
O JORNAL DA ACE BATATAIS - SP | Junho de 2021 - Ano XVII - n.198

ACE Batatais - Jornal Empreenda - Junho de 2019 - Ano XV- n.174ACE Batatais - Jornal Empreenda - Junho de 2021 - Ano XVII- nº198

Espaço 
Mulher 

Empresária

Com Deise Aparecida 
Cardoso de Munari, 
proprietária da farmácia 
Droga Avenida. Página 11

Comércio deve aproveitar 
Dia dos Namorados para 
aquecer as vendas on-line

Trata-se de uma 
data que concentra um 
certo poder de consu-
mo considerado, visto 
que tanto o amor ro-
mântico é muito exter-
nado não apenas por 
casais de namorados, 
mas também por quem 
está em união estável, 
não só pelo presente 
que se dá ou que rece-
be, mas como um cari-
nho a mais por aquela 
pessoa que tanto quer 
bem. Pág 3

Vacinômetro aponta que cerca de 26% da população 
de Batatais já possui anticorpos contra o coronavírus 

Até o dia 27 de maio, 
quinta-feira, mais de 
13,05% da população rece-
beu as duas doses da vacina 
contra a Covid-19, totalizan-
do 8.224 pessoas que já são 
consideradas imunizadas. 
No total, já foram aplicadas 
24.591 doses, ou seja, 8.143 
pessoas estão aguardando 
para tomar a segunda dose 
do imunizante. Pág 8

Números crescentes da Covid-19 
levaram Batatais às restrições 

mais severas em maio
O avanço da pandemia chamou atenção principalmente após o Dia das Mães. Entre o dia 1º 

ao dia 11 de abril (Dia das Mães) havia 145 casos confirmados, uma média de 13 casos dia. Pág 8

Jornal Empreenda deixará de circular para 
dar espaço a novo sistema de comunicação 

Pág 5

ACE Batatais oferece Plano de Saúde 
Empresarial UNIMED com valores reduzidos

Pág 9

Presidente da ACE participa de reunião 
em Cristais Paulista com Sebrae e FGV 

Pág 3

ACE Batatais realiza os 
sorteios da Promoção do Dia 
das Mães pelas redes sociais 
A ação aconteceu entre os dias 26 de abril e 10 de maio. Pág 6

Cejusc realiza 
600 audiências 
virtuais e cerca 
de 400 acordos 

Pág 10

Acervo com mais de 
2,8 mil livros do editor 

José Olympio ganha 
memorial em Batatais 

pág 15



O JORNAL DA ACE BATATAIS - SP | Junho de 2021 - Ano XVII - n.198 2

Ennio César Fantacini - Presidente ACE
E-mail: presidente@acebatatais.com.br

COMUNICADO

A ACE Batatais dirige a seus associados e aos empresários em geral 
para informar que desde o início do “lockdown” em Batatais, tem 
mantido constante diálogo com as autoridades municipais, em de-

fesa dos interesses da classe empresarial.
Esta missão impõe sacrifícios e dificuldades tanto para a administração 

municipal quanto para os dirigentes da ACE, e principalmente para diversas 
atividades econômicas de nossa cidade. Mesmo com todos os esforços das 
autoridades locais, os dados estatísticos e as medidas tomadas pelos mu-
nicípios da região apontavam para a continuidade do “lockdown” por mais 
uma semana.

Nossa luta em defesa da manutenção da economia e dos empregos, atra-
vés de um diálogo franco e responsável com a administração municipal per-
mitiu que algumas atividades econômicas pudessem voltar a funcionar a 
partir desta segunda-feira, 31 de maio.

O retorno às atividades econômicas será gradativo e proporcional, ob-
servados os dados estatísticos do avanço da pandemia em nossa cidade. 
Apelamos aos empresários para que sigam rigorosamente as recomenda-
ções das autoridades, orientando seus colaboradores e clientes, sobre as 
cautelas necessárias.

A união dos esforços e o comprometimento de cada um dos moradores 
de nossa cidade, será fundamental para no combate a esta pandemia que 
assola o mundo, a economia e a todos os cidadãos.

ACE Batatais
31/05/2021

Já experimentamos meses difíceis, 
mas os últimos 15 dias de maio foram 
muito complicados para todos os se-

tores empresariais. O Decreto Municipal de 
Lockdown que vigorou até às zero horas do 
dia 31, praticamente paralisou toda a cadeia 
econômica da cidade, permitindo tão somen-
te poucas empresas de atendimento ao pú-
blico por sistema delivery, como as do setor 
de alimentação, postos de combustíveis e 
farmácias. A indústria continuou trabalhando 
com redução do quadro de funcionários com 
o máximo de distanciamento entre eles.

Vemos as medidas mais rígidas como 
necessárias, os números estavam altos e 
não paravam de crescer, diariamente mais 
e mais pessoas contaminadas pelo Covid-19, 
com recordes consecutivos do número de 
contaminações. Aumento no número de 
óbitos, leitos de UTI e enfermaria Covid com 
100% de ocupação, pacientes com sintomas 
graves em espera de internação na UPA, um 
estado de calamidade, muito preocupante. 
Os 15 dias de lockdown se passaram, os nú-
meros, inicialmente, não apresentaram mui-
ta alteração e só no finalzinho começamos a 
ver melhoras nos boletins da Secretaria Mu-
nicipal da Saúde.

Agora começamos a retornar, aos pou-
cos, às atividades, sob um novo decreto 
restritivo, que ao menos permite o sistema 
delivery para outros setores comerciais, o 
atendimento nas academias e salões de be-
leza de forma ordenada, conquista junto à 
Prefeitura que é fruto do empenho da ACE 
Batatais, que se reuniu com o prefeito Juni-
nho Gaspar por várias vezes, analisou todas 
as possibilidades e encaminhou vários pedi-

dos de autorização de funcionamento das 
empresas, um trabalho incessante e diário 
do nosso corpo de diretores e do gerente 
executivo Luiz Carlos Figueiredo.

Assim, peço a todos os empresários 
que retornando suas atividades procurem 
atender todos os protocolos sanitários, se 
cuidando e exigindo de seus colaboradores 
toda a atenção para evitar que se contami-
nem. Isso ajudará para a volta das atividades 
em sua normalidade.

A vacinação, mesmo que de maneira len-
ta, vem avançando, e hoje temos quase 15% 
da população que já tomou as duas doses da 
vacina e mais de 8 mil pessoas já receberam 
pelo menos a primeira dose. Tenho fé de que 
antes de terminar esse ano teremos 100% da 
nossa cidade vacinada e voltaremos a ter a 
normalidade nos nossos dias.

Mesmo com toda essa pandemia esta-
mos trabalhando muito em prol das em-
presas. No dia 24 de maio estive em Cristais 
Paulista para participar de uma reunião com 
o Sebrae Franca e a Fundação Getúlio Var-
gas, que apresentaram um estudo com mui-
ta informação que poderá ser utilizada para 
desenvolvermos ações de fortalecimento da 
economia de Batatais.

Também foi aprovado pela diretoria a 
disponibilidade de um moderno aplicativo 
para smartphone da ACE Batatais que ofe-
recerá todos os serviços que a página oficial 
da entidade possui, inclusive de consultas de 
SCPC, Banco de Currículos e muito mais. Em 
breve teremos muitas novidades positivas 
para todos os nossos associados.

Associado, VOCÊ é o sucesso desta ACE, 
participe!
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Neste mês de ju-
nho uma data co-
memorativa pode 

ajudar a aquecer as vendas, 
paradas por 15 dias devi-
do ao lockdown decretado 
pela Prefeitura no combate 
aos números crescentes do 
coronavírus na cidade. O 
Dia dos Namorados, come-
morado no próximo dia 12, 
pode ser um chamariz para 
as compras on-line, já que 
por enquanto está sendo 
permitido apenas o sistema 
delivery.

Trata-se de uma data 
que concentra um certo po-
der de consumo considera-
do, visto que tanto o amor 
romântico é muito externa-
do não apenas por casais de 

namorados, mas também 
por quem está em união es-
tável, não só pelo presente 
que se dá ou que recebe, 
mas como um carinho a 
mais por aquela pessoa que 
tanto quer bem.

“Em função dos decre-
to municipais, a ACE Bata-
tais não realizará campa-
nhas promocional para a 
data, por conta do comba-
te à disseminação do Co-
vid-19, mas as empresas 
devem utilizar as redes 
sociais e o app whatsapp 
de forma inteligente e efi-
ciente para vender e an-
tecipar as ofertas para os 
namorados para ter uma 
logística tranquila e poder 
faturar mais”, comentou o 

presidente da ACE, Ennio 
Cesar Fantacini.

O gerente da ACE Bata-
tais, Luiz Carlos Figueiredo 
afirma que o sistema de 
vendas por intermédio das 
redes sociais têm ajudado 
muito no faturamento das 
empresas neste período de 
Coronavírus, tendo como 
ferramentas de suporte o 
whatsapp, a condicional, em 
que o cliente recebe pro-
dutos em sua casa e fica à 
vontade para escolher e de-
volver o que não lhe servir, 
a entrega delivery e a má-
quina de cartão de crédito 
e débito sem fio para even-
tuais pagamentos e parcela-
mentos de compras.

“Neste ano, o dia 12 de 

junho será em um sábado, 
a data é muito próxima ao 
pagamento de salários. Os 
lojistas têm que se preparar 
adequadamente com ante-
cedência para atender e ter 
maior sucesso nas vendas, 
divulgando seus produtos 
pelo Facebook e Instagram, 
colocando imagens, valores 
e formas de pagamento, 
também em grupos especí-
ficos do whatsapp, dando a 
maior publicidade possível 
e ter um sistema de entre-
ga com veículos, de prefe-
rência motocicletas que são 
mais econômicas”, ressaltou 
Figueiredo.

A venda pelo whatsapp 
pode ser feita com várias 
imagens dos produtos, caso 

No dia 24 de maio, 
s e gun da - fe i r a , 
o presidente da 

ACE Batatais, Ennio Cesar 
Fantacini, esteve na cida-
de de Cristais Paulista para 
participar de uma reunião 
promovida pelo Escritório 
Regional de Franca e a Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV) 
para apresentar um estudo 
que tem o objetivo de pro-
mover a implementação de 
Políticas Públicas de Fomen-

to ao Empreendedorismo. 
Além de consultores e téc-
nicos das duas instituições, 
de representantes de As-
sociações comerciais, tam-
bém participaram prefeitos 
e vereadores de cidades da 
região de Franca.

O estudo apresentado 
aos participantes da reu-
nião, refere-se à primeira 
etapa do projeto conduzido 
em conjunto pelo SEBRAE-
-SP e a Fundação Getúlio 

Vargas – FGV que tem como 
objetivo promover a discus-
são e implementação de Po-
líticas Públicas de Fomento 
ao Empreendedorismo nos 
Territórios do Estado de São 
Paulo. Para a implementa-
ção deste projeto o Estado 
de São Paulo foi dividido em 
28 regiões, conforme apre-
sentado a seguir, com desta-
que para a região de Franca.

O Mapeamento Técnico 
da Região de Franca, o qual 

objetiva fornecer informa-
ções relevantes para cons-
trução de agenda de ação 
conjunta e sugestões de for-
mulação e implementação 
de políticas públicas ligadas 
a sete temas principais:

Desenvolvimento Local e 
Regional;

Compras Governamen-
tais e da Agricultura familiar;

Agentes de Desenvolvi-
mento;

Desburocratização e Me-

lhoria do Ambiente de Ne-
gócios;

Inovação no Setor Públi-
co e Economia Criativa;

Legislações de Desburo-
cratização e Fortalecimento 
das Micro e Pequenas Em-
presas; e Associativismo e 
Cooperativismo.

O diagnóstico conta com 
a descrição detalhada sobre 
três dimensões de análise. 
Cada uma delas se alinha a 
questões referentes às sete 
diretrizes acima mencionadas:

Dimensão social: com-
preende dados de demo-
grafia, educação, saúde, as-
sistência social e índices de 
desenvolvimento humano;

Dimensão econômica: 
contempla dados regionais 
sobre o Produto Interno 
Bruto (PIB), as vocações 
econômicas e o setor agro-
pecuário; 

Dimensão institucional: 
abrange dados fiscais recen-
tes, o cenário de consórcios 
intermunicipais e de instru-

mentos de planejamento, 
bem como dados sobre in-
clusão produtiva, associa-
tivismo e cooperativismo e 
compras governamentais.

O estudo apresentado 
durante a reunião é bem 
completo, aborda todos os 
aspetos que envolvem os 
municípios, como caracte-
rísticas demográficas, edu-
cacionais, saúde, assistência 
social e economia, é com-
posto por 25 páginas. 

