo masculino e 984 do
sexo feminino, sendo 2.718 solteiros e 238 casados. A faixa etária
que possui maior concentração
entre os inadimplentes é entre 30

e 40 anos, possuindo 963 clientes
negativados. Há ainda 727 clientes negativados na faixa etária
entre 41 e 50 anos e 568 clientes
com idade entre 51 e 60 anos.

A maior concentração do valor
da dívida fica entre
R$ 101 a R$ 500
com 2.757 ocorrências e totaliza R$
763.362,53. Há ainda 876 clientes com
dívida de R$ 501
a R$ 1.000 e 540
clientes com dívida
entre R$ 1.001 a R$
2 mil reais.
No ano de 2020 foram negativados 544 clientes que deixaram
de pagar uma dívida de R$ 434
mil. No ano de 2019 foram negativados 560 clientes com uma

Batatais tem mais de
44 mil veículos

C

onforme pesquisa efetuada pela ACE Batatais
no site do Departamento
Nacional de Trânsito (DENATRAN),
o município de Batatais encerrou
o ano de 2020 com 44.039 veí-

culos
cadastrados para o
recolhimento
do Imposto de
Propriedade de
Veículo Automotores (IPVA).
Segundo
os dados do
Denatran
se
somarmos os
automóveis, caminhonete e camioneta, totaliza 31.057 veículos, mais os ciclomotores, motocicleta, motoneta e triciclos que
totalizam 9.066 veículos da categoria, temos um total de 40.123

veículos circulando pelas ruas de
nossa cidade. Segundo os dados
do IBGE o Estado de São Paulo
possui 46.289.333 habitantes,
21.156.154 veículos, 23.176.871
pessoas habilitadas. Segundo
dados do IBGE o município de
Batatais possui 62.980 habitantes.
Segundo do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal
no ano de 2020 foi recolhido de
IPVA ao município o valor de R$
11.385.336,05. Vale observar que
o valor corresponde a 50% do
total do IPVA, os outros 50% são
recolhidos ao Estado.

dívida de R$ 443 mil.
Até o dia 20 de janeiro deste
ano, os dados da Boa Vista SCPC
indicavam que havia 30 clientes
negativados, com 36 ocorrências,
uma média de 1,2 ocorrências
por cliente, e uma divida de R$
31.721,53. Entre os clientes negativados, 14 são do sexo masculino
e 16 do sexo feminino, sendo 27
solteiros e três casados. As ocorrências por faixa de valor indicam
que 20 ocorrências são com valor
entre R$ 101,00 a R$ 500,00 totalizando R$ 5.196,03 e 7 clientes
com divida acima de R$ 2.000,00
totalizando R$ 17.214,74.
Fonte: ACE Batatais
QUADRO
QUANTIDADE DE VEÍCULOS
Tipo
Qtde.
Automóvel
25.475
Caminhao
1.231
Caminhão Trator
343
Caminhonete
3.962
Camioneta
1.620
Ciclomotor
429
microônibus
145
Motocicleta
7.624
Motoneta
1.004
Ônibus
199
Reboque
1.071
Semi-Reboque
565
Side-Car
2
Outros
3
Trator Rodas
2
Triciclo
9
Utilitário
355
Total
44.039
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Batatais participa de todos os projetos culturais
online destinados a prefeituras no estado e ganha
título de “capital da cultura”

