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Ennio César Fantacini - Presidente ACE

É

E-mail: presidente@acebatatais.com.br

com grande alegria que estou retornando à presidência dessa estimável
instituição, onde, com o tempo, passei a admirá-la e respeitá-la cada vez mais.
Agradeço a todos os associados que aceitaram o meu retorno e peço que me ajudem a
fazer a transformação necessária para que a
Associação Comercial e Empresarial não fique
para trás das mudanças que o mundo exige
atualmente. Implantamos esse informativo
no mês de julho de 2010, na minha primeira
gestão como presidente. Irei reproduzir em
quase sua totalidade, minha fala na época
e vamos analisar a realidade daquela época
com a dos dias atuais:
“Estamos trazendo até você, leitor, esse
novo informativo. Quero agradecer o empenho de todos os colaboradores da ACE, da
Diretoria e também do Conselho, que tanto
estão me apoiando nesse começo de mandato. Sei que as mudanças são muitas vezes
questionadas por alguns, mas para termos
certeza de que elas serão boas ou não, precisamos mudar, agir, mas sempre ouvindo
a opinião dos nossos associados, para que,
se errarmos, seja o mínimo possível. Só erra
quem faz. Queremos que com essas mudanças construtivas, elas nos tragam muito mais
informações do empresariado local. O que
nós produzimos, exportamos, importamos,
empresas novas se instalando, empresas que
são sucesso, etc, e também para trazer informações sobre o que se passa fora daqui, tanto em âmbito nacional quanto internacional.
Nosso desejo é sempre estarmos atualizados
com o que nos cerca, para podermos dar um
norte aos nossos negócios, como também
quanto ao crescimento e ao desenvolvimento de nossa comunidade.

Falando em crescimento e desenvolvimento - conceitos muito próximos para alguns, conceitos muito diferentes na realidade
- podemos perceber que muitas empresas
crescem, aumentam faturamento, lucro, rentabilidade, número de funcionários, número
de lojas, número de fábricas etc. mas não se
desenvolvem. Na verdade, o que garante o
crescimento contínuo e sustentável é o que
se chama de desenvolvimento. O Brasil de
2010 é um claro exemplo de quem cresce,
mas não se desenvolve. Apesar do aumento
do PIB, continuamos com níveis altos de crimes e de tragédias no trânsito. Apesar dos
bons índices da economia, temos um péssimo
sistema educacional e de saúde. É lícito, portanto, que façamos a pergunta: o que é uma
empresa desenvolvida? A resposta é simples:
é aquela empresa onde, além do crescimento,
existe uma forte cultura de DESENVOLVIMENTO HUMANO. Quando uma empresa cresce,
mas não se desenvolve, a decadência no curto
prazo é inevitável. Empresários precisam avaliar quais esforços reais estão fazendo para
desenvolver suas organizações.”
Como puderam notar, desde aquela
época, já falávamos em mudanças, ações e
isso é uma constante no mundo empresarial. Vamos analisar nossas empresas para
ver se elas se DESENVOLVERAM ou apenas
CRESCERAM.
E por fim, quero convidar todos os empresários de Batatais, associados ou não, para
que conheçam melhor a Associação Comercial e Empresarial (ACE), para saberem quais
os benefícios que ela tem a oferecer e o que
ela pode auxiliar a sua empresa e muito mais.
Associado, VOCÊ é o sucesso desta ACE,
participe!
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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

Cidade
3761-3406
3662-1057
3662-7673
99403-5230
3761-4211
99163-1651
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COMUNICADO IMPORTANTE

Adaptação de acesso e segurança ao sistema de consultas
da ACE Batatais, Boa Vista SCPC

E

m 14 de agosto de
2020 entrará em vigor no Brasil a Lei
n. 13.709/2018 (Lei Geral de
Proteção de Dados – LGPD),
com o objetivo de dar transparência, privacidade e segurança em relação ao uso dos
dados pessoais.
Em função disto, e objetivando maior segurança aos
nossos serviços, a Sophus
(Empresa Fornecedora do
sistema de consultas da Boa
Vista SCPC, e de gestão da
ACE Batatais) tem adotado
novas medidas de segurança,
visando evitar invasões, uso
indevido e vulnerabilidade do
acesso ao sistema utilizado
pelos nossos clientes.

O

ano de 2.020 deve
ser agitado ‒ e,
provavelmente,
turbulento ‒ para o Direito
brasileiro.
Destaco cinco questões.
1) As implicações políticas da gestão ambiental do
Governo Federal.
A política ambiental do
Governo Bolsonaro, capitaneada pelo Ministro do Meio
Ambiente, Ricardo Salles, foi
bastante polêmica ao longo de
2019, especialmente o capítulo
das queimadas na Amazônia.
Apenas para lembrar, Ricardo Salles era o Secretário de
Meio Ambiente de São Paulo
que queria “privatizar” a Floresta de Batatais. Está implicado
em alguns inquéritos e ações civis públicas aqui em São Paulo.
Há quem sustente na mídia que ele pode não continuar à frente do Ministério
do Meio Ambiente em 2020.
Trata-se de aposta alta, pois
Salles tem o discurso muito
alinhado com o do Presidente
da República, especialmente
quando o assunto é a Amazônia.
Além das próprias implicações que destruir ou explorar sem planejamento o
maior patrimônio natural do
mundo, que dispensa maiores comentários, o principal
embate em 2020 será o alinhamento ‒ ou desalinhamento ‒ da política ambiental
com as expectativas do resto
do mundo, especialmente na
Europa.
Manter como está, pode
prejudicar o acordo com a
União Europeia, que vinha
sendo costurado pela diplo-

Nosso sistema possui os
recursos de troca de senhas,
bloqueio de senhas sem utilização, tamanho mínimo para
a senha, alertas de volume de
consultas disponíveis desde
setembro de 2008 (estes passaram a ser obrigatórios em
fevereiro de 2019).
As medidas de segurança
já adotadas são:
• Número mínimo de tentativas de acesso para bloqueio da senha; (Automático)
• Obrigatoriedade de alteração de senha a cada 150
dias; (Automático)
• Bloqueio da senha sem
acesso a mais de 90 dias; (Automático)
• Tamanho mínimo da se-

nha de 6 caracteres;
• Limitação do horário
para consultas entre 06h e
22h; (Automático, pode ser
alterado com solicitação na
ACE Batatais)
• E-mails enviados diariamente com a volumetria de
consultas; (Para a ACE Batatais)
• Parametrização para
bloqueio de senhas que efetuarem consultas fora da média. (Automático)
• Segundo fator de autenticação*;
• Senha com conteúdo
“forte”, sendo necessário o
uso de caracteres especiais,
letras maiúsculas, minúsculas
e números.

*Segundo fator de autenticação. Esse segundo fator é
baseado em perguntas sobre
dados existentes no cadastro
do associado, como: Razão
Social, Nome Fantasia, Endereço etc. Assim, será exibida
uma tela com 8 alternativas,
onde ele deve escolher uma.
Após a escolha da alternativa
correta o acesso é liberado.
Caso contrário, uma nova
pergunta é exibida e após 3
tentativas erradas a senha e
endereço IP do associado é
são bloqueados. Sendo assim
necessário o associado ligar
na ACE Batatais pelo fone
16 3761-3700 para solicitar
o desbloqueio. Está função
está em funcionamento des-

de 15/08/2019, de forma
automática e compulsória e
em 09/09/2019 foi implantado também a Frase de segurança como alternativa à rotina de perguntas. Com isso,
o usuário poderá cadastrar
uma frase de segurança para
autenticar seu acesso.
Caso o associado desejar
utilizar a frase de segurança
deverá entrar no sistema e
cadastrar sua frase ou solicitar a ACE Batatais para sua
criação.
Destaca-se que a utilização deste recurso é essencial
para garantir a segurança de
acesso ao sistema e dos dados nele contidos.
A ACE Batatais também
terá suas configurações de
segurança onde deverá se
ter um Operador Master, delegado para parametrizar o
sistema da forma que achar
mais segura para a operação
da Entidade.
A criação deste Operador
Master será obrigatória a

partir de 20/01/2020.
Ressalva-se que a Sophus
objetiva o melhor uso do sistema em favor do cliente,
mas não se responsabiliza
por eventuais invasões, mau
uso do sistema por parte de
seus clientes Entidades ou de
seus associados. A Sophus
Informações Cadastrais está
se adaptando a Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD)
e se estruturando de maneira incisiva a evitar prejuízos,
danos ou qualquer perda
em função de invasões de
hackers ou terceiros não autorizados pelo detentor do
acesso.

Cinco temas importantes em 2020
macia brasileira há mais de
quinze anos (apesar do Governo Bolsonaro tomá-lo como
obra sua).
2) Reforma Tributária e Reforma Administrativa
Não deve demorar muito
para que todos percebam que
a Reforma da Previdência não
resolve nossos problemas de
curto prazo (ela é um projeto
de futuro), em especial, que
ela não será suficiente para resolver um dos grandes problemas da administração pública
na atualidade: o déficit fiscal.
Em 2018, o déficit foi de
cerca de R$ 120 bilhões. Em
2019 a estimativa de analistas
é de que seja de R$ 100 bilhões e o Secretário do Tesouro disse há dois dias que pode
ficar em R$ 70 bilhões, o que
seria uma excelente notícia.
Para os menos antenados,
isso significa que o Governo
gastou mais do que arrecadou. E isso num ano de tímidos investimentos do setor
público em obras, o que a
afeta a economia de maneira
geral.
Este é a primeira e principal razão para que sejam
aprovadas o quanto antes as
Reformas Tributária e Administrativa. O segundo motivo,
é reduzir o peso do Estado na
economia.
Não é tarefa fácil, especialmente por ter que acomodar os interesses políticos e financeiros e Estados e
Municípios, além da pressão
de uma classe muitíssimo organizada e articulada: a dos
servidores públicos federais,
que deve se opor à perda de
benefícios.