 “Foi uma reunião muito 
proveitosa, repleta de infor-
mações importantes para 
utilizarmos no desenvolvi-
mento dos setores da nossa 
cidade, sobretudo do setor 
econômico, que é composto 
pelas empresas do comércio, 
da indústria e de prestação 
de serviços. São duas institui-
ções sérias e comprometidas, 
o Sebrae e a FGV, temos que 
aproveitar ao máximo essas 
consultorias e assessorias 
para o bem do nosso municí-
pio”, comentou Ennio.

Comércio deve focar Dia dos Namorados com 
vendas on-line

Empresas devem antecipar ofertas para a data comemorativa em função dos decretos municipais de combate ao Covid-19

Presidente da ACE participa de reunião em Cristais 
Paulista com Sebrae e FGV

No evento foi apresentado um estudo socioeconômico e formulação de uma agenda de desenvolvimento para as cidades que 
compõe a região de Franca, a qual Batatais faz parte

for roupas, se certificar so-
bre a cor e o tamanho e 
sempre levar mais de uma 
opção, praticando a venda 
condicional e evitando o 

leva e traz de produtos da 
loja à residência, prestando 
sempre um atendimento 
confortável e de qualidade 
aos clientes.
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Uma reunião vir-
tual com empre-
sários do setor 

industrial metalmecânico, 
para a apresentação de um 
projeto de desenvolvimen-
to e criação de um núcleo 
de empresas, que estava 

No dia 26 de maio, 
quarta-feira, em 
função do decre-

to de lockdown, a ACE Ba-
tatais protocolou um oficio 
na Prefeitura solicitando au-
torização de funcionamen-
to em esquema de plantão 
para as empresas do setor 
de prestação de serviços 
que atendem o setor indus-
trial e domiciliar, justifican-
do que ambos necessitam 
de abastecimento, peças e 
manutenção mesmo duran-
te o período de maior restri-
ção.

Entre vários pedidos 
de permissão que 
a ACE Batatais fez à 

Prefeitura de Batatais para a 
flexibilização ainda no início 
do lockdown, no dia 26 de 
maio, quarta-feira, muitas 
solicitações foram reiteradas 
por meio de ofícios e devida-
mente protocoladas, como o 
funcionamento do comércio 
em sistema delivery, a rea-
lização de lives de vendas, o 
trabalho de profissionais da 
construção civil e a permissão 
de trabalho de profissionais 

Reunião para formação do núcleo metalmecânico foi adiada
Segundo o gerente executivo da ACE Batatais uma nova data será agendada e informada às empresas do setor

agendada para a noite de 
25 de maio, terça-feira, foi 
adiada em função das me-
didas restritivas de comba-
te ao coronavírus. Segundo 
o gerente executivo da ACE 
Batatais, Luiz Carlos Figuei-
redo, uma nova data será 

agendada e informada às 
empresas.

A ideia de fazer a reu-
nião com o setor metalme-
cânico aconteceu no dia 28 
de abril, durante reunião 
on-line, com a participação 
dos representantes da ACE 
Batatais, o gerente execu-
tivo Luiz Carlos Figueiredo 
e o diretor de Relações Ins-
titucionais, Paulo Borges, 
com os consultores do Se-
brae Franca, Maurício Buffa 
e Izabela Bergamo Santa 
Rita. Na ocasião foi deba-
tido um cronograma com 
o objetivo de desenvolver 
um trabalho voltado para 
o setor metalomecânico do 
município.

A proposta para a forma-

ção do grupo do setor me-
talmecânico foi apresenta-
da pelo diretor de relações 
institucionais da ACE, Paulo 
Borges, após a criação do 
programa Batatais Mais Em-
preendedora, tendo como 
objetivo criar um grupo de 
compras coletivas para as 
pequenas empresas do se-
tor. Nas reuniões posterio-
res entre o Sebrae e ACE 
surgiu a proposta para uma 
melhor estruturação da pro-
jeto, visando atender todo 
processo desde o planeja-
mento até o pós vendas nas 
empresas do setor.

No dia 3 de maio, o ge-
rente da ACE recebeu um 
e-mail de Izabela Bergamo, 
dando a notícia de que a 

consultora do Sebrae havia 
participado de uma reunião 
com os escritórios regionais 
do Sebrae de Ribeirão Preto 
e Piracicaba sobre a cons-
trução do grupo de metal-
mecânico em conjunto.

“A reunião aconteceu e 
fui superprodutiva! Com-
binei com as gestoras de 
Ribeirão e Piracicaba que 
elas dariam um retorno 
com a confirmação final 
com relação a participação 
deles nessa trilha conjun-
ta e também sugestões de 
temas para unirmos com o 
que estávamos pensando e 
assim batermos o martelo 
no desenho final”, informou 
Izabela no e-mail, dizendo 
ainda que havia um esforço 

para que o 1º encontro de 
sensibilização acontecesse 
no dia 25 de maio, às 19h, 
de forma on-line.

“A proposta da ACE Ba-
tatais é de que, além de 
trabalhar de forma ampla 
com todas as empresas que 
atual no setor metalmecâni-
co, também iremos focar no 
setor de inox, pois Batatais 
tem grande potencial nesse 
segmento e passou da hora 
de ser reconhecida pelos 
seus produtos que utilizam 
como matéria-prima esse 
metal. Logo agendaremos 
uma reunião junto ao Se-
brae e vamos dar andamen-
to a esse projeto”, ressaltou 
o presidente da ACE, Ennio 
Cesar Fantacini.

Segundo o documento, o 
segmento industrial possui 
em sua cadeia produtiva, 
diversas atividades de apoio 
aos processos ou de com-
plexidades especificas para 
a fabricação dos diversos 
produtos, fator que exige 
o atendimento de serviços 
auxiliares para atender a 
cadeia de abastecimento, 
processo de fabricação, ex-
pedição, entrega serviços 
pós vendas. 

O ofício ressalta que o 
setor industrial necessita de 
diversos apoios dos setores 

de serviços, considerados 
como fundamentais para 
dar sustentação ao proces-
so fabril, e que as atividades 
de prestação de serviços 
de reparação, manuten-
ção e instalações são con-
sideradas como atividades 
secundarias do processo 
produtivo, solicitando auto-
rização por meio de decreto 
municipal o funcionamento 
em sistema de plantão dos 
estabelecimentos que pres-
tam serviços de assistência 
técnica e manutenção.

“Vários segmentos do 

setor de comércio são fun-
damentais para o cumpri-
mento da cadeia produtiva, 
tais como o abastecimen-
to e reposição de partes e 
peças, ferramentas, equi-
pamentos, componentes 
e acessórios, utilizados na 
linha de maquinas operatri-
zes, equipamentos, veículos 
e toda a cadeia logística das 
industrias e das atividades 
consideradas como essen-
ciais como hospitais, clinicas 
e serviços públicos”, comen-
tou o gerente executivo da 
ACE, Luiz Carlos Figueiredo.

Ainda segundo ele, os 
serviços de manutenção são 
estendidos ao uso domici-
liar e que necessitam, por 
muitas vezes, de reparos ou 
mesmo de substituição de 
peças, pois a vida nos do-
micílios continua em plena 
atividade.

“No ofício, a ACE Bata-
tais solicitou ao prefeito 
que fosse editado decreto 
municipal para o funcio-
namento em sistema de 
plantão, com as portas fe-
chadas, capacidade redu-
zida de até 30% do quadro 

de funcionários para as 
atividades de prestação 
de serviços de assistência 
técnica, manutenção, re-
paração, comercialização 
e apoio ao abastecimento 
aos serviços essenciais, 
aos serviços públicos e ma-
nutenção domiciliar”, fina-
lizou Figueiredo.

O documento foi proto-
colado na Prefeitura no dia 
26 de maio. Parte das so-
licitações foram atendidas 
pelo Decreto n.º 3991, que 
vigora entre os dias 31 de 
maio e 6 de junho.

que atendem às necessida-
des domésticas, como limpe-
za de imóveis e cuidados com 
crianças e idosos.

Como no dia 17 de maio 
e em outras ocasiões, nos 
ofícios à Prefeitura, a ACE Ba-
tatais voltou a reforçar o pe-
dido para o comércio, como 
a permissão das atividades 
internas, com portas fecha-
das das empresas do setor 
em geral, limitada a 30% do 
quadro de funcionários, bem 
como a realização de “lives” e 
a permissão para o serviço de 

entrega (delivery), durante o 
período do “lockdown”.

Também foi encaminhado 
à Prefeitura, o pedido para os 
depósitos de materiais e para 
os profissionais da construção 
civil, pois processo de cons-
trução de um empreendimen-
to, passa por diferentes fases, 
desde o projeto até o acaba-
mento e não há concentração 
de mão de obra em um único 
período, levando-se também 
em consideração que as ativi-
dades de construção do em-
preendimento são feitas em 

lugares abertos, mantidos o 
distanciamento até mesmo 
pelo processo de fabricação, e 
considerando o cumprimento 
dos protocolos existentes.

“Solicitamos ao prefeito 
que fosse editado decreto 
municipal permitindo as ativi-
dades nas empresas do setor 
comercial, de portas fecha-
das para a realização de lives 
e o sistema delivery, também 
o retorno das atividades exe-
cutadas pelos profissionais 
da construção civil e os ser-
viços em sistema de delivery 

aos depósitos de materiais de 
construção e demais estabe-
lecimentos”, disse o gerente 
executivo da ACE Batatais, 
Luiz Carlos Figueiredo.

Pensando em atender às 
necessidades de muitos lares 
batataenses, também foi pro-
tocolado ofício ressaltando 
que o trabalho doméstico é 
de suma importância, prin-
cipalmente para as famílias 
de idosos ou impossibilitadas 
para o exercício das ativida-
des do lar, que de igual im-
portância estão os cuidado-

ACE Batatais encaminha pedido de autorização de plantão 
do setor de prestação de serviços

res de idosos, acamados ou 
que tenham dependência de 
terceiros para a sua própria 
sobrevivência.

No novo decreto da Pre-
feitura, n.º 3.991, que passou 
a vigorar no dia 31 de maio 
com efeito até o dia 6 de ju-
nho, muitos pedidos da ACE 
Batatais foram atendidos, 
podendo os empresários de 
quase todos os setores retor-
narem aos poucos às suas ati-
vidades, entre eles, os lojistas 
com vendas por meio de lives 
e o sistema delivery.

ACE Batatais reitera pedidos de permissão para o funcionamento 
de setores comerciais, trabalhos da construção civil e domésticos 

durante lockdown
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Durante reunião, 
realizada no dia 
18 de maio, os 

diretores determinaram a 
implantação do sistema de 
informação digital, utilizan-
do como ferramentas de 
divulgação de notícias, gru-
pos de whatsapp de empre-
sários, redes sociais, como o 

Facebook e o Instagram, e 
a página da ACE Batatais na 
internet. Também foi decidi-
do que o Jornal Empreenda 
não seja mais impresso a 
partir de julho. 

Há alguns meses, a dire-
toria da ACE Batatais, junto 
ao gerente executivo Luiz 
Carlos Figueiredo vem tra-

Jornal Empreenda deixará de circular a partir de 
julho para dar espaço a novo sistema de comunicação 

Matérias informativas, comunicados e entrevistas passam a ser em formato digital, nos grupos de whatsapp, 
nas redes sociais e na página oficial da ACE Batatais

balhando a reformulação do 
sistema de comunicação da 
entidade, com o objetivo fa-
zer chegar a informação de 
forma mais rápida aos em-
presários, algo que pudesse 
ser feito de forma dinâmica 
e diária. 

“Não estamos colocan-
do um ponto final no Jornal 

Empreenda, pois esse nome 
se tornou uma marca da 
entidade quando o assunto 
é comunicação, como por 
exemplo, a Revista Empre-
enda e os boletins diários 
no whatsapp, denominados 
“Informativo Empreenda”. 
O que estamos fazendo é 
deixando de imprimir as in-
formações em papel e dan-
do maior agilidade na forma 
de informar os associados”, 
comentou o presidente da 
ACE, Ennio Cesar Fantacini. 

Nesse mês de junho, o 
Jornal Empreenda ainda cir-
culou com o objetivo de fa-
zer uma transição tranquila 
da forma física para a digital, 
informando os associados 
que estavam acostumados a 
receber a versão impressão, 
que passarão a acompanhar 
muito mais notícias sobre a 
entidade, temas de interes-
se empresarial, cotidiano, 
decisões, encontros, cursos, 
oficinas, palestras e muito 
mais de forma rápida e dia-
riamente. 

