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trabalhar pensando de forma po-
sitiva e manter as esperanças 
que tudo vai melhorar. Ter boas 

expectativas e nos reinventar. Fazer tem-
pestades de ideias de como enfrentar de 
forma criativa as adversidades, conversar 
com outros empresários, pesquisar, se in-
formar e não desanimar nunca. Estamos 
vivendo um momento de muitas dificul-
dades e incertezas e muitos dependem de 
nós para alcançarmos a vitória. Manter-
-se consciente e saudável já é um grande 
passo, fugir das desinformações, das Fake 
News, de notícias que nada acrescentam, 
que só servem para causar pânico e desor-
dem e nos desconcentrar.

O intuito desse início da minha parti ci-
pação no Jornal Empreenda é de dar um 
choque de ânimo nos companheiros em-
presários, nos amigos batalhadores. Não 
estamos lutando apenas uma guerra contra 
o Covid-19, mas também a guerra dos em-
pregos das famílias, a guerra das contas e 
impostos que temos que pagar mesmo com 
faturamento reduzido ou a quase zero e, 
acima de tudo, a guerra da sobrevivência 
das nossas empresas, que é o pico dessa 
pirâmide.

A ACE Batatais vem desempenhando 
um papel fundamental nessa batalha. Fi-
zemos o pedido ao prefeito Zé Luis para 
que o comércio, com todos os devidos 
cuidados que a situação requer, pudesse 
voltar a funcionar. A equipe de colabora-
dores, sob a gerência do Luiz Carlos Fi-
gueiredo, à postos orientando os empre-
sários sobre as medidas de combate ao 

Coronavírus contidas nos vários decretos 
dos governos, tomando todos os cuidados 
para evitar multas e prejuízos, orientan-
do inclusive sobre as ações do governo 
federal para auxiliar as empresas com a 
redução de jornadas e salários dos cola-
boradores e suspenção temporária do 
contrato de trabalho.

Agora para o Dia das Mães, a Campa-
nha do Presente Delivery, sugestão da 
ACE Batatais e de seus diretores para que 
as empresas do setor comercial atendam 
também aquelas pessoas que estão no 
isolamento social, que preferem não sair 
de casa.

Tenho conversado com muitos empresá-
rios de nossa cidade, comigo também não 
está sendo diferente. Realmente estamos 
passando por um momento muito delicado 
e temos que fi car juntos no mesmo objeti vo 
para vencermos o Coronavírus e seus efeitos 
colaterais.

Entre as boas notícias, no f inal de 
abril, acompanhamos a licitação dos 
lotes remanescentes do Distrito In-
dustrial Rudolf Kamensek, com várias 
empresas contempladas, que em bre-
ve poderão construir suas sedes e am-
pliar o número de vagas de emprego 
em nossa cidade.

Aos poucos, com cautela redobra-
da, vamos voltando à normalidade, 
aprendendo a conviver com essa nova 
realidade. Acompanhem os canais de 
comunicação da ACE Batatais para f i -
car bem informados sobre as próxi-
mas ações.
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todo o mês de maio. Sueli Cor-
rea entrará em contato com as 
empresas no período das 8h às 
12h, de segunda à sexta-feira. 
O empresário que quiser ante-
cipar sua doação, pode ligar no 
(16) 3761.3700. Todas as empre-
sas, pessoas jurídicas ou físicas 
que fizerem a doação, recebe-
rão o “Selo Empresa Solidária”, 
como forma de agradecimento 
pelo ato de solidariedade com 
quem mais precisa.

Neste mês, a ACE 
Batatais está re-
alizando a 7ª edi-

ção da Campanha Empresa 
Solidária. Todas as empresas 
associadas à entidade serão 
convidadas a participar. Em 
função do isolamento social e 
prevendo as várias demissões 
de trabalhadores em Bata-
tais, a ação deste ano irá ar-
recadar cestas básicas para, 
posteriormente, doar às pes-

soas necessitadas.
Segundo o gerente executi-

vo da ACE Batatais, Luiz Carlos 
Figueiredo, em reunião por ví-
deo conferência da diretoria e 
com o incentivo dos integran-
tes da Comissão de Ações So-
lidárias da entidade, foi sugeri-
da a ideia de arrecadar cestas 
básicas, visto que houveram 
muitas demissões de trabalha-
dores na cidade no último mês 
em função da determinação 

de fechamento das portas de 
muitas empresas, principal-
mente das que fazem parte do 
setor comercial de atendimen-
to direto ao consumidor.

“Com a redução de vagas 
de emprego, muitos pais de fa-
mília, trabalhadores de nossa 
cidade, passarão dificuldades, e 
as cestas básicas será uma for-
ma da ACE Batatais, junto com 
as empresas, por intermédio da 
Campanha Empresa Solidária, 

poder ajudar as pessoas num 
momento de tanta dificulda-
de”, comentou Figueiredo.