No setor privado, a expectativa é quanto à redução da
carga tributária e à simplificação de procedimentos de
arrecadação e informações
fiscais.
O grande desafio: reduzir
a carga tributária sem causar
mais déficit orçamentário, o
que implica, necessariamente, em reduzir o custo da máquina pública.
3) A continuação da reforma trabalhista.
A reforma trabalhista não
acabou apesar de não ter
cumprido ‒ como era sabido ‒
sua principal promessa: gerar
empregos.
Iniciada no Governo Temer, em 2017, a transformação trabalhista teve mais um
capítulo, com Lei da Liberdade Econômica de 2019 e, mais
recentemente com a Medida Provisória 905, que traz o
Contrato de Trabalho Verde
Amarelo, para incentivar o
primeiro emprego, além de
importantes modificações na
CLT, especialmente quanto à
duração do trabalho e a aplicação de multas administrativas.
Particularmente, continuo
achando estranhíssimo o silêncio de sindicatos e centrais
sindicais. Até parece que se
conformaram com as reformas, inclusive a que tirou
faturamento das entidades
sindicais, apesar de ter aumentado seu poder de negociação (o que não deixa de ser
uma grande porta aberta para
corrupção).
O Executivo obteve apoio
importante às reformas: a
presidente eleita do Tribunal

Superior do Trabalho, Ministra Maria de Fátima Peduzzi,
que assume a Corte em 2020,
declarou em entrevista à Folha de São Paulo que é favorável às modificações da legislação trabalhista.
Deixo uma reflexão: grande parte das reformas envolve
não apenas a racionalização
do contrato de trabalho, mas,
principalmente, a redução de
custos trabalhistas e, por conseguinte, o trabalhador pode
perder poder de compra.
Lembremos que as economias
funcionam em cadeia: trabalhador com menos dinheiro
obviamente gasta menos e,
então, reduzir direito trabalhista não necessariamente
importa em melhorar a vida
das empresas. É conta que
ainda precisa ser feita.
4) A questão da prisão em
segunda instância
É fato conhecido que o STF
impediu a prisão em segunda
instância. A Corte aplicou o
inc. LVII do art. 5º da Constituição e o art. 283 do Código
de Processo Penal que, em resumo, preveem que ninguém
poderá ser preso antes da
sentença penal condenatória
transitada em julgado, salvo
nas hipóteses de prisão cautelar.
O “x” da questão é o “trânsito em julgado”. Esta expressão se refere à decisão judicial
da qual não caiba mais recurso.
Os juízes e tribunais brasileiros têm ficado mais ágeis,
especialmente com a consolidação do processo digital. O
problema tem sido a tramitação do recurso nos tribunais

superiores, ou seja, o Tribunal
Superior do Trabalho, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, que
é bastante demorada. A principal implicação em material
criminal é a prescrição.
Depois que o STF barrou a
prisão em segunda instância,
o Congresso Nacional se articulou para modificar a Constituição. Surgiu a PEC 199/2019.
A ideia não é nova. Foi proposta anos atrás pelo Ministro César Peluso, então Presidente do STF e consiste em
transformar os recursos para
os tribunais superiores em
“ações rescisórias”. Com isso,
o último recurso seria para a
segunda instância, antecipando o trânsito em julgado.
Problemas: a) não basta a
PEC 199. É preciso modificar,
também, a legislação ordinária e, para isso, o Congresso
está cochilando; b) A PEC 199
também traz implicações na
esfera civil, tributária e trabalhista, porque antecipa o
trânsito em julgado para estas
ações também.
5) O direito e a tecnologia
Em agosto de 2020 entra
em vigor a Lei Geral de Proteção em Dados, que vai modificar sensivelmente o modo
como os dados pessoais são
tratados. Já fizemos alguns
apontamentos a respeito na
edição de agosto/2019 do
Jornal Empreenda (disponível
em https://www.acebatatais.
com.br/informativos).
Grande parte das empresas está protelando a adequação à LGPD.

Não é conveniente deixar
para última hora, pois as mudanças são grandes e as consequências de não fazê-las
podem ser graves, principalmente a aplicação de multas.
Há um projeto de lei prorrogando a entrada em vigor
da LGPD para 2022. Pode ser
que entre na pauta do Congresso e até seja aprovado
quando os interessados ‒
principalmente o Governo
Federal ‒ perceberem que
ficaram sem tempo.
Por fim, nesta semana o
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações abriu consulta pública
para a regulação da inteligência artificial no Brasil.
O assunto é complexo e
muitíssimo importante.
Dispositivos com inteligência artificial podem
substituir a decisão de seres
humanos em programas de
instituições financeiras e estratégia militar até equipamentos domésticos, veículos
e celulares.
Tem implicações práticas
importantes tanto na própria execução destas tarefas
quanto na substituição de seres humanos, limitando ainda
mais o mercado de trabalho.
O ano será de muito trabalho. Bom 2020 a todos!

Dr Alexandre dos Santos Toledo

Diretor de Assuntos Jurídicos da ACE Batatais
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CME - Batatais realiza ação social
para as mulheres da Casa Santa
Clara – Divina Misericórdia

N

a tarde de 11 de
dezembro, as integrantes do CME
(Conselho da Mulher Empreendedora) da ACE Batatais
estiveram na unidade feminina Casa Santa Clara – Divina
Misericórdia, para promover
uma ação de Natal junto ás
mulheres que vivem no local, com um delicioso café da
tarde, muitos presentes e um
divertido bingo para alegrar
ainda mais o ambiente.
Por volta das 14h, as integrantes do CME Batatais;
a presidente Yara Matos, as
empresárias Ana Paula Gon-

çalves, Lilia Patrícia de Oliveira, Paula Mariano Garcia,
Ana Carolina Lancelotti Garcia Pereira, Elidiane Luchetti,
Elaine Luchetti e a colaboradora da ACE, Sueli Correa,
foram até a Casa Santa Clara
– Divina Misericórdia, localizada em um dos prédios da
antiga Febem e promoveram
uma tarde agradável, cheia
de surpresas e presentes.
No café da tarde, variedade de bolos, salgadinhos,
tortas, panetones, cachorros quentes e refrigerantes à
vontade. Em seguida, foram
entregues os presentes, 18

kits com produtos de higiene
pessoal, sabonetes, desodorantes, escovas de cabelo,
cremes hidratantes, perfumes, roupas íntimas e calçados femininos.
“Foi uma tarde linda, com
café da tarde para as meninas, muitos presentes e um
bingo cheio de alegria e expectativa”, ressaltou a presidente do CME, Yara Mattos.
Todos os produtos do
café da tarde e presentes
para montar os kits foram
doados pelas empresas Capel, Alquimia, Chaveiros
Ágape, Lilia Lingerie, Castelo

Pet Shop, Paula Tur, Planeta
Pé Calçados, Plannos Contabilidade, Mega Impress,
Andrade Contabilidade, Posto São Paulo, Neusa Milan,
Marcela Ferreira, Casinha
dos Enfeites, Thomas Tostes,
Mari Cosméticos da cidade
de Brodowski e ACE Batatais.
“O CME, agradece a todas
as pessoas e empresas que
nos ajudaram com doações,
fazendo com que essa tarde
fosse possível. Parabéns a todas as coordenadoras do CME
que se empenharam para fazer dessa ação um dia tão especial”, finalizou Yara Mattos.

4

ACE faz a doação de
300 refrigerantes e
mais R$ 650 para
a Campanha Natal
Sem Fome

N

o dia 16 de dezembro, por volta
das 9h, na sede do
Fundo Social de Solidariedade, a ACE Batatais, representada pelo presidente Gino
Ivair Bellon, fez a entrega
de 300 refrigerantes de dois
litros cada para a Campanha
Natal Sem Fome”. A ACE ainda fez o repasse de R$ 650
para a aquisição de itens para
as cestas básicas da ação.
O presidente Gino Bellon

fez a entrega dos refrigerantes para a Campanha Natal
Sem Fome à 1ª dama do município, Maria Auxiliadora da
Silva Romagnoli. O recurso
utilizado para a compra dos
refrigerantes doados ao Fundo Social, assim como o valor
de R$ 600 mil repassado ao
Natal Sem Fome, provém das
doações feitas pelas empresas associadas à ACE Batatais, denominada Campanha
Empresa Solidária.

ACE Batatais faz a doação de doces para o Papai
Noel distribuir para as crianças

P

ela manhã do dia
6 de dezembro, no
CIAC (Centro Integrado de Atendimento ao
Cidadão), já pensando nos
preparativos da Carreata Iluminada e Chegada do Papai
Noel, o presidente da ACE
Batatais, Gino Ivair Bellon e a
colaboradora Sueli e Correa,
fizeram a entrega de mais de
5.000 kits de doces ao secretário municipal de Cultura e
Turismo, Luciano Dami, e ao
diretor de Turismo, Fernando Jordão. Posteriormente, os kits foram entregues
ao Papai Noel para que ele
distribuísse para as crianças
que visitaram o seu trenó

durante o período natalino, na
Praça Cônego
Joaquim Alves.
“Nos
dias
que antecedem
o Natal, o Papai Noel esteve
em seu trenó
para
receber
as crianças, tirar fotos, receber pedidos de
presentes e entregar os docinhos. Para nós
da ACE Batatais
é uma grande
felicidade poder participar
de uma ação tão nobre, que

desperta a magia natalina
no coração da população

de nossa cidade”, comentou Gino Bellon.
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Entrevista com Gino Ivair Bellon
ex-presidente da ACE Batatais 2018/2019
com as vendas nas lojas
participantes, criamos o
Grupo de Recursos Humanos, o Conselho da Mulher
Empreendedora, compramos veículos novos para
a entidade, realizamos a
Semana do Conhecimento
em parceria com o Claretiano - Centro Universitário com muita inovação e
maior participação de empresários e estudantes, e
muito mais.