“Utilizamos por muitos 

anos o Jornal Empreenda 
como canal de comunicação 
com nossos associados, mas 
o mundo está mudando e é 
preciso modernizar, acom-
panhar a velocidade dos 
acontecimentos, deixando 
os nossos associados bem 
informados rapidamente, e 
o Jornal Empreenda já não 
oferecia esse suporte, pois 
era uma edição por mês e 
os assuntos ficavam anti-
gos até chegar às mãos dos 
empresários”, comentou Fi-
gueiredo. 

Durante as reuniões da 
diretoria nesse ano, o tema 
inovação do sistema de co-
municação da ACE Batatais 
foi muito debatido e houve 
consenso de que as novas 
tecnologias precisam ser 
incluídas como ferramentas 
de informação e dissemina-
ção de conhecimento, le-
vando em consideração que 
a maioria dos empresários 
possui um celular conecta-
do à internet, com acesso 
à página da ACE Batatais e 
com o aplicativo whatsapp. 

“Não estamos simples-
mente abandonando o nos-
so jornal, mas sim dando 
um upgrade no “Empreen-
da”, tornando-o moderno, 
atual, da forma que o em-
presário precisa, com aces-
so simples e rápido a muita 
informação, com conteúdo 
objetivo e de interesse das 
empresas”, disse o presi-
dente. 

Segundo Figueiredo, o 
novo sistema de comunica-
ção da ACE Batatais já está 
em funcionamento, pas-
sando por alguns aprimora-
mentos para ser a cada dia 
melhor e a ações de infor-
mação serão intensificadas 
a partir desse mês. 

Para as empresas que 
ainda não estão cadastra-
das nos grupos de whatsa-
pp para receber os boletins 
informativos, pode requerer 
pelo (16) 3761.3700, ou pe-
los e-mails da ACE Batatais, 
gerencia@acebatatais.com, 
marketing@acebatatais.
com ou imprensa.acebata-
tais@hotmail.com.br.  

A partir de julho, 
próximo mês, o bo-
leto de pagamento 

da ACE Batatais será enviado 
apenas nos e-mails da em-
presa. Os associados também 
terão acesso ao documento 
pelo site oficial da entidade. 
A nova forma de encaminhar 
a fatura às empresas associa-
das foi por decisão do corpo 
de diretores, com base na 
rapidez na entrega da fatura 
digital e a segurança das em-
presas e colaboradores em 
tempo de pandemia, já que 
o boleto impresso em papel 
deixará de circular.

Um dos fatores observa-
dos durante reunião, é que a 
maioria das empresas sequer 
utilizam o boleto impresso 

para efetuar o pagamento, 
pois o fazem por meio de 
aplicativos bancários que 
permitem a operação com 
total segurança e praticidade.

“Você associado da ACE 
Batatais passará a receber 
as faturas unicamente por e-
-mail a partir de julho/2021, 
o qual está cadastrado em 
nosso sistema, caso não este-
ja recebendo atualize seu ca-
dastro conosco”, comentou o 
colaborador da ACE Batatais, 
William Carlos de Oliveira.

Ao receber a fatura por 
e-mail, para acessa-la o asso-
ciado terá de digitar uma se-
nha que são os oito primeiros 
dígitos do CNPJ ou CPF cadas-
trado junto a ACE.

Email modelo:

Boletos de associados da ACE Batatais serão 
digitais a partir de julho

Não recebi o boleto te-
nho outra maneira de aces-
sa-lo?

Sim, pelo nosso site, no 
acesso exclusivo do associa-
do, com seu código e senha.

Veja abaixo como acessar 
o sistema.

• Acesse o site da ACE 
Batatais: www.acebatatais.
com.br 

• Vá em acesse o sistema, 
digite seu código e senha e 
clique em entrar no sistema, 
como na imagem ao lado.

Após acessado, faça 
os passos a seguir: 

• No menu, vá em 
boletos, será aberto as 
opções de Emitir Bole-
to e Emitir Fatura, bas-
ta clicar em emitir bo-
leto e, pronto, já será 
gerado o seu boleto.

Caso você esteja com 
sua senha bloqueada ou 
não se lembra de seu có-
digo e senha, ou mesmo 

não está recebendo nossos 
e-mails, entre em contato 
com a ACE Batatais pelo fone 
16 3761-3700 que auxiliare-

mos no seu acesso.
Dúvidas podem ser dire-

cionadas para o e-mail: finan-
ceiro@acebatatais.com.br

E em breve teremos 
mais serviços, novidades e 
facilidades para você asso-
ciado.

A fatura mensal de associado deixará de ser entregue impressa diretamente nas empresas. 
O acesso ao documento será por e-mail ou no site oficial da entidade
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A gora falta pouco 
para o sorteio 
da ação "Mo-

vimento Contra a Fome", 
em prol das entidades as-
sistenciais e para a com-

No dia 10 de maio, 
às 16h, a ACE Ba-
tatais realizou os 

sorteios dos vales compras da 
Promoção do Dia das Mães. 
Além do sorteio de R$ 1.500 
em vales compras patrocina-
dos pela entidade, dois de R$ 
250 e dois de R$ 500, tam-
bém foram sorteados 54 va-
les compras de R$ 100 cada 
das lojas participantes, ou 
seja, R$ 5.400, totalizando R$ 
6.900 em prêmios.

A ação aconteceu en-
tre os dias 26 de abril e 10 
de maio. Para concorrer, os 
usuários das redes sociais 
Instagram e Facebook mar-
caram pelo menos um ami-
go e postaram o comentário 
“Eu amo minha Mãe e com-
pro em Batatais” na publica-
ção oficial da promoção nas 
páginas da entidade.

Todas as empresas as-
sociadas foram convidadas 

ACE Batatais realiza os sorteios da Promoção do 
Dia das Mães pelas redes sociais

Foram sorteados R$ 1.500 em vales compras aos consumidores pelo Instagram e Facebook 
e mais 54 vales compras de R$ 100 cada doados pelas lojas participantes

a participar do sorteio, for-
necendo um vale compra no 
valor de R$ 100 cada. No to-
tal, foram 54 vales compras 
de um pouco mais de 40 
empresas.

No dia 10 de maio, às 

16h, na sede da ACE Bata-
tais, foram sorteados dois 
vales compras de R$ 500, um 
para os participantes do Ins-
tagram, e outro para o Face-
book, e mais dois vales com-
pras de R$ 250, da mesma 

forma, um para cada rede 
social. As ganhadoras dos va-
les compras de R$ 500 foram 
Gloria Stefani e Elaine Lima 
(ainda não havia retirado o 
prêmio), e dos vales compras 
de R$ 250 foram Jassyara 

Compre um bilhete e concorra a um Fusca novinho 
na campanha Movimento Contra a Fome

Bilhetes estão sendo vendidos pelas entidades. O sorteio será pela Loteria Federal no dia 17 de julho

pra de cestas básicas para 
famílias carentes de Ba-
tatais. Um Fusca novinho 
será sorteado por meio da 
Loteria Federal no dia 17 
de julho. Os bilhetes para 

concorrer a 
esse prêmio 
especial es-
tão à venda 
a R$ 20 cada 
nas entida-
des assisten-
ciais partici-
pantes.

A comis-
são organi-
zadora da 
ação Movi-
menta Ba-
tatais, for-
mada por 
G u i l h e r m e 
Ferraz de 
M e n e z e s 
Borges, Ro-

de doação um automóvel 
Volkswagen, modelo Fus-
ca, de cor azul escuro me-
tálico, ano 1995.

As entidades assisten-
ciais estarão vendendo os 
bilhetes a R$ 20 cada. Es-
tão participando da ação o 
Lar São Vicente de Paulo, 
Ong Meu Primeiro Passo, 
Santa Casa de Batatais, 
Cantinho do Futuro, APAE 
Batatais, Samaritanos, As-
sociação Oficina-escola 
Professor Eurípedes Bar-
sanulto, Abadef, Ajudar 
Sempre Sem Fronteiras, 
Creche Menino Jesus e 
Associação Batataense de 
Judô.

Segundo informações 
da comissão organizadora, 
50% do valor da venda dos 
bilhetes será destinado à 
entidade participante e 
50% será revertido para o 

Barbosa e Eliana Fleming. 
Também foram sorteados 
27 vales compras das empre-
sas para os usuários da rede 
Facebook e mais 27 para os 
usuários do Instagram.

Os vales compras da ACE 

Batatais e os vauchers das 
empresas aderentes deve-
rão ser retirados na sede 
da entidade até o dia 11 de 
junho e os prêmios poderão 
ser retirados nas empresas 
até o dia 10 de julho.

Glória Stefani Tamires Cristina Trovo, 
representando Eliana Fleming

Jassyara Barbosa

Movimenta Batatais utili-
zar na aquisição de cestas 
básicas que serão doadas 
para as próprias entida-
des atenderem as famílias 
que fazem parte de seus 

cadastros, proporcional 
à vendas de cada uma, e 
também para o Fundo So-
cial de Solidariedade aten-
der as famílias em risco de 
vulnerabilidade social.

berto Carlos Nardi e João 
Luis Ribeiro Silva (ACE Ba-
tatais), Cesar Henrique de 
Sousa (iniciativa privada) 
e Emerson Baldochi (enti-
dades), recebeu por meio 
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Migração de produtos da Boa Vista SCPC
A partir do dia 1º de junho, 

as consultas:

• 309 - ACERTA
• 311 - ACERTA MAIS 
• 312 - ACERTA COMPLETO
Não estarão mais disponíveis 

para acesso.

As empresas que possuírem o 
acesso integrado ao sistema da em-
presa, entre em contato com a ACE 
Batatais e solicite o modelo layout 
das novas consultas para realizar a 
integração ao sistema com o novo 
portfólio.

A partir de 01/06/2021, o jeito 
de consultar o consumidor na Boa 
Vista SCPC ficará muito melhor, pois 
a Família Acerta e Define ganhou o 
poder do Cadastro Positivo a favor 
dos seus negócios. 

O Acerta e o Define Positivo am-

plia sua análise para além dos dados 
restritivos, e sua empresa ganha 
mais segurança ao analisar o com-
prometimento e pontualidade de 
pagamento de seus clientes, auxi-
liando nas políticas de limites de 
crédito, parcelas e prazos de paga-
mentos. 

Conhecendo todo o comporta-
mento de crédito do consumidor, 
você aumenta a chance de fechar os 
melhores negócios e poderá evitar 
gastos futuros com cobrança e ne-
gativação.

• Mais de 80% das consultadas já 
apresentam informação de Cadas-
tro Positivo

• Recomendações de Negócio 
crescem 64% quando utilizado o Re-
latório Positivo

• Com o Score Positivo, a empre-
sa vende até 40% mais do que usan-
do o Score tradicional (negativo)

Pessoa Física:
ATUAL NEGATIVA NOVA POSITIVA
Acerta ACERTA ESENCIAL POSITIVO
Acerta Essencial ACERTA ESENCIAL POSITIVO
Acerta Mais ACERTA MAIS POSITIVO
Acerta Completo ACERTA COMPLETO POSITIVO

Pessoa Jurídica:
ATUAL NEGATIVA NOVA POSITIVA
Define Risco DEFINE RISCO POSITIVO
Define Negócio DEFINE NEGÓCIO POSITIVO
Define Limite DEFINE LIMITE POSITIVO
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De acordo com os 
números divulga-
dos pela Secreta-

ria Municipal de Saúde, até 
o dia 27 de maio, quinta-
-feira, mais de 13,05% da 
população recebeu as duas 
doses da vacina contra a 
Covid-19, totalizando 8.224 
pessoas que já são conside-
radas imunizadas. No total, 
já foram aplicadas 24.591 
doses, ou seja, 8.143 pesso-
as estão aguardando para 
tomar a segunda dose do 
imunizante.

As primeiras vacinas em 
Batatais começaram a ser 
aplicadas por volta do dia 
21 de janeiro, quando che-
garam 680 doses da vacina 
contra a Covid-19. A cada 
nova remessa, mais pesso-
as receberam o imunizante, 
começando pelos profissio-
nais de saúde e pessoas com 
mais idade. Em maio, foi a 
vez de quem estava na faixa 
dos 60 anos de idade. Tam-
bém foram liberadas vaci-
nas para pessoas com idade 
entre 45 e 49 anos que tives-

sem comorbidades, como 
diabetes, hipertensão, etc.

“Levando em considera-
ção que as vacinas, tanto a 
Coronavac como a Astraze-
neca já oferecem um per-
centual de imunização logo 
na primeira dose, não é er-
rado dizer que temos quase 
26% da população com an-
ticorpos contra o coronaví-
rus. Estamos muito apreen-
sivos e com esperança para 
que essa vacina chegue a 
todas as pessoas o mais rá-
pido possível”, comentou o 
presidente da ACE Batatais, 
Ennio Cesar Fantacini.