A

s limitações impostas pela pandemia
obrigaram o Governo do Estado de São Paulo
a mudar os editais culturais
para o formato online. Anualmente os editais lançados
apresentavam propostas direcionadas aos artistas ou a
prefeituras.
Batatais através da Secretaria de Cultura e Turismo
sempre teve uma tradição
em participar desses editais e
conseguir programações para
a cidade. Mas no final de 2020
a cidade superou todas as expectativas e foi contemplada
em todos os editais, levando
o nome e a produção artística
da cidade para todo o mundo.
CIRCUITO SP ONLINE
O Circuito SP é um programa de promoção da difusão
artístico-cultural descentralizada no estado, por meio da
circulação de apresentações e
ações formativas diversificadas, de artistas e grupos com
comprovada relevância em
municípios, em parceria com
as prefeituras municipais.
Atua assim para a formação
de público e de repertório cultural, para o acesso ampliado
aos bens e processos artístico-culturais, para o aprimoramento da produção local e
para o apoio de espaços de
criação, produção e difusão
artística, promovendo impacto positivo na cadeia produtiva da cultura e no desenvolvimento econômico, social e
humano.
Batatais participa ha alguns anos do seleto grupos de
cidades do estado a receber
o Circuito SP (menos de 10%
das cidades do estado). Com a
pandemia ao invés de somente receber atrações a cidade

partilhou uma atração local
na plataforma online. O Grupo Raiz Samba 6 gravou um
show no de cerca de 1 hora
de duração no Teatro Municipal Fausto Bellini.
Além do Raiz Samba 6 o
The Soul Power realizou gravação em nosso Teatro Municipal em dezembro de 2020.
Parte das duas atrações foram
exibidas nas transmissões da
Virada SP Online e em breve
estarão disponíveis na integra
na plataforma culturaemcasa.
com.br
TRADIÇÃO SP ONLINE
O Tradição SP Online é um
programa recente na grade
de atividades da Secretaria
de Cultura e Economia Criativa do Estado. Substitui a ATM
(Atendimento aos Municípios), que era um programa
de caráter mais político por
uma ação técnica. O projeto
contemplou 40 municípios
do Estado de São Paulo para
apoio a ações de difusão virtual de eventos locais, que
sejam tradição do calendário
local e com grande impacto
cultural.
A Secretaria de Cultura e
Turismo em parceria com a
Secretaria Municipal de Educação participou no Tradição
com a Feira Afro-brasileira
Maria Aparecida de Oliveira,
com o tema: Todo Povo dessa
Terra. A ação gerou a produção de contação de histórias,
apresentação musical, exposição, criação de murais artísticos e entrevistas que foram
exibidas pela TV Educadora e
também em plataformas online.
REVELANDO SP ONLINE
O Revelando São Paulo
reunia artesãos, culinaristas

e mestres e manifestações da
cultura tradicional na capital
onde vendiam seus produtos
e realizavam apresentações.
Esse ano em virtude da pandemia a atração ganhou novo
formato.
Os artistas selecionados
participam do Revelando SP
Online através de manifestações gravadas que representem a valorização e difusão da
cultura tradicional do município. Os representantes de Batatais são: Antônio Roberto da
Silva (da cachaça João Roberto), Conceição Aparecida da
Silva (Arte Naif), Sueli Vieira
Damascena (artesanato com
tecidos) e Aparecida de Mello
(artesanato com linhas).
Os vídeos dos artistas locais já foram produzidos e enviados, com imagens e edição
de Paulinho Tolentino Produções e Roteiro e Supervisão
de Luciano Dami. Em breve
estarão disponíveis na plataforma culturaemcasa.com.br
REVELANDO SP FORMAÇÃO
Além dos vídeos produzidos a artesã Sueli Vieira foi
selecionada para a capacitação do Revelando SP. Ela fez
um curso on-line que permitirá que o conhecimento seja
multiplicado com os diversos
núcleos de artesanato existentes no município. A capacitação além de outros temas
trata de ações de adaptação
de vendas no período da pandemia e o planejamento para
a retomada das ações.
VIRADA SP BATATAIS ONLINE
A primeira edição da “Virada SP Online” de 2021 destacou a produção cultural de
Batatais em um evento com
12 horas de duração.
Promovida pela Associa-