N

esta
primeira
edição do Jornal Empreenda,
temos a participação especial do ex-presidente da
ACE Batatais, o empresário
Gino Ivair Bellon, da “Gino
Comunicação Visual”, que
encerrou o seu mandato
no dia 31 de dezembro de
2019. Confira:
Jornal Empreenda Como foi ser presidente
da ACE Batatais nesses últimos dois ano?
Gino Ivair Bellon - Ser
presidente da ACE é assumir uma responsabilidade
muito grande, ainda se
falando de uma entidade
com mais de quatro décadas, que é muito respeitada por todos. Ser
presidente da ACE e muito
prazeroso. Tive que tomar muitas decisões que
afetariam os nossos associados, e acredito que
acertei a grande maioria
delas. Como presidente fiquei inteirado de todos os
assuntos da ACE e isso faz
com que os contatos com
várias pessoas de muitos
setores se torne muito interessante e gratificante.
EM - Como o senhor
avalia a participação dos
diretores da entidade du-

rante seu mandato?
Gino Bellon - O Brasil
tem passado por momentos difíceis, e nós empresários estamos tendo que
usar muito mais do nosso
tempo para nossas empresas. Tive um grupo de,
maios ou menos, 10 diretores mais atuantes, mas
todos dentro de suas possibilidades fizeram a sua
parte.
EM - Após ser presidente, a opinião do senhor sobre a entidade
mudou?
Gino Bellon - A opinião
não, porque sempre vi a
ACE como a “casa do empresário”, o que mudou foi

que a ACE está ainda mais
forte para representar os
seus associados e a classe
empresarial.
EM - Quais projetos
desenvolvidos em sua
gestão são destaques?
Gino Bellon - Vou deixar a ACE bem mais estruturada na parte administrativa, com maior
organização e controle de
tudo dentro da entidade.
Em parceria com o Sebrae
Franca, conseguimos realizar um grande número
de ações, missões empresariais, palestras, cursos, oficinas, mantendo o
funcionamento e atendimento na nossa unidade
do Sebrae Aqui
Batatais. Voltamos a realizar o
Café da Manhã
Empresarial
com reuniões
e
palestras,
com
grande
participação
dos empresários, mudamos
a configuração
da Campanha
Natal Pé Quente, com prêmios em vales
compras que
contribuem

EM - Quais ações o
senhor acredita que tiveram maior êxito?
Gino Bellon – Essa é
uma questão muito subjetiva. Acredito que tivemos êxito ao que nos propomos a fazer. Claro que
em determinadas ações
tivemos maior sucesso
que outras, mas prefiro
analisar no âmbito geral,
na somatória das ações, e
tenho certeza que foram
muito positivas.
EM - Ser presidente da
ACE era o que o senhor
esperava?
Gino Bellon – Já participo da ACE há mais de
30 anos, e em todos tempo sempre me dediquei à
entidade, sendo presidente precisei dedicar muito
mais tempo, mas como disse anteriormente, fiz com
muito prazer e empenho.
EM - Em seu ponto de
vista o que precisa ser
melhorado na ACE Batatais?
Gino Bellon – Fazer com
que os empresários se interessem mais pela associação, a ACE tem um potencial enorme para ajudar.
EM - Qual a sua opinião sobre a participação
dos associados nas ações,
campanhas,
palestras,
oficinas e missões empresariais?
Gino Bellon – Foi satisfatória. A ACE fez todas estas ações, que é de grande importância para as
empresas. Volto a repetir,

o associado precisa usar
mais a ACE. Várias destas
ações são gratuitas e o
empresário perde a oportunidade
EM - O que o senhor
deixou de implantar na
ACE por falta de tempo
hábil ou por alguma dificuldade?
Gino Bellon – Queria
ter feito uma pesquisa
com todas as empresas de
Batatais, (desde o MEI à
grande empresa) associada ou não, para saber exatamente as necessidades
reais de todos. Não foi feita por motivo financeiro,
uma pesquisa dessa custa
caro.
EM - Ser presidente da
ACE é uma missão difícil?
Quais dificuldades encontrou?
Gino Bellon – A missão
é de grande responsabilidade, pois o presidente
representa muitos associados e a cidade empresarialmente como um todo.
A principal dificuldade foi
o de conciliar o tempo de
atenção à minha empresa
com a atenção que a ACE
exige.

EM - Porque o senhor
preferiu não permanecer
como presidente por mais
dois anos?
Gino Bellon – Estou
na ACE há mais de trinta
anos, para 2020 vou fazer
várias mudanças na minha
empresa, e possivelmente
abrir mais outra empresa, vou dedicar um pouco
mais ao meu negócio e novos projetos.
EM - Qual o sentimento ao deixar a presidência
da ACE Batatais?
Gino Bellon – Dever
cumprido, com seriedade
e muito respeito aos nossos associados.
EM - Teve algo que não
foi perguntado que o senhor queira ressaltar?
Gino Bellon – Obrigado
ao Emilio e o Dr. Alexandre
que foram muito amigos e
parceiros, aos demais diretores e conselheiros que
dentro do possível dedicaram um pouco dos seus
tempos à entidade, a todos
os colaboradores da ACE,
em especial ao Figueiredo
que é um exemplo de dedicação e competência, no
qual muito aprendi com ele.
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6º Movimenta Batatais faz o repasse de mais de
R$ 107 mil às entidades

o dia 19 de dezembro, às 8h30, no
Salão de Eventos
Alcides Milan, sede da ACE
Batatais, a Comissão Organizadora do Movimenta
Batatais se reuniu com representantes das entidades
participantes da ação para
fazer o repasse dos cheques
dos recursos arrecadados
com a venda de camisetas.
Nesta edição foram comercializadas cerca de 2.700 camisetas, totalizando mais de
R$ 107 mil.
Para recepcionar os representantes das entidades
assistenciais, a ACE Batatais
preparou um café da manhã.
Antes de fazer a entrega dos
cheques, o presidente Gino
Ivair Bellon deu as boas-vindas aos convidados e enalteceu o trabalho realizado
pela Comissão Organizadora,
pelas entidades e pelos colaboradores da ACE antes e durante o evento.
Em seguida, Guilherme
Ferraz de Menezes Borges
passou alguns slides no telão,
apresentando os integrantes
da comissão, formada por
ele e pelos empresários, diretores e amigos da ACE Batatais: Roberto Carlos Nardi
(Zinho), Cesar Henrique de

Sousa, João Luiz Ribeiro da
Silva, Gino Bellon e Emerson
Baldochi.
“Nessa edição o Emerson
integrou a comissão organizadora e nos ajudou muito,
até nos surpreendeu de forma muito positiva e espero
contar com ele novamente nas próximas edições do
Movimenta Batatais. Quero
que surjam novos Emersons
para nos ajudar a fazer essa
importante ação”, ressaltou
Guilherme Borges.
Outros
colaboradores
destacado por ele, foram a
Jordana Malta de Lima, contratada exclusivamente para
prestar serviços administrativos para o Movimenta Batatais, as colaboradoras da ACE,
Ana Carolina de Carvalho e
Daniela Campeiz, que ficaram
responsáveis pela administração financeira, e todo apoio
operacional da ACE Batatais
com os demais colaboradores
da entidade.
No total, foram vendidas
cerca de 2.700 camisetas,
que geraram um recurso para
as entidades no valor de R$
107.920,00, cada entidade
recebeu um valor em conformidade com a quantidade de
camisetas que vendeu. Para
custear a próxima edição

do Movimenta Batatais, foi
formado um fundo de caixa
de R$ 10 de cada camiseta
vendida, totalizando a reserva de R$ 26 mil. Somando as
edições anteriores do Movimenta Batatais, chega-se à
cifra de mais de R$ 578 mil
repassados para entidades
assistenciais de Batatais.
“Nas edições anteriores tínhamos que aguardar a entrada dos patrocínios para começar a produzir as camisetas, e
isso é um pouco demorado.
Com essa reserva ganharemos tempo, pois podemos
comprar o tecido antecipadamente e começar a produção.
Isso é uma evolução para o
Movimenta Batatais”, ressaltou Guilherme Borges.
Ao final, Guilherme ainda
agradeceu a todos os patrocinadores, especialmente ao
Claretiano – Centro Universitário, que na ocasião estava
representado por Valdinei
Oliveira, do Departamento de
Marketing da instituição. A comissão organizadora ainda fez
uma homenagem para Jordana Malta pelos serviços prestados. Também seria entregue
uma placa para o gerente Luiz
Carlos Figueiredo, que não estava presente no evento por
motivo de força maior.

REPASSE ÀS ENTIDADES 6º MOVIMENTA BATATAIS - 2019

				
VENDAS CAMISETAS 91 CAMISETAS
ENTIDADE BENEFICENTE
REPASSE		
SITE		
CANT. FUTURO
R$
18.120,00
R$ 632,63
ABADEF
R$
14.680,00
R$ 512,51
CRECHE MENINO JESUS
R$
13.320,00
R$ 464,83
ONG MEU 1º PASSO
R$
12.600,00
R$ 439,71
OS SAMARITANOS
R$
10.600,00
R$ 369,82
ASSOC. BAT. JUDÔ
R$
5.680,00
R$ 198,38
PEDACINHO DO CEU
R$
5.640,00
R$ 196,92
APAE
R$
5.560,00
R$ 194,02
COMAREV
R$
5.560,00
R$ 194,02
ADEPAB
R$
5.280,00
R$ 184,18
SANTA CASA
R$
4.960,00
R$ 173,26
LAR SÃO VICENTE
R$
2.280,00
R$
79,72
TOTAL
R$ 104.280,00
R$ 3.640,00

TOTAL GERAL
R$ 18.752,63
R$ 15.192,51
R$ 13.784,83
R$ 13.039,71
R$ 10.969,82
R$ 5.878,38
R$ 5.836,92
R$ 5.754,02
R$ 5.754,02
R$ 5.464,18
R$ 5.133,26
R$ 2.359,72
R$ 107.920,00

Ação social União Solidária faz atendimentos gratuitos de beleza

N

Integrantes da iniciativa União Solidária

o dia 9 de dezembro, segunda-feira,
por meio da iniciativa da empresária Adriana
Cristina Salgado Mourão, foi
realizada a ação social da beleza denominada “União Solidária”, que fez atendimentos
gratuitos de todos os procedimentos de um salão profissional de beleza para pessoas carentes. Seis mulheres
receberam os atendimentos
durante todo o dia.