De acordo com matéria 
publicada no site da Agência 
Brasil, o estudo feito com a 
vacina CoronaVac na cidade 
de Serrana, no interior pau-
lista, demonstrou que, com 
75% da população vacinada, 
a pandemia do novo corona-
vírus pode ser controlada. O 
dado foi apresentado no dia 
31 de maio, segunda-feira, 
em entrevista coletiva no 
Instituto Butantan, um dos 
fabricantes da vacina.

“O estudo indica que 
com 75% da população imu-
nizada com duas doses da 
vacina, a pandemia foi con-
trolada em Serrana e isso 
pode se reproduzir em todo 
o Brasil”, disse João Doria, 
governador de São Paulo.

A CoronaVac é uma vaci-
na contra a covid-19 produ-
zida pelo laboratório chinês 
Sinovac e pelo Instituto Bu-
tantan e faz parte do Progra-
ma Nacional de Imunizações 
(PNI). A vacina é aplicada em 
duas doses.

O estudo, chamado de 
Projeto S, teve início no dia 
17 de fevereiro e o objetivo 
era vacinar toda a popula-
ção adulta da cidade para 
avaliar a efetividade da Co-
ronaVac. Serrana tem cerca 
de 45 mil habitantes, dos 
quais 38% são menores de 
18 anos, que ainda não po-
dem ser vacinados por fal-
ta de estudos clínicos para 
essa faixa etária.

O Projeto S previa va-
cinar 28.380 adultos com 
mais de 18 anos que vivem 

na cidade. Desse total po-
pulacional, 97,7% tomaram 
a primeira dose do imuni-
zante, [o que corresponde 
a 27.722 pessoas] e 95,7% 
completaram seu esquema 
vacinal, tomando também 
a segunda dose [27.160 pes-
soas].

Serrana foi escolhida 
porque apresentava alto 
índice de prevalência de in-
fecções por covid-19, além 
de estar perto de um cen-
tro universitário e ter um 
hospital regional. Para o 
estudo, a cidade foi dividida 
em quatro áreas, que foram 
vacinadas com uma semana 
de diferença entre elas. A 
primeira área a ser vacina-
da, definida por sorteio, foi 
a verde, seguida pela área 
amarela, cinza e azul.

Com o fim da vacinação 
em massa, a cidade viu redu-
zir em 95% o número de mor-
tes por covid-19. Já o número 
de casos sintomáticos da do-
ença caiu 80%. E a quantida-
de de hospitalizações teve 
uma queda de 86%.

Em edições anterio-
res, o Jornal Em-
preenda já aponta-

va que estava havendo um 
crescimento rápido dos nú-
meros da Covid-19 em Ba-
tatais. Na edição de abril, a 
matéria publicada na página 
8 classificava como “pande-
mia fora de controle em Ba-
tatais e região”, e o total de 
pacientes com o vírus ativo 
no organismo, com poten-
cial de transmissão, nem era 
tanto como nos últimos dias 
de maio. No dia 15 de maio, 
início do lockdown, haviam 
4.733 casos confirmados, 
já no dia 30 de maio, final 
do lockdown, haviam 5.745 
casos confirmados, ou seja, 
1.012 novos casos, com mé-

dia diária de 67,46 novos 
casos e 25 óbitos durante o 
mesmo período.

Batatais passa por um 
dos mais críticos momentos 
vividos na pandemia da Co-
vid-19. No dia 31 de dezem-
bro segundo dados da Se-
cretaria Municipal de Saúde 
(SEMUSA) havia em nossa 
cidade 1.476 casos confir-
mados de pessoas conta-
minadas com a Covid-19, 
sendo que 1.308 já haviam 
recuperados e 135 se en-
contravam em tratamento, 
havendo ainda 213 pessoas 
em isolamento domiciliar e 
33 mortes.

No dia 31 de janeiro os 
dados apontam que havia 
2.050 casos confirmados, 

sendo que 1.931 já haviam 
recuperados, 73 pessoas 
estavam em isolamento 
domiciliar e o número to-
tal de mortes desde o iní-
cio da pandemia chegava 
a 42 pessoas. No dia 28 de 
fevereiro havia 2.449 ca-
sos confirmados sendo que 
2.311 estavam recuperados, 
79 pessoas em isolamen-
to domiciliar, e o número 
de mortes chegou a 49. No 
dia 31 de março havia 3.106 
casos confirmados e 2.885 
casos recuperados, com 141 
pessoas em isolamento do-
miciliar e 67 mortes. No dia 
30 de abril havia 3.921 casos 
confirmados e 3.421 recu-
perados, com 394 pessoas 
em isolamento domiciliar.

O avanço da pandemia 
chamou atenção principal-
mente após o Dia das Mães. 
Entre o dia 1º ao dia 11 de 
abril (Dia das Mães) havia 
145 casos confirmados, uma 
média de 13 casos dia, en-
tre os dias 12 a 25 de abril, 
surgiram mais 439 casos, e a 
média de pessoas contami-
nadas por dia saldou para 31 
casos, entre os dias 26 a 30 
de abril, surgiram mais 291 
casos, uma média de 48 ca-

sos por dia. 
O alerta 

para a tomada 
de medidas 
mais restriti-
vas iniciou no 
dia 25 de abril, 
quando houve 
60 novos ca-
sos, baixando 
nos dias 27 a 
28 de abril, 
voltando a 
crescer no dia 
29 com 67 no-
vos casos em 
24h. No dia 1º 
de maio che-

Vacinômetro aponta que já foram aplicadas 24,5 mil 
doses da vacina contra a Covid-19 em Batatais

Aumento de casos da Covid-19 levou prefeito Juninho 
Gaspar decretar lockdown entre os dias 15 a 30 de maio

QUADRO COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO DA COVID EM BATATAIS
Periodo 03 a 16/04 17/04 a 30/04 01 a 14/05 15 a 28/05
Novos Casos 253 522 703 1011
Isolamento Domiciliar 116 - 161 141 - 394 411 - 494 509 - 641
Mortes 8 13 16 24
Total de Confirmados 3.141 3.918 4.673 5.682
Recuperados 3.154 3.918 4.052 4.895

tras 14 pessoas estavam 
sendo contaminadas. Neste 
momento toda a estrutura 
de saúde do Hospital Ma-
jor Antônio Candido estava 
comprometida, com 100% 
da taxa de ocupação nos 
leitos de UTI Covid e nos 
leitos de enfermaria. O mes-
mo acontecia na UPA e em 
todas as unidades de saúde 
da região, medidas urgen-
tes precisavam ser toma-
das.  Evitando que pessoas 
pudessem vir a morrer por 
falta de estrutura o prefei-
to Juninho Gaspar institui o 
lockdow no município en-
tre os dias 15 a 31 de maio.  
Veja comparativo entre os 
períodos

No dia 29 de maio, sá-
bado, houve mais 48 con-
firmações e no dia 30, 
domingo, mais 16 novos 
casos, o que já represen-
ta uma redução que pode 
ser considerado efeito do 
lockdown. No dia 30 havia 
615 pessoas em isolamen-
to domiciliar e houve mais 
uma morte.

gou a 71 casos e no dia 5 
foram registrados 74 casos. 

O mesmo ocorreu com 
o número de mortes, entre 
o dia 1º ao dia 24 de abril, 
houve 16 mortes, e do dia 
25 ao dia 30 de abril mais 5 
mortes. Entre o dia 1º ao dia 
14 de maio houve mais 16 
mortes.

Com um índice de cres-
cimento dos casos atingin-
do 1,4, ou seja, de cada 10 
pessoas contaminadas ou-
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A gestão de uma 
empresa não é 
uma tarefa sim-

ples, a cada dia que passa os 
gestores precisam ir muito 
além do planejamento de 
produção, da administração 
das finanças ou da manu-
tenção do espaço físico. É 
necessário lembrar de va-
lorizar uma das peças mais 
importantes para o anda-
mento da empresa – “os co-
laboradores”. 

É imprescindível ofere-
cer boas condições de traba-
lho à equipe para conquistar 
bons resultados, pois, desta 
maneira, os funcionários 
sentem-se motivados e ves-
tem cada vez mais a camisa 
da empresa.

Dentre os quesitos que 

Para os associados da 
ACE Batatais os valores das 
mensalidades são mais ba-
ratos que os da tabela pa-
drão comercializados pela 
Unimed, proporcionando 
economia e mais segurança 
na hora que você mais pre-
cisa. O contrato é de livre 
adesão dos associados da 
ACE, com no mínimo de 03 
beneficiários com taxa de 
adesão reduzida e mensali-
dades com custos reduzidos 
de até 20% sobre a tabela 
padrão Unimed.

REQUISITOS:
• Destinado à empresas 

associadas à ACE Batatais.
• Ter no mínimo 03 (três) 

beneficiários por empresa.

VANTAGENS:
• Beneficiários: proprie-

tários, sócios, diretores, 
representantes legais das 
empresas, funcionários e fa-
miliares;

• Taxa de adesão reduzi-
da;

• Mensalidades com cus-
to reduzido de 15% a 20% 
em relação à tabela padrão 
Unimed;

• Coparticipação de 20% 
dos valores;

• Franquia por dia de in-
ternação com valores redu-
zidos.

Plano Empresarial Am-
bulatorial/Hospitalar com 
Obstetrícia:

Oferece o atendimento 

de consultas, exames, pro-
cedimentos ambulatoriais e 
internações clinicas e cirúr-
gicas. Com apenas 03 pesso-
as sua empresa pode ter o 
“Plano Empresarial Unimed/
ACE”.

Acomodações Hospi-
talares: são fornecidas as 
seguintes opções de pla-
nos:

Enfermaria: internações 
em enfermaria de 02 a 04 
leitos; 

Quarto Simples com 
Acompanhante: internação 
em quarto simples, com 
acompanhante e sem ba-
nheiro privativo; 

Apar tamento:  inter-
nação em apar tamento 
com acompanhante e 
com banheiro  pr ivat i -
vo.

Cobertura do Contrato: 
• nas consultas em con-

sultório sem limitações; 
• serviço de apoio e 

diagnóstico: exames com-
plementares e exames es-
pecializados;

• procedimentos ambu-
latoriais;

• procedimentos espe-
ciais: quimioterapia, radio-
terapia, diálise / hemodiáli-
se e outros exames;

• Internações clínicas e 
cirúrgicas, inclusive interna-
ções em UTI / CTI;

• transplante de rim e 
córnea;

• tratamento psiquiátri-
cos.

Plano Empresarial Am-
bulatorial:

Permite ao atendimento 
de consultas e exames, não 
oferecendo cobertura de 
atendimento de internações 
hospitalares. 

Cobertura do Contrato: 
• nas consultas em con-

sultório sem limitações; 

NUNCA UM PLANO DE SAÚDE FOI TÃO NECESSÁRIO:

ACE Batatais oferece Plano de Saúde Empresarial 
UNIMED com valores reduzidos para seus associados

urgência e emergência mé-
dicas a qualquer hora do 
dia ou da noite, com equi-
pamentos de alto padrão e 
uma equipe composta ex-
clusivamente por médicos 
cooperados. Além do que, a 
Unimed garante atendimen-
to de urgência e emergência 
em todo o território nacio-
nal.

Farmácia Unimed
A Farmácia Unimed 

fornece medicamentos 
a preços reduzidos, dis-
ponibilizando o Disque-
-Entrega gratuito, que 
facilita ainda mais a vida 
do cliente, levando o me-
dicamento até a sua casa. 
Economia e conforto de 
uma só vez.

• exames complementa-
res (rotina);

• exames especializados;
• procedimentos ambu-

latoriais em consultórios, na 
Unidade de Pronto Atendi-
mento, hospitalar, quimio-
terapia e radioterapia e he-
modiálise;

• demais procedimentos 
especiais.

Unidade de Urgência e 
Emergência

Os associados têm à sua 
disposição, todos os dias 
do ano, o Centro Médico 
Unimed, que está prepara-
do para atender casos de 

p r o p o r c i o n a m 
bem-estar e con-
dições dignas de 
trabalho para os 
c o lab o r ad o res , 
está o cuidado 
com a saúde. 
Pensando nisso 
a ACE e Unimed 
possuem parce-
ria que oferece 
opções de planos 
que se encaixam 
no perfil da sua 
empresa, seja 
ela de pequeno, 
médio ou grande 
porte.

Viver Bem – Núcleo de 
Atenção a Saúde

O Viver Bem - Núcleo 
de Atenção à Saúde, locali-
zado no mesmo prédio da 
Farmácia Unimed, promo-
ve trabalhos preventivos 
de acompanhamento e de 
orientação aos clientes por-
tadores de doenças crôni-
cas, proporcionando uma 
melhor qualidade de vida e 
benefícios incomparáveis.