A colaboradora Sueli Cor-
rea, do setor comercial da ACE, 
está fazendo contato com as 
empresas, pedindo a doação 
do valor de R$ 70 reais. O va-
lor arrecadado será utilizado 
na compra de cestas básicas 
e produtos para o combate e 
prevenção ao Covid-19. Para 
ajudar realmente quem está 

precisando, a ACE utilizará in-
formações de entidades assis-
tenciais e da Secretaria Munici-
pal de Assistência Social.

Quem quiser doar de for-
ma voluntária uma cesta bási-
ca ou mesmo algum item que 
compõe a cesta, como por 
exemplo, arroz, feijão, óleo e 
outros, também pode fazer a 
doação à ACE.

A Campanha Empresa So-
lidária será realizada durante 

Campanha Empresa Solidária irá arrecadar 
cestas básicas para ajudar necessitados

PreseNtes Delivery

Setor varejista pode aquecer vendas do Dia das 
Mães com o serviço de entrega de produtos

Uma das datas co-
memorativas mais 
aguardadas pelo 

comércio em geral é o Dia das 
Mães, 10 de maio, e com a sua 
aproximação há uma gran-
de preocupação no setor, se 
as lojas estarão abertas por 
causa do isolamento social 
de combate ao coronavírus. 
A ACE Batatais, para estimu-
lar a economia do município 
e garantir que nenhuma Ma-
mãe fique sem receber seu 
presente, criou a “Campanha 
Presentes Delivery”, ou seja, 
a entrega do produto da loja 
diretamente na sua casa.

“Trata-se de uma medida 
preventiva para que as em-
presas trabalhem o serviço de 
delivery, utilizando as redes 
sociais como canais de divul-
gação dos seus produtos, re-

cebendo pedidos via telefone 
ou whatsapp e levando o pre-
sente na casa do comprador. 
Isso serve como um incentivo 
às compras de presentes para 
as rainhas dos lares batataen-
ses pelo serviço de entrega à 
domicílio”, comentou o geren-
te executivo da ACE Batatais, 
Luiz Carlos Figueiredo.

Muitos setores já ofere-
cem o serviço delivery, princi-
palmente o setor de alimen-
tação. A cultura mais comum 
entre os consumidores é fa-
zer pedidos de lanches, pizzas 
e marmitas por telefone e re-
ceber o produto diretamente 
em suas residências e essa 
ideia não é difícil de adaptar 
para outros setores, como o 
de vestuário, perfumaria, ele-
trônicos e outros.

“Para que isso funcio-

ne, os lojistas têm que se 
preparar adequadamente 
com antecedência, divul-
gando seus produtos pelo 
Facebook e Instagram, co-
locando imagens, valores e 
formas de pagamento, tam-
bém em grupos específicos 
do whatsapp, terá que dar 
a maior publicidade possível 
e ter um sistema de entrega 
com veículos, de preferên-
cia motocicletas que são 
mais econômicas, oferecer a 
máquina de cartão de débi-
to e crédito e troco se o pa-
gamento for em dinheiro”, 
explicou o gerente.

A venda pelo whatsapp 
deve ser feita com várias ima-
gens dos produtos, caso for 
roupas, se certificar sobre a 
cor e o tamanho e sempre le-
var mais de uma opção para 

evitar o “vai e vem” da loja 
à residência e vice e versa, 
prestando sempre um atendi-
mento confortável e de quali-
dade aos clientes.

“Entendemos as dificulda-
des que o setor varejista está 
passando por ter ficado fe-
chado. Os comerciantes tem 
suas responsabilidades com 
o pagamento de seus forne-
cedores, com os salários dos 
seus colaboradores e o Dia 
das Mães é uma oportunida-
de de termos um aquecimen-
to econômico num momento 
tão necessário”, comentou o 
presidente da ACE Batatais, 
Ennio Cesar Fantacini.

Ennio ressalta que os lo-
jistas devem buscar alterna-
tivas para que as vendas não 
deixem de acontecer mesmo 
se caso houver uma nova de-

terminação de fecha-
mento do comércio. 
“Conseguimos jun-
to ao prefeito José 
Luis Romagnoli que 
as lojas pudessem 
reabrir com siste-
ma de atendimento 
especial, que con-
templa a segurança 
sanitária, evitando 
aglomerações de 
pessoas, cumprin-
do as exigências 
dos governos Mu-
nicipal, Estadual 

uma necessidade”, disse.
Conforme informou o ge-

rente Figueiredo, a ACE Ba-
tatais está à disposição dos 
associados para mais infor-
mações pelo 3761.3700, de 
segunda à sexta-feira, das 8h 
às 18h.

e Federal no combate ao 
Covid-19, mas temos que 
trabalhar outras formas de 
atendimento aos consumi-
dores, pois muitos perma-
necerão em isolamento so-
cial e a “Campanha Presente 
Delivery” vem para suprir 

Desde o Decre-
to Municipal 
3822/2020, do dia 

21 de março, a diretoria da 
ACE Batatais, vem efetuando 
diversos trabalhos de apoio 
às empresas e de relações 
institucionais junto à Prefei-

tura de Batatais, à 
Federação das As-
sociações Comer-
ciais do Estado de 
São Paulo (FACESP) 
e seus parceiros 
como o Sebrae, 
Boa Vista SCPC en-
tre outros.