Segundo Adriana Mourão,
desde que se mudou para Batatais, quando foi inaugurada
a unidade da RTE – Rodonaves, sentiu a vontade de realizar ações sociais para retribuir a receptividade que teve
ao chegar em Batatais.
Para a realização do evento, contei com o apoio de
minha amiga Lilia Oliveira,
da empresa Lilia Lingerie, da
psicoterapeuta holística Janaina a qual me incentivou a

tirar meu projeto do papel,
e também das profissionais
maravilhosas Adriana cabeleireira, Tassiana manicure
e Isabela maquiadora que
deixaram a segunda-feira de
descanso para ajudar a fazer
o dia das mulheres atendidas
pela ação mais feliz”, comentou Adriana.
A empresária comenta
que para os atendimentos,
foi feita uma triagem, onde
ela mesma pesquisou se as
mulheres atendidas precisam
participar da ação social. O
objetivo foi o de valorizar a
autoestima das mulheres que
não têm condições de pagar
uma profissional da beleza
para fazer os procedimentos.
“Mais importante para
nós, que fizemos a ação e
trabalhamos para esse projeto ser um sucesso, nos sentir
bem com alma leve e feliz,
saber que tão pouco do que
doamos fez o coração dessas

mulheres bater mais forte e
sentir uma nova mulher”, comentou a empresária
Uma amiga de Adriana
Mourão da cidade de Jardinópolis fez a doação de shampoos de sua própria fábrica,
também uma dentista da
qual é paciente e amiga também de Jardinópolis que sabe
da serenidade meus projetos
da empresária, fez questão
de ajudar, o restante ficou
por conta de Adriana.
“Como já tinha esse projeto no papel e vontade de continuar achei por bem comprar
tudo. Mas tivemos muita doação de brindes do comercio
do Batatais, amigas queridas
de coração nobres que contribuíram para o dia dessas
mulheres ser perfeito”, ressaltou ela.
Finalizando, Adriana informou que pretendo fazer
outras ações sociais para mulheres carentes em 2020 e

Foram feitos seis atendimentos gratuitos no Dia da Beleza

também uma ação social do
Dia dos Pais para homens. “Já
temos alguns anotados que
pesquisei, são bons homens

que por um acidente da vida
estão sem se cuidar, sem
motivação para recomeçar”,
disse.
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6º Movimenta Batatais agitou a manhã do dia 8 de dezembro
Nas comemorações dos 50 anos, esse foi o momento mais bonito que vivemos até agora e que expressa o que é o Claretiano;
saúde e qualidade de vida, disse Padre Luiz Botteon

C

Comissão Organizadora do 6º Movimenta Batatais

ontrariando a expectativa dos órgãos especializados
em previsão do tempo, a
manhã do dia 8 de dezembro, domingo, foi presenteada com um céu azul e um Sol
brilhante, contribuindo especialmente para a realização
do 6º Movimenta Batatais,
que aconteceu em frente ao
Claretiano – Centro Universitário, com a presença de centenas de pessoas, uma verdadeira festa esportiva e de
solidariedade. Os organizadores do evento comemoram
o sucesso de participação e
de venda de camisetas nesta
edição. As entidades venderam mais de 2.700 unidades.
Contando com as entregas
feitas aos patrocinadores, foram produzidas mais de 3.100
camisetas.
Antes mesmo das 6h da
manhã, muitas pessoas já estavam envolvidas nos prepa-

rativos do evento, montando
as tendas, posicionando os
gradis e cones, instalando
cronômetro, abastecendo as
tinas e geladeiras com gelo,
água e isotônico, preparando as mesas de frutas, a tenda do pronto atendimento
da Unimed, o pula-pula no
espaço kids, o pódio, acertando todos os detalhes. Um
guarda volumes e um ponto
de retirada de chip para a
corrida foram colocados na
recepção do Claretiano, além
de um espaço exclusivo para
massagem e relaxamento dos
atletas no estacionamento da
entidade.
Já era 6h30 quando os primeiros atletas começaram a
chegar no local, que em pouco tempo ficou todo tomado.
Muitos aproveitavam para se
hidratar, outros já se aqueciam. Tudo pronto para a
largada conjunta dos participantes das corridas de 5 e 10

quilômetros, feminino e masculino. Exatamente às 7h30,
com os corredores posicionados, foi dada a largada. Mais
de 260 atletas participavam
das provas.
“Renovamos o trajeto
das corridas de 5 e de 10 km,
colocamos pontos de água
para os atletas se hidratarem enquanto corriam e após
o evento perguntamos aos
presentes se aprovaram as
mudanças e a resposta foi
positiva”, comentou o gerente da ACE Batatais, Luiz Carlos
Figueiredo.
Já concentrados desde às
7h30 e assistindo os primeiros colocados das corridas
cruzando a linha de chegada,
os participantes da caminhada e do ciclismo partiram
para seus respectivos passeios às 8h30. Muitos integrantes da mesma família,
amigos, crianças e adultos,
pessoas até com mais de 90

Feminino 10 km

Feminino 5 km

Masculino 10 km

Masculino 5 km

anos de idade participaram
do evento.
“Estamos muito satisfeitos com o resultado das
atividades do 6º Movimenta Batatais, tivemos recorde
de venda de camisetas e de
participação. O local também
agradou muito, pois além de
ser uma praça muito bela,
tivemos todo o apoio e estrutura do Claretiano – Centro Universitário”, comentou
Guilherme Ferraz de Menezes Borges.
Nesta edição, os cinco
primeiros colocados de cada
categoria receberam premiações em dinheiro. Os prêmios
para a corrida de 5 quilômetros foram 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. Para a corrida de 10 quilômetros foram de 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.
Após as premiações dos
atletas, ainda houve o sorteio
de uma bicicleta de designe
arrojado, doada pela empresa Multibike de Ribeirão
Preto, sorteada para todos
os participantes do evento,
o ganhador foi Antônio M.
de Carvalho Silva. Também
teve a premiação de R$ 200
para cada uma das três maiores equipes participantes do
Movimenta Batatais: Xavante
Clube de Altinópolis, Centro
de Cultura Física de Batatais e
Brodowski Runners.
Ao final, Padre Luiz Claudemir Botteon, pró-reitor administrativo do Claretiano – Centro Universitário agradeceu a
presença de todos os atletas e
participantes e anunciou a 7ª
edição do Movimenta Batatais para o ano de 2020.
“O evento foi muito bonito, cada um fez sua parte, organização excelente. Foi um
dia muito bonito, um evento
que ajuda muitas instituições
da cidade que tanto precisam. Nas comemorações dos
50 anos do Claretiano, esse
foi o momento mais bonito
que vivemos até agora e que
expressa o que é o Claretiano; saúde e qualidade de
vida”, disse Padre Botteon em
entrevista ao repórter Rodrigo César.
A ACE Batatais e a Comissão Organizadora agradece
a todos os patrocinadores,
o apoio e a participação de
todas as entidades assistenciais, ao Grupo Escoteiro Alta
Mogiana de Batatais, à Unimed Batatais, à Guarda Civil
Municipal, à Hot Baladas, à
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, ao Claretiano
– Centro Universitário por
toda a estrutura disponibilizada ao evento e à Multibike
pela doação da bicicleta para

Preparação para a largada das corridas de
5 e 10 km, masculino e feminino

o sorteio.
A Classificação completa
está no site movimentabata-

tais.com.br. Confira a classificação e o tempo dos primeiros colocados:

CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA
6º MOVIMENTA BATATAIS
5 KM – FEMININO
Classif
1º
2º
3º
4º
5º

Nome
Noeme Maria Pereira
Lienay Elias Pereira de Souza
Iara Karina Vicente
Elisangela Marques de Oliveira
Andresa Ferreira

Tempo
00:21:17
00:21:28
00:22:01
00:23:19
00:23:26

5 KM – MASCULINO
Classif
1º
2º
3º
4º
5º

Nome
Guilherme de Souza
Luis Fernando
Givanildo Almeida de Souza
Fernando Henrique Jesus
Dario Pereira D. C. Neto

Tempo
00:16:57
00:17:34
00:17:58
00:18:00
00:18:10

10 KM – FEMININO
Classif
1º
2º
3º
4º
5º

Nome
ThaYnara Alves Pedroso
Milena Mara Andrade
Marlene Oliveira Silva
Tatiana Rodrigues Fernandes
Josi Calegaro

Tempo
00:38:34
00:38:44
00:40:21
00:43:06
00:52:23

10 KM – MASCULINO
Classif
1º
2º
3º
4º
5º

Nome
José Mario Gonçalves Batista
Edson Roberto de Brito Sacche
André Luis de Cassia
Paulo Cesar Picão
Mateus Douglas da Silva

Ciclismo

Caminhada

Tempo
00:33:31
00:33:50
00:33:55
00:35:13
00:35:32
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Carreata Iluminada, chegada do Papai Noel atraem
uma multidão para o centro da cidade
O evento contou com 14 veículos iluminados e aconteceu em três dias, percorrendo quase toda a cidade

A

ACE Batatais, em
parceria com empresas associadas
e apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, fez
uma grande ação natalina,
que envolveu toda a cidade.
A Carreata Iluminada com 14
veículos e Chegada do Papai
Noel, realizada nos dias 6, 7 e
8 de dezembro (sexta, sábado e domingo), sempre com
início às 20h, foi considerada
um grande sucesso e alegrou
muito as famílias batataenses,
principalmente as crianças.
ACE Batatais, juntamente
com várias empresas, Secretaria Municipal de Cultura
Turismo, fizeram uma grande
festa com a “Carreata Ilumi-

nada”, conduzindo o Bom
Velhinho pelas ruas da cidade
com destino à Praça Cônego
Joaquim Alves.
No dia 6, os preparativos
para a saída da carreata na Estação Cultura começaram às
19h. Os veículos se posicionando, Papai Noel e sua ajudante
separando os doces para as
crianças, fotos, entrevistas.
Entre as empresas com
veículos iluminados, o Supermercados Real, Transface,
Chaveiros Ágape, J2M Portões, DVM Turismo, Lizote,
Claretiano – Centro Universitário, Rádio e TV Educadora,
Trenzinho Pula Pula da Gaby,
Supermercados Nori e Guarda Civil Municipal.