ção Paulista dos Amigos da
Arte, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo a
Virada contemplou 16 municípios do Estado de São Paulo.
Batatais foi selecionada por
meio de chamada publica no
programa “Juntos Pela Cultura” e recebeu o título “Capital Cultural do Estado de São
Paulo” pela diversidade e potencialidade de suas expressões culturais e pelo apoio da
Prefeitura no setor.
O evento contou com as
atrações locais: Caio Bendasoli, Duo Caiçara, Que Bloco
é Esse, Raiz Samba 6, Teatro Athos de Rua, Núcleo de
Teatro Evoé, Contação de
Histórias com Luis Fernando
Trentin e Mostra de curtas
Meu Primeiro Filme. Também
foram realizados documentários sobre alguns aspectos da
cultura local como a arquitetura com o arquiteto, urbanista e ex-diretor de Patrimônio
Histórico Artístico e Cultural
de Batatais Kauê Paiva, o Centro de Documentação da 2ª
Guerra Capitã Altamira Pereira Valadares com a responsável pelos museus Alessandra
Baltazar, a produção audiovisual em Batatais e a produção
cinematográfica da Boca do
Lixo com José Adauto Cardoso, o Memorial Claretiano e o
Memorial José Olympio com
a bibliotecária Ana Carolina
Guimarães, produção cultural
em Batatais com o ex-secretário de Cultura e Turismo Luciano Dami, entre outras ações
de destaque como a apresentação da NUAPI. Além disso, o
evento contou com atrações
externas como documentário
realizado na casa de Portinari
em Brodowski, sarau literário
“Carta a um Bebê que Nasce”,

com Marina Melo, Natasha
Félix e Aline Bei, esta última
ganhadora do Prêmio São
Paulo de Literatura de 2018 e
shows com Sérgio Reis e Teatro Mágico.
A programação da Virada
SP Batatais pode ser assistida
em: https://culturaemcasa.
com.br/video/virada-sp-online-batatais/
O Ex-Secretário Municipal
de Cultura e Turismo Luciano
José Dami destaca que todas
essas ações foram possíveis
graças ao investimento técnico na secretaria, capacita-

ção dos agentes culturais do
município e muita dedicação
ao trabalho. “Deixamos um
legado para Batatais. Mesmo
encerrando o trabalho em dezembro de 2020 vamos colher
ainda muitos resultados no
primeiro semestre de 2020
com a Virada SP, Revelando
SP, Lei Aldir Blanc, entre outras ações. Recebemos um
Departamento de Cultura e
devolvemos uma Capital Cultural do Estado de São Paulo.
Que a Cultura de Batatais continue frutificando mesmo nos
momentos de crise.”
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Atividades on-line da Extensão Universitária do Claretiano estarão
de volta a partir de fevereiro; acesse o Portal e faça a sua inscrição
fazer um cadastro finalizando com uma senha pessoal.
Neste momento o sistema vai
liberar o RA que deverá ser
usado em todas as atividades de extensão que desejar
fazer no Claretiano. Esse RA
deve ser anotado, juntamente com a senha, que é de uso
pessoal, pois o Registro de
Aluno sempre será solicitado
nas inscrições das atividades
no Portal da Extensão do Claretiano. Quem já tem RA do

O

Claretiano - Centro
Universitário de
Batatais dá início
às atividades virtuais de extensão universitária de 2021
no dia 12 de fevereiro com
a palestra on-line Depressão
ou desânimo? diferenciando
tristeza e patologia com a
Profª Ma. Samara Fernanda
dos Santos, docente do Claretiano - Centro Universitário de Rio Claro e com o Café
Filosófico Intersecções entre
Terapia e Práticas Filosóficas:
um olhar atualizado, com o
Filósofo e Prof. Me. Sérgio
Máscoli e a mediação do Prof.
Dr. Edson Renato Nardi, coordenador do curso de Filosofia
da Instituição.
A palestra on-line Depressão ou desânimo? Diferenciando tristeza e patologia
poderá ser assistida ao vivo
pelo Portal da Extensão às
20h, e o acesso é gratuito, no
entanto, ela confere certificado de participação mediante
o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 20,00,
cuja opção deve ser feita no
ato da inscrição. Durante esta