Mais Informações:
ACE Batatais

Telefone: (16) 3761-3700
Email: acebatatais@aceba-

tatais.com.br
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Desde o dia 17 de 
março de 2020, 
em virtude da 

pandemia do Covid-19, hou-
ve a determinação da Pre-
sidência do TJSP (Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo) para que o Cejusc 
(Centro Judiciários de Solu-
ção de Conflitos e Cidada-
nia) trabalhasse em sistema 
de home office. Segundo o 
Chefe de Seção Judiciário, 
Paulo César Suzana da Cos-
ta, até abril desse ano o Ce-
jusc Batatais realizou 600 
audiências virtuais e cerca 
de 400 acordos.

Segundo Paulo, depois 
da determinação para que 
realizasse audiências de 
conciliação de forma virtual, 
foi implantada a Plataforma 
Teams, enviando-se link de 
acesso para que as partes 
pudessem ingressar nas au-

Do dia 24 ao dia 28 
de maio, das 18h 
às 20h, duas inte-

grantes do CMEC – Batatais 
(Conselho da Mulher Em-
preendedora e da Cultura), 
participaram de um curso 
de capacitação oferecido 
pela Facesp (Federação das 
Associações Comerciais do 
Estado de São Paulo) em 
parceria com o Sebrae-SP, 
a coordenadora geral Paula 
Mariano Garcia e a coorde-
nadora Cassia Aparecida de 
Souza.

“Foi um curso excelen-
te, 100% on-line, aprovei-
tei muito todos os dias. O 

O CMEC (Conselho 
da Mulher Em-
preendedora e 

da Cultura), desenvolveu 
um calendário de ações e 
eventos para os próximos 
meses. O primeiro evento 
já será nesse mês e todas 
as mulheres empresárias 

Cejusc faz 600 audiências virtuais com cerca de 
400 acordos durante a pandemia

diência on-line através de 
seus e-mails e/ou whatsa-
pps.

“Após efetuarmos trei-
namento com nossa equipe 
de conciliadores e estagiá-
rios, passamos a realizar as 
audiências de forma virtual, 
atendendo as Varas Cíveis, 
da Família e do Juizado Es-
pecial Cível da Comarca, 
além das reclamações que 
foram ajuizadas no próprio 
Cejusc”, comentou o Chefe 
de Seção.

No período compreen-
dido entre março de 2020 
até abril de 2021, a equi-
pe do Cejusc de Batatais, 
composta por Paulo César 
Suzana da Costa, pelos 
conciliadores Adir de Sou-
za, Amanda Ribeiro Baldo-
chi, Andréa Rodella de An-
drade e Osvaldo Batista de 
Toledo, pelos estagiários 

Marina Nascimento Abrão, 
Marcelo Augusto Pedrucci 
Filho e Davi Melo de Oli-
veira, tendo como Juíza 
Coordenadora do Cejusc a 
Dra. Maria Esther Chaves 
Gomes, realizou por volta 
600 audiências virtuais e 
obteve por volta de 400 
acordos. 

“A p e s a r 
de se ima-
ginar que 
as partes 
teriam difi-
culdade em 
acessar as 
audiências, 
seja pelo 
c o m p u t a -
dor ou pelo 
celular, fo-
ram raras as 
ocorrências 
em que as 
partes não 

associadas à ACE Batatais 
podem participar.

Segundo a coordena-
dora geral do CMEC, Paula 
Mariano Garcia, os detalhes 
dos eventos foram debati-
dos com as demais integran-
tes do conselho na reunião 
realizada no dia 26 de maio, 

quarta-feira, ocasião em 
que foram apresentadas as 
novas integrantes do CMEC, 
Lorena Silvério, Maristela 

Landi e Silvely Milan.
“Desenvolvemos um ca-

lendário de ações e even-
tos, com palestras, oficinas 

CMEC apresenta calendário de ações e eventos 
para os próximos meses

convite ao CMEC Batatais 
foi feito diretamente pelo 
CMEC Facesp, no Programa 
Facesp Mulheres”, comen-
tou Paula.

Segundo a coordenado-
ra geral, o curso de capa-
citação teve o objetivo de 
fortalecer e incentivar as 
mulheres em todo o Esta-
do, a disseminar e aplicar o 
empreendedorismo através 
de capacitação, geração de 
trabalho, renda e inclusão 
social.

Dentro da proposta do 
curso, foram passados os 
seguintes temas: Empo-
deramento, Formalização, 

Finanças – Em dia com as 
suas finanças, Vendas sem 
sair de casa, Inovação – 
Desperte sua criatividade, 
Plano de Negócios – Elabo-
re o seu plano de negócios, 
Trilha Empresária – Pessoa 

Jurídica: Desenvolver e po-
tencializar comportamentos 
empreendedores; Estabe-
lecer objetivos e metas as-
sertivas; Despertar de auto 
confiança para empreender 
e muito mais.

Integrantes do CMEC participam 
de curso de capacitação da Facesp

CALENDÁRIOS DE EVENTOS CMEC
Junho: Palestra sobre Marketing
Julho: oficina sobre Fluxo de caixa
Agosto: oficina sobre treinamento de equipe
Setembro: minha história, mulher de sucesso
Outubro: evento ACE Semana do Conhecimento
Novembro: Rodada de negócios com intuito de conhecer 
pessoas e fazer negócio
Dezembro:  palestra: A importância da filantropia nos 
tempos atuais. Ajudar a uma entidade da nossa cidade a 
ser escolhida.

e muita informação para as 
mulheres empresárias. Con-
vido todas a participarem. 
Assim que definirmos as 

datas daremos ampla divul-
gação, mas serão sempre à 
noite, após as 19h”, infor-
mou Paula.

SOBRE O CEJUSC
O Cejusc de Batatais é o 

100º do Estado de São Pau-
lo, fruto da parceria entre 
TJSP - Tribunal de Justiça 
de São Paulo, ACE Batatais, 
representada pelo presi-
dente Ennio Cesar Fantaci-
ni, Prefeitura: representada 
pelo prefeito Luis Fernando 
Benedini Gaspar Júnior, e 
vice-prefeito Ricardo mele 
Filho e Claretiano -  Centro 
Universitário representada 
pelo Padre Luiz Botteon. A 
juíza coordenadora e res-
ponsável pelo Cejusc de 
Batatais é a Doutora Ma-
ria Esther Chaves Gomes. 
O Cejusc está localizado 
à Praça Doutor Fernando 
Costa, n.º 95. O telefone é 
o 3662-2937, e-mail cejusc.
batatais@tjsp.jus.br. O ho-
rário de atendimento é das 
9h às 16h.

comunicação”, ressaltou 
paulo.

Segundo ele, há de se 
levar em conta o grande nú-
mero de acordos que foram 
feitos antes da realização 
de audiência, o que se deve 
em grande parte ao número 
elevado de audiências que 
são designadas, o que é con-
siderado uma marca regis-
trada do Cejusc de batatais.

“Portanto, esperamos 
continuar a atender à ex-
pectativa do jurisdicionado 
no que se refere à realiza-
ção das audiências desig-
nadas virtualmente, dando-
-lhes todo o suporte para 
acessarem sem problemas 
e rezando para que a pan-
demia seja resolvida e pos-
samos, tão logo, retornar às 
atividades presenciais com 
segurança e tranquilidade”, 
finalizou Paulo.

conseguiram ingressar 
por problemas técnicos 
em seus equipamentos 
e a audiência não pode 
ser realizada. Mesmo nas 
audiências em que não 
houve acordo, as partes 
puderam conversar en-
tre elas, estabelecendo 
muitas vezes um canal de 
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Espaço da Mulher Empresária

Espaço Mulher Empresária - Qual foi o seu primeiro em-
prego e quantos anos tinha?

Deise Aparecida Cardoso de Munari - Trabalhei como 
aprendiz em um salão de costura, tinha 12 anos.

EME - Desde que começou a trabalhar, quais funções 
desempenhou? 

Deise de Munari - Trabalhei de babá, auxiliar de escri-
tório antigo FUNRURAL, escritório Godoy, CAT casa da agri-
cultura na cidade de Campinas-SP, auxiliar departamento 
pessoal na cidade de Matão-SP, e como voluntária na Comu-
nidade Missionária Divina Misericordia.

EME - Como se tornou empresária? Porque optou pelo 
setor de farmácia? 

Deise de Munari - Na verdade nunca pensei em ser em-
presária, o meu esposo (Luis de Munari), era excelente far-
macêutico, amava sua profissão. Um dos meus irmãos ofere-
ceu para o meu marido abrir farmácia, onde entrei de sócia, 

porém meu esposo nunca permitiu que eu trabalhasse na 
empresa. Como venho de uma família muito religiosa, gra-
ças a Deus, e com muita fé, fui me envolvendo e apaixonan-
do cada dia mais pelas orações, obras de misericórdia, par-
ticipava do grupo de oração da Nossa Senhora Auxiliadora, 
fui conhecendo o trabalho do irmão Francisco (COMAREV), 
depois fundou a Comunidade Missionária Divina Misericór-
dia. Sempre perguntava para meu esposo se estava tudo 
bem na farmácia, ele dizia que sim, eu acreditava e confiava. 
Quando ele faleceu, com a Graça de Deus, tinha colabora-
dores competentes que vestiram a camisa da empresa, eu 
toda atordoada naquele momento, pois meu filho ia fazer 
quinze anos, minha filha com vinte e dois anos, cursando a 
faculdade de farmácia, percebi que os colaboradores davam 
conta, disseram para que eu continuasse rezando, pois a 
farmácia estava sendo bem cuidada. Minha filha Cristiane 
formou Farmacêutica, assumiu a farmácia com muito amor, 
gratidão e carinho, pois ela sabia do amor que seu pai tinha 
pela profissão. Eu continuava no meu trabalho voluntário, 
o qual amava, sentia muita gratidão, realizada em poder 
ajudar as pessoas mais necessitadas, o qual aprendi muito 
com eles. Em 2016 aconteceu a tragédia e a fatalidade com 
a minha filha, a qual veio a falecer, momentos de muita dor 
e sofrimento, pois ela deixou um filhinho de cinco anos. Meu 
Deus quanta dor, se não fosse o aprendizado, a fé em Deus 
não suportaria, nesse momento senti fortaleza dos dons do 
Espírito Santo, e a proteção de Nossa Senhora Aparecida, 
nossa Senhora Auxiliadora. Em 2019, um dos colaboradores 
teve que fazer cirurgia do coração, corria risco de vida, daí 
ele me chamou e revelou a grave situação, me explicou o 
andamento da administração a qual assumi. Graças a Deus 
o funcionário foi bem sucedido na cirurgia, o qual trabalha-
mos um período juntos, muito aprendizado.  Devido à idade 
dele, e o aparecimento da coronavírus, ele decidiu se ausen-
tar para cuidar da saúde e eu assumi a farmácia. 

um dia de cada vez, tentando 
ser e fazer o melhor para os 
colaboradores e clientes. Sei 
que não sou perfeita, porem 
tenho muita força de vontade 
em acertar.

EME – Há quanto tempo a 
empresa Droga Avenida está 
em atividade?

Deise de Munari – A Droga 
Avenida foi inaugurada em 13 
de maio de 1999, tendo hoje 
vinte e dois anos, de trabalho 
árduo, desafios, dissabores, 

Nesta última edição do Jornal Empreenda im-
presso, temos a honra de ter como convidada 
uma mulher guerreira, muito empreendedora e 

exemplo de ser humano, que começou a trabalhar ainda 
no início da adolescência, passou por várias funções pro-
fissionais e se dedica à solidariedade por meio de traba-
lhos voluntários, colhendo as lições que só a vida pode 
ensinar, a empresária Deise Aparecida Cardoso de Munari, 
proprietária da farmácia Droga Avenida, que está locali-
zada em uma das principais vias da cidade, a Avenida dos 
Pupins. Deise nasceu no dia 10 de julho, mãe de Cristiane 
Cardoso de Munari (inmemória2016) e de Luis de Munari 
Júnior.

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

Deise de Munari – Faz dois anos que estou à frente como 
empresária, estou muito feliz, muita gratidão a Deus, sei que 
não é fácil, enfrentar os desafios do dia a dia. Estou vivendo 

gratidão, alegrias, porem muitas vitórias, fé e amor ao próximo.

EME - Como empresária, qual a sua opinião sobre o pe-
ríodo de pandemia e a postura das autoridades políticas e 
de saúde nas esferas municipal, estadual e federal? 

Deise de Munari – Minha opinião como empresária so-
bre o período de pandemia é com grande tristeza no coração, 
pois não estávamos preparados para passar por essa tribula-
ção, que assola o Brasil e o mundo, não só afeta a saúde, com 
muitas perdas de entes queridos, também veio o desemprego, 
incerteza, insegurança, afetando o emocional, o psicológico, 
a espiritualidade do ser humano, um caus. Quanto à postura 
das autoridades, governantes e prefeitos, prefiro não comen-
tar, desculpe, vejo que cada um tem sua opinião, penso que a 
maioria tenta fazer o seu melhor para todos, infelizmente tem 
pessoas que não se conscientizaram da gravidade do Covid-19.