A Carreata Iluminada desceu a Avenida 9 de Julho já
chamando muita a atenção,
seguiu pela Praça Dr. Fernando Costa, Marechal Deodoro,
Ladeira Dr. Mesquita, passou
pela Rua Coronel Joaquim
Rosa, seguindo até a Rua
Carlos Gomes, Andradas, Dr.
Alberto Gaspar Gomes, contornou a Praça Cônego Joaquim Alves, onde Papai Noel
estava sendo aguardado por
milhares de pessoas.
“Foi realmente um momento emocionante quando
Papai Noel chegou na praça e
foi sendo cercado pelo público. A iluminação natalina ainda não havia sido ligada o que
deu um destaque ainda maior
à carreata”, comentou o presidente Gino Ivair Bellon.
Aos descer do trenó que estava sendo transportado pela
Transface, Papai Noel foi rapi-

damente acolhido pela multidão, que o acompanhou até o
seu trenó. O público, cada vez
maior, acompanhou tudo de
pertinho e aplaudiu quando a
praça ficou toda iluminada e repleta de adornos.
Uma grande fila se formou
para as crianças visitarem o
do Papai Noel, onde fizeram
seus pedidos de presentes e
tiraram fotos. Já se passava
das 22h30 e a fila ainda era
extensa. Mais de 500 crianças
foram recebidas pelo Bom
Velhinho já no primeiro dia.
Já nos dias 7 e 8, sábado
e domingo, a Carreata Iluminada marcou presença
em quase todos os bairros
da cidade. “Elaboramos um
trajeto que a carreata fosse
vista por todos, mesmo que
ela não chegasse a entrar no
bairro em questão, como foi
o caso da Avenida dos Pupins,

que é cercada pelo Jardim
Luiza, Morada do Verde, Zaira Pupin, Alvorada, Francisco Pupin e Anselmo Testa”,
comentou o gerente da ACE,
Luiz Carlos Figueiredo.
“Agradeço o apoio da
Prefeitura nesta ação, às empresas que iluminaram seus
veículos e participaram da

carreata, à população que
prestigiou e entendeu o nosso
propósito, levando as crianças
à praça, aos colaboradores da
ACE por se empenharem na
organização, em especial ao
Wiliam Oliveira que ficou à
frente, auxiliando em tudo o
que foi necessário. Obrigado
a todos”, finalizou Gino Bellon.

EMPRESA PARTICIPANTES CARREATA
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Campanha Natal Pé Quente sorteia
12 vales compras e mais de 60 brindes
ram vales compras de vários
valores, vale brindes e muito mais.
“Trata-se de uma campanha muito dinâmica,
com vários consumidores
de diversas lojas sendo
contemplados pelos vale
compras, num formato
inovador que agradou muito às empresas”, comentou
o gerente executivo da ACE
Batatais, Luiz Carlos Figueiredo.

Os cupons eram cumulativos, ou seja, nenhum
cupom foi descartado após
cada sorteio. “Assim todos
tiveram a oportunidade de
depositar seus cupons nas
urnas e concorrer ao último
sorteio sem correria”, ressaltou o gerente
Por não haver tempo
hábil de entrega dos vales
compras antes do fechamento desta edição, não temos as imagens dos consu-

midores contemplados nos
dias 23 e 30 de dezembro.
Para conhecimento público,
ACE Batatais tem o compromisso de publicar os nomes
e as imagens dos demais
ganhadores da Campanha
Natal Pé Quente na edição
do Jornal Empreenda de fevereiro de 2020.
Confira os ganhadores
dos vales compras dos sorteios realizados nos dias 9 e
16 de dezembro:

N

os dias 9 e 16
de dezembro de
2019, sempre às
16h, a ACE Batatais e lojas
participantes sortearam 12
vales compras de R$ 250 a
R$ 500 e mais de 60 brindes.
Também tiveram sorteios
nos dias 23 e 30 de dezembro, que serão divulgados
no Jornal Empreenda de fevereiro de 2020.
No encerramento da
promoção, fechando com
“Chave de Ouro” mais uma
edição da Campanha Natal
Pé Quente, foram sorteados mais sete vales compras de R$ 250 a R$ 1.000
cada e mais quatro vale
compras de R$ 300 para os
vendedores das lojas participantes.
Às segundas-feiras, com
início no dia 9 de dezembro,
o repórter e locutor Rodrigo
Cesar, o gerente executivo
Luiz Carlos Figueiredo, o
presidente Gino Ivair Bellon,
o diretor jurídico Alexandre Santo Toledo e demais
colaboradores da ACE se
reunião no espaço especial
para os sorteios do natal Pé
Quente e faziam os procedimentos da sorte, girando
muito a grande urna, jogando os cupons para o alto,
misturando e revirando,
sem seguida, retirando do
meio de milhares os sortudos contemplados.
Segundo informou o presidente Gino Ivair Bellon, a
cada dia de sorteio de vales
compras, também foram
sorteados vários brindes
prêmios oferecidos pelas
lojas, ou seja, uma média de
30 prêmios por sorteio. Fo-

09-12 - ELAINE CRISTINA MANTOVANI BERGAMINE
R$ 500,00 - CONVENIÊNCIA CANADÁ

09-12 - FERNANDA CRISTINA DA SILVA CARDOSO
R$ 250,00 - ÓTICAS CAROL

09-12 - LAIS VICENTINI VICCARI
R$500,00 - ÓTICAS CAROL

09-12 - MARINA APARECIDA CHAGAS RAMOS
R$ 250,00 - ÓTICA BRASILEIRA

09-12 - NITIELLE RODRIGUES DEFENDI SILVA
R$ 250,00 - MAGAZINE LUIZA

09-12 - REOMARA APARECIDA DA SILVA
R$ 250,00 - COMPUSERVICE (3)

16-12 - ANDRESA APARECIDA LOPES
R$ 500,00 - ÓTICAS CAROL

16-12 - FATIMA APARECIDA BORGES R$ 250,00 FARMÁCIA FERNANDO MANIPULLARIUM

16-12 - PRISCILIANE MARQUES DE SOUZA
R$ 250,00 - ANDRÉIA RIBEIRO

16-12 - VERA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS
R$ 250,00 - POPIMAR
PATROCINADORES NATAL

16-12 - JOSÉ GALDINO NOBRE
R$ 250,00 - POSTO SÃO GERALDO
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Obras estão transformando Avenida Prefeito
Washington Luis em Parque Linear

U

ma das principais
artérias da cidade, porta de entrada para quem chega pela
Rodovia Cândido Portinari,
que assimila o trânsito de
uma grande região, a Avenida Prefeito Washington Luis
que está passando por uma
transformação e será em
breve uma das vias mais belas de Batatais. Nesta edição
especial, a primeira de 2020,
o Jornal Empreenda saiu a
campo para mostrar as melhorias que estão sendo feitas na avenida conhecida no
município como “Gordovia”.
Desde sua construção,
esta via, em particular, sempre atraiu muitas pessoas,
seja para uma caminhada,
para um passeio de bicicleta ou para a prática de corrida. Ela já foi alvo de ações
demolitórias movidas pelo
Ministério Público contra os
proprietários de imóveis e
Prefeitura, que pedia o pagamento de danos ou compen-

sações ambientais, mas agora
está sob uma
nova expectativa
de futuro, de valorização.
Com
recursos do DADETUR
(Depar tamento
de Apoio e Des e nvo l v i m e nto
das
Estâncias
Turísticas) aprovado pelo Conselho Municipal
do Turismo, as
obras da Av. Pref. Washington
Luis pretendem transformar
a área em um parque linear e intensificar as ações de
esporte, lazer e convivência
que já ocorrem na rotina no
espaço.
Além disso, a revitalização
da área contribuirá na melhoria de uma das principais
entradas da cidade, constituindo junto ao lago e o prolongamento do calçamento
na Av. José Luis de Oliveira

um complexo para atender a
população e turistas.
A obra contempla diversas ações. Inicialmente foram
realizadas melhorias e reparos no canal do Córrego das
Araras, com reconstituição
da calha do córrego. Também
foram implantados novos ramais de galeria para captação
das águas pluviais, melhorando a drenagem da via.
O Recapeamento asfáltico
que já foi feito em um trecho
da avenida será realizado em
toda extensão da mesma.
Algumas vias de ligação também receberam melhorias de
rede de água, esgoto, galeria e pavimentação asfáltica,
como é o caso do prolongamento da Rua Capitão Paiva.
O fluxo da Avenida recebe
melhorias com novas pontes
no canal, interligando ruas
de principal acesso. Faixas
de pedestre em nível (lombo
faixas) também estão sendo
instaladas em vários pontos
da via para um melhor con-

trole de velocidade (principal
causa de acidentes no local),
melhorando também a acessibilidade. Tudo acompanhado de uma nova sinalização
de transito para contemplar
as mudanças realizadas.
Também está sendo realizada a troca de pisos no passeio lateral e canteiro central.
Estão sendo instalados pisos
intertravados que melhoram a
permeabilidade da área além
de contribuir para o visual do
espaço. Tudo contemplando
a acessibilidade com rampas
universais e piso podotátil. O
paisagismo também receberá
melhorias com o plantio de arvores para ampliar o sombreamento da avenida tornando a
prática da caminhada e corrida no local mais agradável.
O projeto também contempla a implantação de áreas de convívio com instalação
de caramanchão e pergolado,
além de ampliação dos equi-

pamentos de ginástica e academia ao ar livre.
O Secretário de Cultura e
Turismo, Luciano Dami, destaca a importância da obra:
“Estamos contemplando uma
área de lazer e convivência
que já é utilizada amplamente pela população e que proporcionará ainda mais beleza
para nossa Estância Turística.
O plano diretor do Turismo
está sendo contemplado e
em alguns pontos superando
o cronograma estabelecido”.
“A ACE Batatais vê isso
tudo de forma muito positiva,

pois trata-se de uma via importante da cidade, não apenas do ponto de vista estético
e prático, mas comercial, pois
ela demonstra desde o início
um grande potencial para
todo o tipo de segmento empresarial. Vemos ainda que
ela está em pleno desenvolvimento nesse sentido, com
novas obras, novos prédios e
novos estabelecimentos. Parabéns aos responsáveis pelo
projeto. Vamos continuar
acompanhando a evolução”,
comentou o ex-presidente da
ACE, Gino Ivair Bellon.
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Espaço da Mulher Empresária

a primeira edição do Jornal Empreenda, o Espaço Mulher Empresária tem uma convidada
especial, a empresária Cacilda Teresinha Sperandio, da empresa karambola Moda e Acessórios. Carinhosamente conhecida pelos amigos como Ká, a nossa homenageada é bem direta e decidida no que quer,
colocando o seus planos em prática, deixou a profissão
ligada à saúde para empreender e há cinco meses mudou sua rotina. Ká Sperandio é do signo de áries, nascida
no dia 12 de abril, sua formação é Técnica em Enfermagem,
casada com Dalmo Jhames Henrriques Santos, mãe dos
jovens Diego e de Bruna. Confira:
Espaço Mulher Empresária - Com quantos anos a senhora começou a trabalhar e
quais funções desempenhou
ao longo de sua carreira profissional?
Cacilda Teresinha Sperandio - Trabalho desde
nova, mas na minha profissão
em técnica de enfermagem
comecei aos 34 anos. Trabalhei no Hospital Padre Albino,
de Catanduva-SP e na Santa
Casa de Batatais, na Unidade
de Terapia Intensiva e também no Programa de Saúde
da Família.
EME - Como se tornou
empresária? Porque optou
pelo setor do vestuário?
Ká Sperandio – Sempre
gostei muito de comércio e
era um sonho antigo que agora pude realizar com o apoio
da minha família. Como trabalhei muitos anos no setor
da saúde, sentia que precisava mudar de atividade e de
ritmo, pois já estava ficando
desgastante para minha própria saúde. Optei pelo setor
do vestuário por ter tudo a
ver comigo, assim nasceu a
Karambola Moda e Acessórios.
EME - Como é o seu dia
a dia na empresa e quais as
suas responsabilidades?
Ká Sperandio – Minha rotina é bem normal, de uma
empreendedora que está