atividade, a Profª Ma. Samara
vai explicar de forma clara e
objetiva o que é a depressão;
os dados recentes sobre depressão; os principais sintomas da depressão; os mitos
sobre a depressão; desânimo,
tristeza e sentimentos diversos: quando é normal?; as
principais causas da depressão; o que não se deve falar
para alguém depressivo?; as
intervenções possíveis em
casos de depressão e quando buscar ajuda profissional?
Vale lembrar que a depressão
atinge grande parte da população mundial e a Organização Mundial da Saúde (OMS)
estima que mais de 300 milhões de pessoas no mundo
sejam depressivas.
É importante lembrar
que o Café Filosófico não
será transmitido pelo Portal
da Extensão, mas faz parte
do catálogo de atividades
do Claretiano e o acesso é
totalmente gratuito, inclusive o certificado. A atividade
acontece pelo Google Meet,
com início às 19h, e para participar basta neste dia 12 de

fevereiro ter este link http://
meet.google.com/vzu-nyob-vtr (copie e cole no navegador de sua preferência).
“O Café Filosófico privilegia
o diálogo em vez do debate,
pois não se trata de retórica,
mas de uma busca pela pesquisa coletiva, cujo resultado
depende dos participantes.
O diálogo filosófico é uma investigação mútua baseada no
princípio de que quanto mais
pontos de vista houver, melhor compreenderemos o que
há para compreender. Não há
vencedores nem perdedores
- é aberto, com base na colaboração”, explica o Prof. Dr.
Edson Nardi, coordenador do
curso de Filosofia e mediador
de todos os Café Filosóficos
realizados pelo Claretiano.
COMO POSSO FAZER A
MINHA INSCRIÇÃO NO
PORTAL DA EXTENSÃO?
Para quem ainda não tem
RA (Registro de Aluno) do
Claretiano, o primeiro passo
para fazer a inscrição no Portal da Extensão é acessar o
local, escolher a atividade e

S

Claretiano, basta acessar o
Portal da Extensão, escolher
o curso e fazer a inscrição.
COMO TENHO ACESSO
AOS CAFÉS FILOSÓFICOS?
Os Cafés Filosóficos do
Claretiano acontecem no
Google Meet, que é um serviço de comunicação por vídeo
desenvolvido pelo Google, e
por isso é preciso ter sempre
o link de acesso. Para o Café
Filosófico do dia 12 de feve-

reiro, cujo tema é Intersecções entre Terapia e Práticas
Filosóficas: um olhar atualizado, com o Filósofo e Prof.
Me. Sérgio Máscoli o link
para acesso é o http://meet.
google.com/vzu-nyob-vtr
Para mais informações
sobre os Cafés Filosóficos
entre em contato com o coordenador do curso de Filosofia, o Profº. Drº. Edson Nardi, pelo e-mail filosofia.ead@
claretiano.edu.br

Caça Palavras

empre escolhemos um Caça Palavras divertido para nossos leitores poderem relaxar,
ter alguns momentos de descontração, mas alguns servem para criar consciência sobre
algumas situações, como por exemplo, fazer exercícios físicos ou consumir alimentos
saudáveis. Nesta edição vamos pedir o cuidado redobrado para evitar a contaminação pelo Covid-19, lembrando que se trata de um vírus que age de forma diferente em cada organismo,
podendo ser mais severo em alguns e a pessoa precisar de cuidados especiais dentro de uma
unidade hospitalar. Se cuidando direitinho, com distanciamento social, usando álcool volume
70% e máscara sempre que sair de casa, evitará situações desagradáveis e para não esquecer
disso, o nossa Caça Palavras é sobre aquele lugar que só vamos muitas vezes em último caso, o
Hospital. Aproveite e procure a palavra secreta “Nutricionista”. Boa diversão!
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