EME - Se não fosse empresária que outra atividade gos-
taria de desenvolver? 

Deise de Munari – Gostaria de ser Assistente Social, 
psicóloga, e poder ajudar as pessoas mais necessitadas, po-
bres, carentes, também fazer trabalho voluntário.

EME - O fato de ser mulher influencia na administração 
de sua empresa? 

Deise de Munari – Acredito que não, mas sempre é bom 
ter um toque feminino, o importante, vejo que é a confian-
ça, o respeito e o diálogo.

EME - Como gosta de passar os seus momentos de lazer? 
Deise de Munari – Gosto de passar com família, em luga-

res que tem a natureza, em retiro espiritual.

EME - Qual dica a senhora pode dar para as mulheres 
que estão começando um novo empreendimento?

Deise de Munari – Nunca desista de seus sonhos, lute, 
chora, ore, confie em DEUS, nunca perca a força, o foco e a 
fé, um dia terá a recompensa.
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Entrevista –  AABC Reciclagem

Entrevista – G3 Soft - Gestão Empresarial

Por Adi Antônio Silvério Teodoro - empresário

Jornal Empreenda - Quando e como co-
meçou a empresa AABC Reciclagem?

AABC Reciclagem - A AABC Reciclagem é 
uma empresa nova no ramo de recicláveis, co-
meçamos a exercer nossas funções no dia 8 de 
março do ano de 2021.

EM - Com quantos colaboradores a em-
presa conta?

AABC Reciclagem - A empresa conta com 
cinco colaboradores, sendo um no setor admi-
nistrativo, dois colaboradores na função de bus-
ca dos matérias e os outros dois colaboradores 
ficam na função de prensar esses materiais.

EM - Quais serviços a empresa oferece?
AABC Reciclagem - A empresa oferece os 

serviços tais como: Busca do material reciclá-
vel em grande demanda no local; Compra de 
seu material reciclável; Separação deste mate-
rial; Fardamos os materiais por itens.

EM - A empresa AABC Reciclagem adquiri 
produtos que não estão sendo mais utiliza-
dos? Como esse processo funciona?

AABC Reciclagem - Como somos uma 
empresa de materiais recicláveis geralmen-
te compramos materiais que não estão mais 
sendo utilizados pelos consumidores. Um item 
que seria descartado pelo consumidor pode 
ser vendido a nós para fazermos a reciclagem 
e melhorar o meio ambiente reciclando e dan-
do outros destinos aos itens descartados.

AABC Reciclagem - Sim, se a 
demanda de materiais for gran-
de, nós buscamos no local quan-
tas vezes for necessário, sem co-
brar taxa de busca. Atendemos 
o setor industrial, comerciário, 
pecuário, todos setores que nos 
fornecer materiais recicláveis.

EM - Atualmente, o hábito 

EM - Quais tipos de materiais as pessoas 
podem direcionar para a AABC Reciclagem?

AABC Reciclagem - Embalagens recicláveis 
alimentícias, embalagens de produtos diver-
sos (plásticos diversos, papelão, alumínio) ele-
trodomésticos sem funcionamento, sucatas.

EM - Dependendo da quantidade, a em-
presa busca os produtos no local? A AABC Re-
ciclagem atende também o setor industrial?

limpeza da cidade, redução da matéria prima 
virgem em empresas, e aumento da vida útil 
de aterros sanitários.

EM - Há concorrência neste setor?
AABC Reciclagem - Sim, há concorrência 

nesse setor, é abrangente e necessária, pois 
há muito lixo reciclável e assim gera aumento 
da conscientização da população sobre o as-
sunto. 

EM - Quais os dias e horários de atendi-
mento da empresa, endereço, telefones de 
contato, whatsapp, e-mail e página na inter-
net?

AABC Reciclagem - Dias de funcionamen-
to: segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, pausa 
das 11h30 às 13h - horário de almoço. Tele-
fone para contato: (16)99140-6833 e WhatsA-
pp: (16)99140-6833. Endereço: Rua São Paulo 
n.º 1.632, Bairro Vila Cruzeiro, Batatais-SP. E-
-mail: aabcreciclagem@gmail.com .

de separar o material reciclável do lixo orgâ-
nico está mais comum entre as pessoas?

AABC Reciclagem - Sim, cada vez mais as 
pessoas se conscientizam sobre a separação 
dos materiais recicláveis do lixo orgânico. A 
informação em dias atuais está muito eleva-
da, fazendo com que as pessoas separem e 
levem até nós o material totalmente sepa-
rado.

EM - Quais os benefícios da destinação 
adequada de materiais recicláveis?

AABC Reciclagem - Há diversos bene-
fícios da destinação adequada destes ma-
teriais, mas o que ganha com exclusividade 
seria o meio ambiente limpo para que não 
cause danos a natureza e ao meio ambiente 
em si, cuidando e preservando o nosso pla-
neta. Também há benefícios como a recicla-
gem desses materiais para um novo uso que 
cada vez mais aparece em nosso dia-a-dia, 
embalagens, papéis recicláveis, melhoria da 

Jornal Empreenda - Como surgiu a empresa 
G3 Soft - Gestão Empresarial e quando iniciou 
suas atividades? 

G3 Soft - Gestão Empresarial - A G3 Soft é uma 
empresa de tecnologia, com experiência no desen-
volvimento de soluções digitais para uso comercial. 
Nós utilizamos os melhores processos tecnológicos, 
para oferecer para cada perfil empreendedor, sis-
temas e soluções inovadoras que atendem desde o 
microempreendedor até empresas de médio porte. 
Nossas atividades começaram em julho de 2009, 
com pequenos projetos para atender empresas lo-
cais, mas foi a partir de 2014 que nossas atividades 
começaram a se expandir, tanto nos segmentos que 
poderíamos atender quanto nas regiões de atuação, 
ganhando experiência cada vez mais sólida em siste-
mas de gestão para o comércio em geral.

EM - Quem são os proprietários e quantos 
colaboradores a empresa possui?

G3 Soft - Gestão Empresarial - Na diretoria te-
mos o Adriano Barros, especialista na área fiscal e 
com mais de 20 anos de experiência na área contá-
bil, e o Alexandre Dutra, professor na ETEC de Bata-
tais e coordenador de projetos educacionais on-line 
no Grupo SEB por mais de 12 anos. Atualmente a 
empresa possui um colaborador, nossa equipe é or-
ganizada em núcleos de desenvolvimento de acordo 
com a especialidade de cada responsável para o de-
senvolvimento de diferentes produtos.

EM - Quais produtos e serviços oferecem 
aos seus clientes?

G3 Soft - Gestão Empresarial - Atualmente 
contamos com:

- Sistemas de venda e Gestão para Comér-
cios em Geral: o melhor jeito para você fazer 
controle financeiro, gestão de vendas, controle 
de estoque, controle fiscal, relatórios adminis-
trativos e integração por api.

- Lojas Virtuais: a facilidade de ter todos os 
produtos da sua loja física disponíveis para ven-
da 24h por dia.

- Fábrica de software para produtos persona-
lizados: podemos criar o sistema sob medida de 
acordo com a necessidade do cliente.

- Soluções mobile: desenvolvimento de apli-
cativos.

- Gestão de projetos: Ofere-
cemos consultoria especializada 
em tecnologia e gerenciamos 
projetos que facilitam as opera-
ções empresariais.

EM - Qual produto ou ser-
viço é mais procurado pelos 
clientes? 

G3 Soft - Gestão Empresa-
rial - Temos mais de 300 clientes 
por todo Brasil e sem dúvidas 
nosso produto mais procurado 
é o sistema de gestão, ele foi 
desenvolvido para controlar 
vendas, compras, estoque, fi-
nanceiro, fiscal e apuração de 
resultados para pequenas em-
presas. Por conta da pandemia a 
procura pelos sistemas delivery 

nossos clientes a facilidade de 
ter uma loja virtual que fica 
aberta 24h por dia.

EM - A loja virtual é uma 
opção de negócio mesmo para 
as empresas que estão acos-
tumadas a trabalhar de forma 
física?

G3 Soft - Gestão Empresarial 
- Entendemos sim que é necessá-
rio estar presente no ambiente 
virtual, estar online vai além da 
venda, é informar e ofertar seus 
produtos e serviços ao consumi-
dor local, regional, nacional e até 
internacional. O consumidor pri-
meiro procura referências da sua 
empresa na internet, e se você 
tiver uma loja virtual disponível é 

quer empreendimento, uma loja virtual necessi-
ta de um capital, hoje existe uma gama de fer-
ramentas com planos e preços bem acessíveis, 
mas planejamento neste momento é fundamen-
tal, pois não é só contratar uma plataforma de 
loja virtual e pronto, a venda online é consequ-
ência de inúmeras ações, que sua empresa terá 
que fazer, selecionar os produtos que tem mais 
aderência para venda online, público alvo, inves-
timento em marketing, logística, sistema para 
emissão de documentos fiscais, por este e ou-
tros motivos, escolher um parceiro tecnológico 
mais próximo é importante.

EM - A empresa atende Batatais e região? 
G3 Soft - Gestão Empresarial - Atendemos toda 

região de Batatais e ainda contamos com represen-
tantes comerciais nas Regiões de Ribeirão Preto, 
Barretos, Araraquara e São José do Rio Preto. Além 
de possuir revendas nas regiões norte e nordeste.

EM - Como é a concorrência no segmento 
em que a empresa atua? 

G3 Soft - Gestão Empresarial - O mundo dos 
negócios está cada vez mais competitivo. E a con-
corrência faz parte do jogo, existem bons concor-
rentes que se balizam pelas boas práticas, como 
preço justo, ética e transparência, assim como 
existem os maus concorrentes, que praticam preço 
abaixo do mercado e que ao longo do tempo acaba 
prestando um serviço de má qualidade, muitas ve-
zes o comerciante só descobre isso na hora de apu-
rar o seu imposto no final do mês, pois um sistema 
de gestão e venda configurado de forma incorreta 
pode lhe gerar um prejuízo financeiro. O empre-
sário ao escolher seu sistema, tem que se atentar 
aos seguintes detalhes, qualidade do sistema, se 
ele atende suas necessidades, pesquise há quanto 
tempo essa empresa atua no mercado, quantos 
colaboradores ela possui, quantos e quais clientes 
ela atende na sua região.  

 EM - Quais os dias e horários de atendimen-
to, os contatos da G3 Soft - Gestão Empresarial, 
páginas na internet e nas redes sociais, endere-
ço e telefones da empresa? 

G3 Soft - Gestão Empresarial - Horário co-
mercial, de segunda à sexta-feira, das 8:30h 
até às 17h30. Atendimento suporte técnico das 
8h30 até as 23h. Rua Celso Garcia, n.º 31 – Cen-
tro – Batatais – SP. Fone: (16) 3662-2469. Lo-
jas Virtuais: (16) 99454-2300. WhatsApp: (16) 
98803-3737, www.g3soft.com.br , facebook e 
Instagram @g3softecnologia .

e lojas virtuais também têm crescido.

EM - Quais os segmentos de negócios dos clien-
tes da empresa G3 Soft - Gestão Empresarial?

G3 Soft - Gestão Empresarial - Lojas de roupas, 
acessórios, sapatos, padarias, conveniências, casa 
de carnes, cafés, bares, restaurantes, sorveterias, 
docerias, papelarias, perfumarias, petshops, su-
permercados, empórios e comércio em geral.

 
EM - A venda de produtos pela internet está 

em crescimento? A pandemia do coronavírus 
acelerou esse processo?

G3 Soft - Gestão Empresarial - Sim, a ven-
da de produtos pela internet aumentou. O que 
já era uma tendência de mercado para todos 
os negócios, agora é um meio de sobrevivência 
para muitas empresas e que vai crescer cada vez 
mais. A pandemia veio acelerar, não somente 
este processo, mas também para ensinar os em-
preendedores que hoje não é simplesmente ter 
um produto à disposição para efetuar uma ven-
da, e sim pensar em todo o processo de forma 
mais madura e lógica.

EM - A G3Soft - Gestão Empresarial auxilia 
na iniciação de empresas no mercado virtual? 