11

começando. Sou responsável
por tudo, desde compra de
artigos, venda, administração, recebimentos e pagamentos. Considero meu dia a
dia muito gratificante.
EME - Há quanto tempo a
empresa Karambola está no
mercado?
Ká Sperandio – Como eu
havia mencionado anteriormente, iniciei minhas atividades com a Karambola bem
recentemente, tenho cinco
meses de atividades.
EME - Em sua trajetória
como empresária, quais dificuldades a senhora encontrou?
Ká Sperandio – Posso afirmar que ainda está sendo um
grande aprendizado como
empresária. Pelo fato de ser
apenas cinco meses estou satisfeita com os resultados.
EME - Qual a sua opinião
sobre o comércio de Batatais?
Ká Sperandio – Posso
falar mais da cidade como
um todo. Considero Batatais uma cidade muito boa,
com pessoas educadas e
acolhedoras. Não tenho
uma opinião formada sobre
o comércio de Batatais que
eu possa generalizar uma
resposta. Acredito que seja
satisfatório, que oferece
oportunidade para todos

crescerem. A nossa parte
como empresária é de oferecer produtos de qualidade com preços justos e um
atendimento especial para
que nossos clientes e amigos sempre queiram voltar.
EME - O nome da sua loja
nos remete à fruta Carambola, muito apreciada pela
sua textura e sabor. Porque
a senhora escolheu esse
nome?
Ká Sperandio – Sim, uma
fruta marcante, doce, com
um sabor inigualável, que
tem formato de estrela, ou
seja, tudo de bom, um nome
forte, atraente e sutil, quando pronunciado agrada até
aos ouvidos. Resumidamente, é “bom gosto”.

EME - Quais produtos a
sua empresa oferece?
Ká Sperandio – Blusinhas,
conjuntos, calças, camisetes,
shorts, saias, bolsas, carteiras, brincos, pulseiras, anéis,
vestidos, macacões, ou seja,
tudo em roupas femininas e
acessórios.
EME - Se não fosse empresariado ramo de vestuário que outra atividade gostaria de desenvolver?
Ká Sperandio – Como
gosto muito do setor de vestuário, de roupas femininas,
acredito que gostaria de trabalhar como estilista.
EME - Além de administrar a sua empresa a senhora
possui outras atividades paralelas?
Ká Sperandio – Não. Tenho alguns afazeres de casa,
mas minha família me ajuda
bastante. Dedico a maior parte do tempo para as responsabilidades da loja.
EME - Como gosta de
passar os seus momentos de
lazer quando não está trabalhando?
Ká Sperandio – Seja para
passeios ou para ficar em

casa, quando não estou trabalhando gosto de ficar com
a minha família.
EME - Qual sua dica para
as mulheres que estão começando um novo empreendimento ou uma nova carreira profissional?
Ká Sperandio – Que não

tenham medo de empreender, que sejam perseverantes
em seus projetos, que realize
seus sonhos. Sejam sempre
positivas, trabalhe para que
tudo dê certo, com carinho
e atenção. Trate as pessoas
bem, colecione boas amizades. Tenha a certeza que tudo
dará certo.
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Entrevista – DMF Afiação Profissional

Jornal Empreenda - Há quanto tempo a empresa a DMF Afiação Profissional está em atividade? Como ela surgiu?
DMF Afiação Profissional – 2
anos. Começou de uma forma repentina com um assunto em família, onde
percebemos que existia uma possibilidade para nascer um novo negócio.
EM - Quem são os seus proprietários da DMF? A empresa possui colaboradores ou parceiros?
DMF Afiação - Os proprietários
são Danilo Machado e Francine Siena
Machado. Sim a Empresa possui colaboradores e parceiros. Nossa parceria
hoje é com o Chaveiro Ágape Batatais.

EM - Quais serviços e produtos a empresa oferece?
DMF Afiação - A
DMF Oferece afiação
profissional reconhecida e autorizada pela
Mundial S/A. Em lâminas de corte como:
Alicate de cutículas,
facas, tesouras(PET /
CABELO / COSTURA /
JARDINAGEM E ETC),
Lâminas (CABELO e
PET). E também somos
especialista em conserto e reparos em todos os tipos de panela.
EM - Para prestar esse tipo de
serviço, foi necessário algum curso
especial?
DMF Afiação - Sim, um curso de
32hrs feito em uma escola especializada e reconhecida a nível nacional.
EM - Quem são os clientes em potencial da DMF Afiação?
DMF Afiação - São profissionais da
Beleza( Barbeiros, cabeleleiros(a), manicure e pedicure) Públicos femininos,
restaurantes e bares.
EM - Quais os instrumentos a
DMF faz afiação?

DMF Afiação - Em lâminas de corte como: Alicate de cutículas, facas,
tesouras(PET / CABELO / COSTURA /
JARDINAGEM E ETC), Lâminas (CABELO e PET). E também somos especialista em conserto e reparos em todos
os tipos de panela.
EM - Com ferramentas bem afiadas os profissionais conseguem um
melhor resultado em seus trabalhos?
DMF Afiação - Sim, com certeza.
Traz mais rendimentos e um melhor
resultado em seus trabalhos.
EM - A DMF também presta serviço para a dona de casa com a afiação
de facas de cozinha?
DMF Afiação – Sim e também conserto de todos os tipos de panelas.

a qualidade e seriedade em nosso
trabalho.
EM - É caro manter um instrumento de trabalho bem afiado?
DMF Afiação - Não é caro, mas
também depende do cuidado de cada
profissional.
EM - Quais as forma de pagamento a DMF Afiação Profissional disponibiliza?
DMF Afiação – Cartão, dinheiro e
cheque.
EM - Quais os dias e horários de
funcionamento, endereço e telefo-

nes de contato da empresa?
DMF Afiação – Dias de funcionamento: Segunda a sexta: Das 08:00
às 18:00. Sábado: 08:00 ao 12:30. Endereço: Rua Senador Feijó, 105 - Vila
Maria - Batatais/SP. Telefones: 16-99152-8352
EM - A DMF Afiação Profissional
possui e-mail ou páginas em redes
sociais e internet?
DMF Afiação Facebook:
https://www.facebook.
com/dmf.afiacoes
Instagran: https://www.instagram.
com/dmfafiacoes/?hl=pt-br
E-mail: ddd-machado@hotmail.com

EM - Instrumentos de trabalho
pesado, como enxadas, foices e facões também podem ser afiados pela
DMF?
DMF Afiação - Sim, produtos de
jardinagem em geral entra no quadro
de experiência da DMF.
EM - Como é a concorrência no
segmento de afiação em Batatais?
DMF Afiação - A concorrência
hoje existe sim, mas ela nos ajuda para que cada dia a gente possa focar em melhorar ainda mais

Entrevista – Donna Rose Marmitaria e Salgaderia
EM - Quem são os
proprietários? Com quantos colaboradores diretos
e indiretos?
Donna Rose - Minha
mãe, Roseli Cristino Bezerra de Siqueira (Donna
Rose), eu, Douglas Cristino de Siqueira e minha
esposa Marriellen A. M.
F. A. Siqueira. Temos atualmente um quadro de 11
colaboradores diretos e
cinco freelances.

Por Douglas Cristino de Siqueira empresário
Jornal Empreenda - Como começou a história da empresa Donna
Rose Marmitaria e Salgaderia e há
quanto tempo ele está em atividade?
Donna Rose Marmitaria e Salgaderia - Minha mãe sempre teve
esse sonho de ter um negócio próprio no ramo alimentício, pois tem o
dom e sempre trabalhou nesta área.
Mesmo não tendo nenhum conhecimento ou sabendo qual caminho
para iniciar, buscou informações do
que seria necessário para sua atividade, que inicialmente era apenas
salgados. Buscou informações sobre
a documentação necessária e assim
iniciou vendendo salgados apenas em
uma janela aberta na parede de casa
no ano de 2012. Nessa época, minha
esposa e eu não morávamos em Batatais, e quando vínhamos visitar aos finais de semana, ajudando nos atendimentos, vi a procura dos clientes por
outros produtos como uma carne assada, uma maionese, um almoço pra
família. Já que ela tinha experiência,
vi uma oportunidade de ali, iniciarmos
uma pequena empresa, foi quando
viemos para a cidade para iniciarmos
este trabalho!

EM - Quais produtos
os clientes encontram na
Donna Rose Marmitaria?
Donna Rose – Marmitas, Marmitex, Comida em Box e Salgados.
EM - Além das mamitas e marmitex, o cliente também tem outras
opções de cardápio?
Donna Rose - Sim, temos os executivos que são pratos especiais,
como por exemplo, a parmegiana de
frango, de carne ou de peixe. A novidade Levezinha, um Marmitex com
cardápio especial para quem gosta de
uma opção mais saudável e balanceada. E a Feijuca da Donna que servimos
aos fins de semana.
EM - Os clientes podem encomendar pratos especiais que não estão no cardápio?
Donna Rose - Sim, basta entrar
em contato e nos informar o que gostariam que analisamos a possibilidade
de atendê-los!

EM - O Box do dia é uma novidade em Batatais. Como funciona esse
produto?
Donna Rose - Trata-se de um produto novo em nossa empresa, são diversos pratos exclusivos para serem
servidos nas caixinhas que estão sendo
um sucesso. Temos alguns pratos típicos de algumas regiões como o Baião
de Dois, típico nordestino, o Arroz Carreteiro, uma comida típica mineira, o
Tropeiro também mais voltado à culinária mineira e vários outros. Comida
em Box, ou seja, comida na caixinha,
um diferencial que achei muito legal
e trouxe para Batatais e fomos felizes,
pois temos tido uma ótima aceitação.
EM - Quais os tipos de salgados a
Donna Rose oferece?
Donna Rose - Nosso carro forte
são os salgados assados, onde temos vários tipos, como Hambúrguer
de Carne, Enroladinho de Presunto e
Queijo, Hot Dog, Esfiha de Carne, Esfiha de Frango com Catupiry, Calabresa com Queijo e contamos com alguns
fritos: a maravilhosa Coxinha de Frango com Catupiry, kibe de Carne, Kibe
com Queijo, Espetinho de Frango.
Todos com produção própria e pelas
mãos da Donna Rose.
EM - A empresa faz a entrega em
domicílio?
Donna Rose - Sim, hoje nosso delivery tem uma estrutura que conta
com motoboys treinados e principalmente comprometidos em levar aos
nossos clientes, com eficiência e agilidade, todos os nossos pratos sem
que os clientes
precisem sair de
casa ou do trabalho. Todos já estão
conosco desde o
início e aos finais
de semana nossa
equipe é reforçada, chegando a ter
até cinco profissionais.

EM - O planejamento da cozinha
e o modo de preparo dos alimentos
são diferenciais na Donna Rose Marmitaria?
Donna Rose - Sim, com certeza
esse é um dos nossos maiores diferenciais. Temos temperos próprios, bem
caseiros que vem de família e isso faz
com que nossa cozinha tenha um sabor único e que dificilmente seja sentido em outro lugar, além disso temos
um ingrediente essencial pra quem
trabalha nesse ramo, que é o AMOR,
acredito que esse é o maior e melhor
tempero de todos. E quanto à estrutura, estamos sempre buscando nos
moldar às exigências requeridas! Este
ano, mais uma vez, passaremos por
reforma para melhor atendê-los!
EM - Além da ótima culinária, os
preços também são convidativos?
Quais as formas de pagamento o
cliente pode optar?
Donna Rose - Claro, buscamos
sempre manter o equilíbrio entre um
atendimento de excelência, uma ótima qualidade em nossos produtos, e
por fim, preço compatível com o mercado. Esses três em equilíbrio é uma
receita de sucesso em qualquer área.
EM - Quais as metas para o próximo ano?
Donna Rose - Estamos sempre
ligados no mercado em busca de
inovação e facilidades para nossos
clientes e esse ano não será diferente, vamos buscar criar novos produtos
e serviços, ampliar
nosso espaço físico,
capacitar
nossos
colaboradores para
sempre buscar a excelência em nossos
processos.
EM - Qual sonho da Donna Rose
Marmitaria?
Donna Rose Ser uma rede de

franquias em nosso segmento de alimentação, o primeiro passo já demos
que foi registrar nossa marca, agora
vamos realizando aquilo que Deus tem
para nós, pois temos sonhos e projetos, mas cabe à ele o aval para a realização de todos eles.
EM - A quem vocês dedicam o sucesso da Donna Rose Marmitaria?
Donna Rose - Em primeiro lugar a
Deus, depois aos nossos clientes que
sempre estiveram conosco. É muito
gratificante ver pessoas que estiveram conosco desde o início, tiveram
filhos e hoje os filhos continuam frequentando nossa loja. Isso mostra
que estamos satisfazendo e atendendo toda a família e que fazemos parte
dos lares dessas pessoas! E também
a nossos colaboradores os que estão
conosco e os que já estiveram, pois
sem eles nada poderíamos fazer,
agradecemos imensamente a cada
um que Deus colocou ali, para compartilhar conosco a alegria de servir
o Amor em forma de comida, e por
isso tenho a certeza que na cozinha
pessoas nunca serão substituídas por
máquinas.
EM - Qual o endereço, telefone,
página na internet e outros contatos
da Donna Rose Marmitaria e Salgaderia?
Donna Rose - Rua Vereador Lemiro de Abreu, n.º 90, bairro Nossa Senhora Auxiliadora, Rotatória do Bosque, sentido Altinópolis.
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Saldo da Balança Comercial de Batatais
é de US$ 48,41 milhões em 11 meses

C

onforme dados do Ministério da Economia,
Indústria e Comércio
Exterior, de janeiro a novembro
deste ano, as 11 empresas exportadoras do município de Batatais
exportaram US$ 51, 77 milhões,
importaram US$ 3,36 milhões,
gerando um saldo positivo de
US$ 48,41 milhões na Balança Comercial.
O município possui 0,1% das
exportações do Estado de São
Paulo, ocupa a 116º posição no
Estado e 458º posição no Brasil.

Do total exportado 93% foi de
açúcar, com um valor de US$
48,34 milhões. Os outros 7% são
de implementos agrícolas, produtos inox e peças. Os produtos
importados foram para a área de
fertilizantes, correspondendo a
84,3% do volume importado.
Os principais países importadores são: Bangladesch com
17%, China com 14%, Nigéria
com 12%, Argélia com 8,8% e
Arábia Saudita com 7,5 %. As
principais empresas exportadoras são a Usina Batatais, Jumil,

Boncafé, Brasil Química, Centagro, Pavan, Fecunda, Fundição

Batatais, Marispan, Plurinos e
Weizur.

Empresas de Batatais geram 554 novos
empregos até novembro
tem apresentado saldo negativo de
empregos. No mês de novembro
de 2017 teve um saldo negativo de
98 emprego e no mesmo período
de 2018 houve um saldo negativo
de 132 postos de trabalho. Já em
2019, no mês de novembro o saldo
é de 9 empregos positivos.
Os setores que tiveram os melhores resultados de empregos são
a indústria com um saldo positivo
de 237 novos postos de trabalho,
o setor de serviços com saldo positivo de 141 postos de trabalho, o
setor de comércio com a geração
de mais 109 empregos, o setor da
construção civil com mais 70 em-

S

egundo dados do Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e
Emprego, de janeiro a novembro
deste ano, os 3.743 estabelecimentos empresariais de Batatais, efetuaram 4.526 admissões,
3.972 desligamentos, com um
saldo de 554 novos empregos
com carteira assinada. No mesmo período de 2018, houve 4.339
admissões, 4.051 desligamentos
e um saldo de 288 empregos.
Um ponto positivo é o fato que
historicamente o mês de novembro

pregos e o setor da administração
pública com a geração de 59 novos empregos. O único setor que
apresentou saldo negativo foi o
da agropecuária com o fechamento de 34 postos de trabalho.
As ocupações que mais contrataram foram alimentador de
linha de produção com a geração de 103 novos postos de
trabalho, mecânico de manutenção de maquinas em geral com
saldo de 85 empregos, servente
de obras com 49 novas vagas, e
auxiliar de escritório e professor
de ensino superior com 43 novas
vagas de emprego cada uma.

Comércio registra queda da inadimplência
dos consumidoresde Batatais em 2019

C

onforme dados da Boa
Vista SCPC, de janeiro
a novembro deste ano,
houve a negativação de 821 clientes com 1.413 ocorrências, sendo
que 612 clientes possuem apenas
um registro, 179 clientes com
dois a cinco registros e 30 clientes
com mais de cinco ocorrências.
Entre os clientes negativados,
739 são solteiros e 82 casados,
sendo 592 do sexo masculino e
229 do sexo feminino. Na quantidade de clientes registrados por
idade, a faixa etária de 31 a 40
anos possui 234 clientes negati-

vados, 180 de 41 a 50 anos, e 176
acima de 50 anos. A faixa etária
de até 18 anos apresenta 14 registros, de 18 a 19 anos tem 25
registros, de 19 a 25 anos apresenta 97 registros e de 25 a 30
anos há 95 registros.
Das 1.413 ocorrências, 73
são de dívidas de até R$ 50,00 e
291 de dividas de até R$ 100,00.
O maior volume de ocorrências
registradas são de dividas até
R$ 500,00 com 737 registros,
seguidos de 141 ocorrências
com dividas de até R$ 1.000,00
e 122 ocorrências de até R$

2.000,00. Há ainda 49 ocorrências com dívidas
acima de R$ R$
2,000,00. O total da divida nos
11 meses é de
R$ 633.194,06.
No mesmo período de 2018
a
inadimplência era de R$
708.074,46 e haviam 751 clientes
com 1.499 ocorrências.
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Desenvolve SP mapeia potencialidade econômica do Estado
e lança plataforma com dados estratégicos para investimento

A

Pesquisa inédita aponta oportunidades e desafios relacionados à economia paulista;
Alimentos, Biocombustível, Vestuário e Confecções lideram as especialidades entre as 16 Regiões Administrativas

Desenvolve
SP
– O Banco do
Empreendedor,
instituição financeira do
Governo de São Paulo, está
lançando esta semana o
Mapa da Economia Paulista, resultado de um estudo
abrangente sobre as características de cada região
com o objetivo de colaborar com iniciativas empreendedoras e de investimentos por meio de dados
relevantes para a tomada
de decisões.
Voltado a empresários,
gestores públicos, estudantes e sociedade como um

todo, o Mapa encomendado
à Fundação Seade, referência
na produção de estatísticas
socioeconômicas e demográficas, identifica as potencialidades, desafios e oportunidades das 16 Regiões
Administrativas (RAs*) de
São Paulo e destaca os dados
sob uma nova perspectiva.
“Ao mapear os segmentos da indústria mais estratégicos para o estado,
passando pelos mais tradicionais até aos mais dinâmicos, tornou-se evidente a
importância da inovação no
desenvolvimento econômico e social das Regiões Ad-

ministrativas”, diz Nelson de
Souza, presidente da Desenvolve SP.
Para a análise dos setores estratégicos da economia paulista – Alimentos,
Biocombustível, Vestuário e
Confecções, Couro e Calçados, e Máquinas e Equipamentos - foram considerados importantes indicadores
relacionados à Competitividade Regional (geração de
empregos), ao Porte das
Empresas Locais (por empregados), ao Dinamismo
(faturamento das empresas)
e ao Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS).