G3 Soft - Gestão Empresarial - Hoje temos 
um departamento exclusivo para comércio ele-
trônico, gerenciado pela Ana Rita Dutra, onde 
oferecemos um atendimento personalizado para 
cada tipo de empresa desde a criação do concei-
to da marca até o planejamento de campanhas 
de marketing digital. Nós podemos oferecer aos 

uma facilidade para o consumidor.
Claro que não é apenas você ter uma ferra-

menta e achar que tudo vai acontecer. É preci-
so dedicação assim como uma loja física, cada 
segmento requer estratégias, conteúdo e inves-
timentos diferentes, principalmente nos meio 
de divulgação, mas independente do segmento 
algo é certo, as empresas precisam de posicionar 
na internet, por meio de redes sociais, mídias di-
gitais e se possível ter um canal de venda pró-
prio, com a cara e identidade da sua empresa. 
Nesse processo os empreendedores precisam 
aprender mais sobre meios digitais e como seu 
negócio acontece nesse novo ambiente, alguns 
segmentos levam um tempo de investimento e 
desenvolvimento do próprio negócio.

EM - Qual tipo de produto pode ser comer-
cializado por aplicativos ou por lojas virtuais? 

G3 Soft - Gestão Empresarial - São raras as 
exceções hoje, na sua maioria, produtos e ser-
viços podem e estão sendo comercializados di-
gitalmente, os mais comuns são produtos e ser-
viços do dia a dia do consumidor como, itens de 
vestuário, alimentação, medicamentos, serviços 
residências e automotivos, consultas médicas 
e agendamentos, além de todos os produtos e 
serviços financeiros oferecidos por bancos ou 
entidade autorizadas.

EM - Para criar dispositivos de venda on-line 
ou ferramentas que auxiliem o fechamento de 
negócios é necessário um alto investimento? 

G3 Soft - Gestão Empresarial - Como qual-
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Beneficiada pela alta 
das commodities (bens 
primários com cotação 

internacional) principalmente 
do açúcar, a balança comercial 
de Batatais registrou um dos 
melhores resultados para o pri-
meiro quadrimestre. Até o mês 
de abril as empresas de Batatais 
exportaram US$ 35,63 milhões 
e importaram US$ 1,29 milhões, 
tendo um saldo na balança co-
mercial de US$ 34,34 milhões.

Nos dois primeiros meses 
houve em média a exportação 
de US$ 6,5 milhões, já no mês 
de março as exportações alcan-

Mesmo diante da 
pandemia e das in-
certezas políticas e 

da área da saúde, as empresas 
de Batatais continuam acredi-
tando no crescimento econômi-
co. No mês de abril houve a con-

empregos, foram contratados 
206 funcionários, demitidos 
124 tendo um saldo de 82 novos 
postos de trabalho. Em seguida 
vem o setor da construção civil 
que teve saldo de 12 empregos 
e a agropecuária com saldo de 
8 empregos. Os setores de ser-
viços e comércio foram os que 
apresentaram saldo negativo 
de empregos, o setor de servi-
ços teve saldo negativo de 26 
empregos e o comércio com 23 
postos de trabalho fechados.

No acumulado do quadrimes-
tre houve 2.042 admissões, 1.705 
desligamentos e um saldo de 337 
novos empregos em Batatais. O 
setor da indústria teve saldo de 
281 empregos, a agropecuária 30 
empregos, a construção civil 17, o 

Mesmo com a pandemia Batatais registra saldo 
de 337 empregos no primeiro quadrimestre

Segundo dados da Secre-
taria Especial de Pre-
vidência e Trabalho do 

Ministério da Economia, desde 
o dia 28 de abril até o dia 22 de 
maio as empresas e os traba-
lhadores de Batatais efetuaram 
1.284 acordos de redução da 
jornada ou suspensão do traba-
lho, em conformidade com a MP 
1.045/2021. Os acordos ocorre-
ram entre 280 empresas e 1.220 
trabalhadores.

Entre os dias 28 a 30 de abril 
forma efetuados 75 acordos, nos 
dias 01 a 08 de maio efetuados 
mais 684 acordos, entre os dias 
09 a 15 de maio efetuados 289 
acordos e entre os dias 16 a 22 
de maio mais 236 acordos.

Entre as opções ofertadas a 
suspensão do contrato e salários 
foi a que mais houve adesão, 

com 669 acordos, seguidos da 
opção de redução de 70% da 
jornada de trabalho e salários 
com 332 acordos, 173 acordos 
para a redução de 50% da jor-
nada e salários e 110 acordos 
para redução de 25% da jornada 
e salários.

E todo o Brasil foram efetu-
ados 1.922.470 acordos, entre 
476.526 empresas e 1.876.216 
trabalhadores. No estado de 
São Paulo houve 504.205 acor-
dos, entre 118.359 empresas e 
491,281 trabalhadores.

A MP 1.045 permite que os 
empregados e empregados rea-
lizem um acordo para a redução 
da jornada e salário proporcio-
nalmente, bem como a suspen-
são total e temporária do con-
trato de trabalho. O programa 
permite acordos de redução de 

salário em 25%, 50% e 
70% e terão validade 
por até 120 dias, para 
que os trabalhadores 
não fiquem no pre-
juízo, a parte ao qual 
a empresa deixa de 
pagar, será paga pelo 
governo, através do 
Benefício Emergencial 
(BEm).

A Medida Provisó-
ria também determina 
uma “garantia provi-

Empresas e trabalhadores efetuam 1.284 acordos de 
redução da jornada e suspensão de trabalho em Batatais

çaram o valor de US$ 14,07 mi-
lhões e no mês de abril chegou 
a US$ 8,38 milhões. O açúcar é a 

principal commodities exporta-
da, sendo responsável por 94% 
do total exportado, seguidos 

por maquinas agrícolas.
Os principais países impor-

tadores são a Arábia Saudita 
com US$ 4,71 milhões, Bangla-
desch com US$ 4,47 milhões, 
Nigéria com US$ 4,33 milhões, 
Marrocos com US$ 4,24 mi-
lhões e Indonésia com US$ 3,88 
milhões.

Com o resultado de abril, 
a balança comercial brasilei-
ra acumula superávit de US$ 
18,257 bilhões nos quatro pri-
meiros meses do ano. O resul-
tado é 106,4% maior que o do 
mesmo período de 2020. Fonte: 
Secex

Balança comercial de Batatais tem saldo de mais de 
US$ 35 milhões no primeiro quadrimestre de 2021

tratação de 444 empregados, o 
desligamento de 391, resultan-
do um saldo de 53 empregos. 
No mês de março houve um sal-
do negativo de 118 empregos.

No mês de abril o setor da 
indústria foi o que mais gerou 

comercio 06 e o setor de serviço 
03 empregos. A principal causa do 
baixo saldo do setor de comércio 
e serviços está diretamente liga-
do às medidas dos governos es-
tadual e municipal com o abre e 
fecha dos estabelecimentos nos 
últimos meses. Durante os quatro 
primeiros meses deste ano foram 
contratados 67 jovens aprendizes, 
desligados 25 tendo um saldo po-
sitivo de 42 vagas de empregos 
para o jovem aprendiz.

As empresas de Batatais até 
o ultimo dia de abril registraram 
16.016 vagas de empregos, sen-
do que 5.970 são da indústria, 
5.042 do segmento de serviços, 
3.384 do comércio, 748 do agro-
negócio, e 512 da construção ci-
vil. Fonte: Caged / ACE Batatais

sória” do emprego pelos meses 
em que a jornada e os salários 
forem reduzidos ou o contrato 
suspenso e por igual período 
quando as atividades e paga-
mentos forem normalizados.

No entanto, o empregador 
ainda pode ter o direito de de-
mitir durante o período, porém, 

caso a dispensa ocorra sem jus-
ta causa, a empresa estará obri-
gada ao pagamento de verbas 
rescisórias e de indenização. 
Essa regra só não vale nos casos 
de dispensa por justa causa, ou 
caso o próprio empregado soli-
cite a demissão. Fonte: Ministé-
rio da Economia / ACE Batatais
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Foi sancionada pela 
presidência da repú-
blica a Lei 14.151, de 

13/05/2021, que garante regi-
me de teletrabalho às traba-
lhadoras gestantes durante a 
pandemia de covid-19.  O texto 
estabelece ainda que a substi-
tuição do trabalho presencial 
pelo remoto, para a trabalha-
dora gestante, deverá ocorrer 
sem redução de salário.

Durante a discussão da 
matéria no Senado, foi argu-
mentado o avanço da pande-
mia no país, com ampliação 
considerável do número de 
vítimas e de ocupação de 

O arrastão financei-
ro vivido pelas em-
presas em meio à 

pandemia do novo coronaví-
rus provocou uma corrida de 
empresários às instituições 
financeiras em busca de cré-
dito. E quem mais demandou 
dinheiro dos bancos foram os 
comerciantes. Em dezembro 
de 2020, o saldo das opera-
ções de crédito do comércio 
somou R$ 380,58 bilhões. 

Este valor representou 

um aumento de 30,7% em 
relação a dezembro de 2019. 
No mesmo período, o saldo 
das operações de crédito no 
setor de serviços subiu 26,5%, 
no agroindustrial, 23,6% e, no 
industrial, 18,1%. No geral, a 
alta foi de 21,8%.

Dados de março deste 
ano também revelam a ne-
cessidade de empréstimos 
do setor comercial. O saldo 
das operações de crédito do 
comércio era 29,6% maior 

do que o de março de 2020. 
No caso da indústria, 12,6% 
maior, dos serviços, 23% 
maior, e do setor agropecuá-
rio, 28,3% maior, no período.

O aumento da procura 
por dinheiro para pagamento 
em até um ano foi de 119% 
quando comparado os valo-
res de dezembro de 2019 e 
de 2020. No caso das opera-
ções acima de um ano, isto é, 
dinheiro mais utilizado para 
pagamento em prazos mais 

longos, a alta foi de 41%.
Levantamento do Sebrae 

revela que, em abril deste 
ano, 49% dos pequenos ne-
gócios correram atrás de cré-
dito em instituições financei-
ras no país. Em abril de 2020, 
30%. No ano passado, de 
cada cem empresas que fo-
ram aos bancos, somente 11 
conseguiram pegar dinheiro. 
Neste ano, este número au-
mentou para 39. Fonte: Diá-
rio do Comércio

As transações por 
cartões (crédito e 
débito) registra-

ram um aumento de 17,3% 
nos valores movimentados 
no primeiro trimestre des-
te ano em comparação com 
2020. Segundo a Associação 
Brasileira das Empresas de 
Cartões de Crédito e Serviços 
(Abecs), os pagamentos tota-
lizaram R$ 558,3 bilhões nos 
primeiros três meses do ano.

Os cartões de crédito 
responderam por R$ 335,9 
bilhões desse volume, regis-
trando um crescimento de 
12,8% no período. Os cartões 
de débito foram responsáveis 

por uma movimentação de 
R$ 204,4 bilhões, uma alta de 
19,7% no primeiro trimestre 
na comparação com o mes-
mo período do ano passado. 
Os cartões pré-pagos tiveram 
a maior expansão percentual 
(150,3%) e foram o meio usa-
do para fazer R$ 18 bilhões 
em pagamentos.

Em quantidade de transa-
ções, os cartões foram utiliza-
dos para realizar 6,5 bilhões 
de pagamentos nos primeiros 
três meses de 2021, um au-
mento de 11,8% em compa-
ração ao primeiro trimestre 
do ano passado. Fonte: Agên-
cia Brasil

O Brasil poderá ter 
uma moeda digital 
emitida pelo Ban-

co Central (BC), como uma 
extensão da moeda física.  Em 
nota, o Banco Central disse 
que “tem promovido discus-
sões internas e com seus pa-
res internacionais visando um 
eventual desenvolvimento” 
da moeda. Afirmou que a mo-
eda deve “acompanhar o dina-
mismo da evolução tecnológi-
ca da economia brasileira”.

Entre as diretrizes estão 

a ênfase na possibilidade de 
desenvolvimento de modelos 
inovadores a partir de evo-
luções tecnológicas, como 
contratos inteligentes (smart 
contracts), internet das coi-
sas (IoT) e dinheiro progra-
mável; a previsão de uso em 
pagamentos de varejo; e a ca-
pacidade para realizar opera-
ções on-line e eventualmente 
operações off-line.

A distribuição ao público 
será intermediada por custo-
diantes do Sistema Financeiro 

Nacional (SFN) e do Sistema 
de Pagamentos Brasileiro 
(SPB), sem remuneração às 
instituições. Também deverá 
ser garantida a “segurança 
jurídica em suas operações” e 
a “aderência a todos os prin-
cípios e regras de privacidade 
e segurança determinados, 
em especial, pela Lei Comple-
mentar nº 105, de 2001 (sigilo 
bancário), e pela Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais”.