De acordo com a
metodologia adotada para o estudo,
Competitividade e
Dinamismo foram
os indicadores que
determinaram a seleção dos setores.
O estudo também
identifica,
entre as 16 Regiões
Administrativas os 12
“Polos de Desenvolvimento”. De
fácil navegação, tanto em
dispositivos convencionais
como móveis (smartphones e tablets), o Mapa da

Economia Paulista possibilita ainda conhecer o
histórico socioeconômico
de cada RA e fazer compa-

rativos de dados. Para ter
acesso à integra do estudo
acesse: www.mapadaeconomiapaulista.com.br .

Planejamento estratégico: como realizar os sonhos
e as metas do Réveillon

E

Especialista em gestão estratégica de negócios vislumbra otimismo e positividade para as empresas em 2020

ntão 2020 já começou. Entra em
cena um Ano Novo
cheio de sonhos e esperança. Em meio à correria das
férias, compra de presentes
e viagens, muitas pessoas e
empresas se preparam para
novas realizações no calendário que se inicia. Mas o
que é preciso fazer para as
metas não ficarem só no
papel ou simplesmente na
lembrança da noite de Réveillon?
A resposta está na frase
do filósofo romano Sêneca:
“Não existe vento favorável
a quem não sabe onde deseja ir”. Em outras palavras,
é preciso fazer um Planejamento Estratégico.
“Para tudo em nossa
vida precisamos de um
planejamento e, de modo
geral, planejar é algo simples, basta entendermos
bem onde estamos, definir
onde queremos chegar, em
quanto tempo e como vamos fazer para que o objetivo seja alcançado”, explica Jean Dunkl, especialista

em gestão estratégica de
negócios e sócio-fundador
da CPD Consultoria Empresarial.
O ponto de partida para
fazer um planejamento é
parar e realmente refletir.
“O ideal é começar com
três listas citando: quais
são as 5 coisas que fiz esse
ano e gostaria e deveria fazer no ano que vem; quais
são as 5 coisas que eu não
fiz e deveria ter feito e as
5 coisas que fiz e preciso abolir da minha rotina.
Esse olhar atento das minhas atitudes serve para
mostrar tudo de bom que
trago para o Ano Novo e
também para me ensinar,
através dos erros que cometi”, explica Jean.
A metodologia do planejamento pode ser aplicada
em qualquer momento da
vida, pelas pessoas e empresas que tenham algum
objetivo. Um estudante que
almeja cursar universidade,
um casal de noivos que planeja seu casamento, uma
família que sonha em conhe-

Jean Dunkl

cer a Disney, uma cafeteria
que quer ampliar o espaço,
uma fábrica que quer exportar, entre outros.

“Quando
entendemos
o cenário em que estamos
inseridos e o que de fato
buscamos, conseguimos de-

finir o direcionamento. Uma
regrinha importante: a meta
deve ser atingível e pode ser
dividida em várias etapas,
por exemplo, uma família
que quer conhecer os EUA
deve agendar a data da viagem, calcular os gastos e
guardar um pouco todo mês
até o dia do passeio”, diz o
especialista em gestão.
Na teoria tudo funciona,
mas na prática, na correria
do dia a dia, as metas podem
se perder no meio do caminho. Então qual o segredo
para não desmotivar e manter o otimismo até a realização do objetivo?
“As palavras-chave são
determinação, que faz a gente se manter alinhado com o
nosso objetivo, que a gente
não se enfraqueça, e disciplina, porque tão importante
quando planejar é executar.
Posso ter uma meta bem
definida, mas se eu não fizer
nada no dia a dia, sem ação o
planejamento não acontece.
Brinco que são duas ações:
o planejamento e o ‘fazejamento’”, diz Jean.

Nas empresas, o planejamento estratégico envolve
questões como a missão, a
visão e os valores em que se
baseiam a organização a ser
planejada, qual o seu porte,
o mercado e o público-alvo.
Segundo Jean Dunkl,
especialista em gestão estratégica de negócios e
sócio-fundador da CPD Consultoria Empresarial, com o
dinamismo do mercado os
planejamentos precisam ser
pensados em períodos mais
curtos, vislumbrando objetivos de longo prazo, mas com
ações realizadas em várias
etapas. “O que em tempos
passados se levava até 20
anos para alcançar, hoje
pode ser alcançado em 5
anos. Pequenos períodos facilitam a mensuração e atualização das estratégias, caso
seja necessário”, avalia.
Atendimento à imprensa
Benu Comunicação
contato.assessoriadeimprensa@gmail.com
Fernanda Martins - (16)
99331-9036
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Espetáculo Pandora marcou
início das comemorações dos
40 anos do Teatro Municipal

P

ANDORA é uma
criação das atrizes
Jaqueline Roversi e
Jordana Korich, com direção
e supervisão dramatúrgica de
Leona Cavalli. A peça nasceu
de uma pesquisa de três anos
das atrizes sobre as mitologias que constituem o arquétipo feminino e de suas distorções ao longo dos séculos,
que resultaram na imagem
da mulher como conhecemos
hoje em dia.
A dramaturgia é permeada pela contação de histórias, que surge como o ponto
de contato com as memórias
do passado, e referência de
afeto entre as irmãs. As atrizes levam à cena três contos
das culturas grega, hebraica e
hindu, respectivamente “Deméter e Perséfone”, “Sophia
e a criação” e “Ganesha e Kartikeia”, e ainda a história das
icamiabas, conhecidas como
as “amazonas brasileiras”
que, segundo relatos do frade
dominicano Gaspar de Carvajal (1504-1584), teriam lutado

E

contra os espanhóis no século 16 na região da Amazônia.
Bonecos criados por Bruno Dante(“Gritos”, “Makuru,
um musical de ninar”, a novela “Pega Pega”, entre outros)
ajudam a contar as histórias.
Há ainda o uso de máscaras
criadas por Marise Nogueira. A luz é Aurélio de Simoni,
indicado ao Prêmio Shell por
este trabalho, e a trilha sonora de Alessandro Persan.
O espetáculo com iluminação, cenografia e interpretação impecáveis marcou o
inicio das comemorações de
40 anos do Teatro Municipal
Fausto Bellini Degani de um
jeito especial: o público assistiu a peça do palco. Com
cadeiras dispostas ao redor
do espaço delimitado para a
apresentação o publico pode
acompanhar bem de perto
cada detalhe do espetáculo.
As 200 cadeiras disponibilizadas não foram suficientes
e outras tiveram que ser disponibilizadas para atender o
público que prestigiou a ceri-

mônia.
Após o encerramento
do espetáculo foi realizada
uma conversa com as atrizes
onde a platéia pode tirar dúvidas, questionar e contribuir
com suas impressões sobre a
peça. A interação foi intensa
demonstrando o encantamento e envolvimento de todos com a apresentação.
O espetáculo foi proporcionado gratuitamente graças
a parceria da Prefeitura Municipal através da Secretaria de
Cultura e Turismo e o Governo
do Estado de São Paulo por
meio da Secretaria de Cultura
e Economia Criativa e a Associação Amigos da Arte.

Caça Palavras

ntão começamos 2020. Mês de janeiro, o corpo ainda judiado pelo excesso de comida
das festas de fim de ano, sobretudo os churrascos e as bebidas alcoólicas e refrigerantes, tudo contribuindo para o aumento de peso, para aquela alimentação nada saudável
e seus riscos. É o momento de começar a cumprir as promessas de início de ano, como, por
exemplo, fazer uma boa dieta. Aqui vai algumas dicas deliciosas de saladas. Acrescente limão e
azeite, economize no sal e bom apetite. Aproveite e procure a palavra secreta “Alcachofra”. Boa
diversão:
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Exposição Bellini 40 resgata
memórias no jubileu de rubi
do Teatro Municipal

A

Exposição “Bellini
40” iniciada nas
comemorações
do jubileu de rubi do Teatro
Municipal Fausto Bellini Degani trouxe uma proposta
interativa diferenciada onde
todos podem contribuir com
a mostra. Inicialmente 4 telas
foram instaladas onde uma
explica a proposta,
outra traz imagens da
construção e inauguração do teatro e duas
contam um pouco da
trajetória dos grupos
teatrais Athos e Plenitude.
O objetivo é manter a mostra por um
ano somando novas
telas com materiais
disponibilizados pela
comunidade. Todos
aqueles que possuem
fotos,
informações,

folders, cartazes sobre espetáculos, festivais de musica, apresentações culturais
variadas podem procurar e
Secretaria de Cultura e Turismo do Município que fica no
próprio teatro e compartilhar
o material. Tudo será digitalizado e devolvido aos donos o
mais rápido possível.

Após o encerramento da exposição as telas
serão colocadas
nos camarins e
bastidores
do
teatro para que
essa
memória
histórica
seja
mantida.
Para o Secretário de Cultura e
Turismo Luciano
Dami a proposta
é de resgate da
história de nosso
teatro municipal
por aqueles que
protagonizaram momentos
importantes: “Não queremos
fazer um resgate por um único foco. Queremos interação
na criação dessa exposição.
Assim como não se faz teatro sozinho, não se resgata a
memória de um espaço tão
importante para a cidade por
um único olhar”.

Atenção jovens e estudantes,
CIEE poderá abrir 100 vagas
de estágio nesse mês

O

CIEE - Centro de
Integração Empresa Escola, esteve
presente no programa Educadora Entrevista no mês de dezembro para divulgar
uma previsão de 100
vagas para os programas de estágio e
aprendizagem para o
mês de janeiro.
Interessados
em participar dos
processos seletivos
devem acessar o
site www.ciee.org.
br para realizar o
cadastro e quem já
possuir pode atuali-

zar as informações para contato.
O posto de atendimento

do CIEE em Batatais fica localizado no interior do Claretiano - Centro Universitário
e retornará as atividades a
partir do dia 6 desse mês e
os jovens também poderão
comparecer pessoalmente
para se cadastrarem. Para
mais informações entrem em
contato através dos telefones
(11) 3003-2433 ou (16) 36610069”.
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