De acordo com o Banco 
Central, a tecnologia de cria-

ção da moeda deve “seguir 
as recomendações interna-
cionais e normas legais so-
bre prevenção à lavagem de 
dinheiro, ao financiamento 
do terrorismo e ao financia-
mento da proliferação de ar-
mas de destruição em massa, 
inclusive em cumprimento a 
ordens judiciais para rastrear 
operações ilícitas”. A moeda 
também deve permitir pa-
gamentos em outros países. 
Fonte: Agência Brasil / Diário 
do Comércio / Banco Central

O Dia dos Namorados 
deve movimentar 
R$ 1,8 bilhão em 

vendas no varejo brasileiro 
este ano. A estimativa é da 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC) e aponta um 
crescimento de 29,4% em re-
lação à mesma data no ano 
passado, período marcado 
pelo início do processo de fle-
xibilização da economia após 
as restrições impostas pela 
pandemia. As vendas, no en-
tanto, devem ficar 4% abaixo 
do patamar verificado em 
2019, quando totalizaram R$ 
1,87 bilhão. Em 2020, o con-
sumo no comércio voltado à 

data registrou queda histórica 
de 25,3%, totalizando R$ 1,39 
bilhão em vendas. 

Carro-chefe das vendas 
associadas à data, o segmento 
de vestuário, calçados e aces-
sórios deverá movimentar R$ 
797 milhões, o equivalente a 
44% do total. Em 2020, as lojas 
do ramo de vestuário amarga-
ram perdas de 43% em rela-
ção à data de 2019.

Destacam-se ainda os ra-
mos de utilidades domésticas 
e eletroeletrônicos (R$ 291,8 
milhões), hiper e supermer-
cados (R$ 204,1 milhões) e 
farmácias, perfumarias e lo-
jas de cosméticos (R$ 168,6 
milhões). Fonte: CNC

Comerciantes são os que mais pedem socorro aos bancos

Banco Central estuda emissão de moeda digital

Pagamentos com cartão crescem 
17,3% no primeiro trimestre

Comércio deve movimentar R$ 1,8 
bi no Dia dos Namorados, diz CNC

A dificuldade de 
acesso ao crédito 
pelos micro, pe-

quenos e médios negócios 
continua no centro das dis-
cussões que abordam a so-
brevivência dessas empresas 
na pandemia. As associações 
comerciais diante deste di-
lema, solicitou ao governo 
federal através da Federação 
das Associações Comerciais 
do Estado de São Paulo (FA-
CESP), para que as associa-
ções comerciais atuem como 
agentes facilitadores.

O objetivo é criar um ca-
nal entre o governo e as em-
presas para os programas de 

crédito como o Pronampe, o 
Fampe e algumas linhas do 
BNDES consideradas funda-
mentais para a manutenção 
das atividades dos pequenos 
negócios. 

A sugestão da Facesp é 
usar a capilaridade das asso-
ciações comerciais, que so-
mente no estado de São Pau-
lo estão presentes em mais 
de 420 municípios, para fazer 
a ponte entre o dinheiro e os 
micro e pequenos empresá-
rios. A sugestão conta ainda 
com a participação do Sebrae 
que é grande parceiro das 
associações e dos pequenos 
empresários.

As associações comer-
ciais do Estado de 
São Paulo, através 

da Facesp sugeriu ao governo 
federal  a criação de um progra-
ma emergencial para 'segurar' a 
atividade das micro e pequenas 

Associações comerciais pedem 
ajuda de crédito as  MPEs

Associações Comerciais pedem fôlego extra para a pequenas empresas

A taxa de desocupa-
ção no Brasil subiu 
0,8 ponto percentu-

al e fechou o primeiro trimestre 
de 2021 em 14,7%, na compara-
ção com o último trimestre do 
ano passado, quando o indica-
dor estava em 13,9%.

Segundo os dados da Pes-
quisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad) Contínua, 
divulgada nesta quinta-feira, 
27/05, pelo Instituto Brasilei-

Desemprego afeta 14,8 milhões de pessoas, 
maior contingente já registrado

ro de Geografia e Estatística 
(IBGE), são 880 mil pessoas a 
mais que estão sem ocupação, 
totalizando 14,8 milhões em 
busca de emprego.

O contingente de pessoas 
ocupadas, de 85,7 milhões, fi-
cou estatisticamente estável 
na comparação com o último 
trimestre de 2021 e o nível de 
ocupação caiu 0,5 ponto per-
centual, para 48,4%. 

O IBGE destaca que houve 

As micro e pequenas 
indústrias não re-
gistravam números 

de emprego tão ruins há quase 
dois anos, segundo levanta-
mento realizado pelo Datafo-
lha, a pedido do Sindicato das 
Micro e Pequenas Indústrias do 
Estado de São Paulo (Simpi).

O setor, que a partir de ju-
lho de 2019 vinha reportando 
um aumento na abertura de 
vagas, segue demitindo mais 
do que contratando desde o 
início da pandemia.

O índice de contratações, 
que varia de 0 a 200, teve 
queda de 95 para 90 pontos 
entre março e abril, o pior 

resultado do ano. Registros 
abaixo de 100 pontos refle-
tem perda de postos de tra-
balho, ou seja, mais demis-
sões do que contratações.

Considerando o atual ce-
nário de incertezas, com o 
alto custo de produção e que-
da no consumo, a expectativa 
é de aumento no desempre-
go nos próximos meses para 
69% das micro e pequenas 
indústrias consultadas na 
pesquisa. Também o maior 
índice de pessimismo regis-
trado nos últimos cinco anos. 
Importante salientar que 42% 
das MPI’s de todo Brasil estão 
em São Paulo.

Desemprego cresce nas micro e 
pequenas indústrias de SP

alta recorde de trabalhadores 
subutilizados e desalentados. 
As pessoas subutilizadas, que 
são as que estão desocupa-
das (14,8 milhões), subocupa-
das por insuficiência de horas 
trabalhadas (7 milhões) ou na 
força de trabalho potencial 
(11,3 milhões), somaram 33,2 
milhões, o maior contingente 
da série. O aumento foi de 
3,7%, com mais 1,2 milhão de 
pessoas nessa categoria.

Os desalentados, aque-
las pessoas que desistiram de 
procurar trabalho, somaram 6 
milhões, estável em relação ao 
último trimestre de 2020 no 
maior patamar da série. A po-
pulação fora da força de traba-
lho somou 76,5 milhões de pes-
soas, estável ante o trimestre 
anterior e 13,7% maior do que o 
mesmo período de 2020. A for-
ça de trabalho somou 100,5 mi-
lhões de pessoas. Fonte: Pnad

empresas até a economia voltar 
a tomar fôlego.   

A exemplo do que foi cria-
do na comunidade europeia, o 
programa visa destinar recur-
sos aos pequenos negócios, 
permitindo a sobrevivência. 

A medida torna-se importan-
te em virtude da quantidade 
de lojas físicas e restaurantes 
que fecharam em todo o es-
tado, provocando altos níveis 
de desemprego resultantes 
de um ano e quatro meses 

de funcionamento irregular.  
Entre os pedidos destaca-se 
também a prorrogação da pri-
meira parcela do Pronampe, 
assim como o lançamento de 
um Novo Refis para dar fôlego 
às empresas. 

O Ministério das Co-
municações rea-
justou a tarifa dos 

serviços postais e telegráficos 
nacionais e internacionais 
prestados exclusivamente pe-
los Correios. A correção média 
autorizada para este ano é de 
4,2915% para serviços nacio-
nais e internacionais. O valor 
corresponde ao Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) do período de 
janeiro a dezembro de 2020.

A portaria publicada no 
dia 31 criou uma tabela de 
preços com base no peso do 
produto e de acordo com o 
país e localização do envio e 
destino. A nova tabela incidi-

rá nos serviços como carta, 
telegrama, malote e Franque-
amento Autorizado de Cartas 
(FAC) da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT).

O primeiro porte, para 
correspondências de até 20 
gramas, da carta e aerograma 
nacional, passou para R$ 2,12. 
As cartas e cartões postais in-
ternacionais na modalidade 
econômica passam a custar R$ 
1,74 na primeira faixa Já o te-
legrama nacional redigido pela 
internet passa a custar R$ 8,90 
por página. O fonado ficará em 
R$ 10,74. Os produtos como 
Sedex, PAC e Mala Direta não 
tiveram alterações na tabela de 
preços. Fonte: Agência Brasil

Governo aumenta valor das 
tarifas dos Correios

Lei garante regime de teletrabalho 
às gestantes durante a pandemia

UTIs hospitalares, levou à 
necessidade de se pensar em 
uma alternativa para reduzir 
os riscos à gestante e ao feto.

A trabalhadora na refe-
rida condição, além de ne-
cessitar de cuidados espe-
ciais para a preservação de 
sua saúde, tem que adotar 
todas as medidas possíveis 
para a proteção da vida que 
carrega. Não pode, em um 
momento como o ora viven-
ciado no país, ficar exposta a 
esse terrível vírus, que pode 
ceifar a sua vida, a de seu fi-
lho, bem como arrasar o seu 
núcleo familiar.
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Caça Palavras
Começamos esse Caça Palavras parabenizando as três pessoas que encontraram a 

Palavra Secreta “Flavia”, a Maria Imaculada, da CFC Modelo, o Célio, do Bar do 
Célio e a Sueli do Armazém de Antônio. Nesta última edição impressa do Jornal Em-

preenda vou dificultar um pouco mais a brincadeira para que fique na lembrança de quem 
aprecia o nosso Caça Palavras, com verbos irregulares do inglês, e uma Palavra Secreta que 
traduzida para o português significa “enviar”. Portanto, quem encontrar pode “enviar” a 
resposta para o 16.99983.7902. Boa diversão.

Foi inaugurado no dia 
3 de maio, segunda-
-feira, em Batatais, 

um espaço dedicado a um 
acervo com mais de 2,8 mil 
livros de José Olympio — 
reconhecidamente um dos 
maiores editores do país nas 
décadas de 1940 e 1950. 
A data coincide com seu 
aniversário de morte, que 
ocorreu em 3 de maio de 
1990, aos 87 anos. 

O local foi organizado 
pelo Claretiano – Centro 
Universitário, que detém 
agora a guarda de dois im-
portantes acervos do livrei-
ro. Um deles, composto por 
mais de 1.738 exemplares, 
foi doado ainda na década 
de 1970 à instituição pelo 
próprio José Olympio. 

Já a outra metade, com 
1.124 exemplares, estava 
sob a guarda da Prefeitura 

Municipal de Batatais. Em 
2019, começaram as tratati-
vas entre o órgão público e 
a instituição de ensino com 
o objetivo de unificar as co-
leções, o que se concretizou 
ano passado.

“Espaço José Olympio” 
José Olympio nasceu em 

Batatais em dezembro de 
1902 e se tornou um dos 
maiores editores de livros 

do país. Fundada nos anos 
1930, sua editora chegou ao 
auge nos anos 1950, no Rio 
de Janeiro, tendo publica-
do milhares de romances e 
livros acadêmicos de reno-
mados autores. A empresa 
foi adquirida em 2001 pelo 
Grupo Editorial Record.

De acordo com a biblio-
tecária Ana Carolina Guima-
rães, todos os livros foram 
higienizados, catalogados e 
tombados.

“Ainda não temos uma 
previsão de quando podere-
mos receber o público, por 
causa da pandemia, mas te-
mos muito orgulho de poder 
anunciar à sociedade a cria-
ção desse espaço com obras 
tão importantes. Os exem-
plares do acervo podem ser 
consultados por pesquisa-
dores e profissionais com 
prévia autorização e acom-
panhamento, utilizando lu-
vas e máscara. Além disso, 
fizemos a digitalização e 
indexação do material, em 
especial das dedicatórias, 
ampliando o acesso a esses 
livros”, afirmou. 

Obras raras 
A bibliotecária Ana Ca-

rolina acrescenta ainda que 
parte do acervo integra o 
Catálogo do Patrimônio Bi-
bliográfico Nacional (CPBN), 
que reúne registros biblio-
gráficos que tenham sua 
raridade justificada, com 11 
obras raras. 

Entre as obras raras que 
podem ser encontradas no 
acervo em Batatais desta-
cam-se “Insônia” (1947), de 
Graciliano Ramos, “O Tem-
po e o Vento” (1961), de 
Érico Veríssimo, “Raízes do 

Acervo com mais de 2,8 mil livros do editor 
José Olympio (1902-1990) ganha memorial em Batatais

Brasil” (1956), de Sérgio Bu-
arque de Holanda, além do 
“Sagarana” (1956), autogra-
fado por Guimarães Rosa.

Todo o material que foi 
digitalizado pode ser con-
sultado on-line na Biblioteca 
Virtual do Claretiano, pelo 
link: https://biblioteca.clare-

tiano.edu.br/pergamum/bi-
blioteca/. Para encontrá-las, 
basta escolher José Olympio 
no campo “Coleção” da bus-
ca.

Saiba mais no vídeo: ]
https://youtu.be/

CYkuV4JUuMU
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