Para acompa-
nhar os diversos as-
suntos o presidente 
da ACE Batatais, 
Ennio Cesar Fanta-
cini, criou o Comitê 
de Gestão dos As-
suntos do Covid-19, 
que ao longo dos 
dias tem acompa-
nhado os boletins 
diários da Secreta-

classe empresarial, de ma-
neira técnica e ética.

Diante do acompanha-
mento das medidas tomadas 
pelos órgãos competentes 
da Prefeitura de Batatais, 
que demonstram garantir o 
combate e a redução do ris-
co do Covid-19 no município; 
o número de casos confir-
mados, a disponibilidade de 
atendimento na rede muni-
cipal de saúde e o número 
de leitos disponíveis; e da 
decisão do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), que refe-
rendou medida cautelar, em 
que cada esfera de governo, 
devem respeitar as atribui-
ções a eles garantidos pela 
Constituição Federal (CF), 
permitindo ao município le-
gislar nos assuntos de inte-
resse local; a ACE Batatais, 
através de seu presidente 
Ennio Cesar Fantacini, soli-
citou ao Chefe do Executivo 
Municipal, Sr. José Luis Ro-
magnoli, a possibilidade de 

reorganização das medidas 
de isolamento social, permi-
tindo o funcionamento do 
comércio, de forma grada-
tiva e com regras sanitárias 
que permitam o controle do 
fluxo de pessoas e a preven-
ção ao Covid-19.

Diante destas análises 
tanto o prefeito quanto o 
C.O.E. – Centro de Opera-
ções de Emergências em 
Saúde Pública, optaram 
por reorganizar as regras 
de distanciamento social, 
permitindo a abertura e o 
funcionamento de alguns 
segmentos do comércio em 
conformidade com os de-
cretos e deliberações do 
governo estadual, incluindo 
segmentos de negócios não 
essenciais em conformida-
de com a realidade de nosso 
município.

No dia 22 de abril foi 
editado um novo decreto, 
o de número 3830/2020, 
que passou a estabelecer 

diversas regras e medidas 
preventivas a serem toma-
das pelos empresários, co-
laboradores e população em 
geral. Observou o decreto a 
importância do controle de 
fluxo de pessoas nos estabe-
lecimentos comerciais, o uso 
de mascaras faciais de pro-
teção, medidas sanitárias, e 
a clareza que a depender da 
evolução da doença no Mu-
nicípio de Batatais de forma 
mais branda ou mais severa, 
políticas públicas de menor 
ou maior rigor poderão ser 
implementadas de acordo 
com a situação que se apre-
sentar.

A partir do dia 23 de 
abril as empresas median-
te Termo de Compromisso 
protocolado na Secretaria 
da Saúde, passaram a abrir 
novamente suas portas, vol-
tando o atendimento à po-
pulação. O presidente da 
ACE, Ennio Cesar Fantacini, 
encaminho aos associados 

e aos comerciantes pedi-
do de cumprimento das 
regras e das medidas pre-
ventivas, tomando todos 
os cuidados no combate ao 
Covid-19.

“Este é o momento de 
nos unirmos e dar o apoio a 
administração pública, que 
tem desenvolvido um exce-
lente trabalho, demonstra-
do a preocupação e toma-
do todas as medidas para 
a prevenção combate ao 
Covid-19, devemos cumprir 
as regras para preservar a 
saúde de nossos clientes e 
colaboradores. Precisamos 
reconstruir as empresas, 
pagar nossos fornecedo-
res e funcionários, evitar o 
desemprego e trabalhar de 
maneira responsável para a 
volta do crescimento econô-
mico”, finalizou o presidente 
da ACE, Ennio Cesar Fantaci-
ni.

luiz Carlos Figueiredo

Diretoria da ACE Batatais se empenhou pela 
reabertura do comércio

ria Municipal de Saúde e nos 
demais órgãos de governo, 
da mesma forma tem man-
tido contatos diretos com 
seus associados e atuado 
nos assuntos de seus inte-
resses, procurando orientar 
e realizar ações em prol da 

Ennio Cesar Fantacini
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SAIBA AS REGRAS PARA O FUNCIONAMENTO DO 
COMÉRCIO DE BATATAIS

2. O empregador deve fornecer aos seus cola-
boradores as mascaras de proteção para uso no pe-
ríodo das ati vidades. (art. 9º, Decreto 3830/2020)

3. É proibido o ingresso e permanência de 
qualquer pessoa sem mascara de proteção 
facial nas dependências do estabelecimento. 
(art. 10, Decreto 3830/2020)

4. Os estabelecimentos devem adotar 
medidas quanto a disposição, organização do 
acesso e distanciamento dos clientes e seus 
serviços, evitando aglomeração. Devendo 
manter a distância de 2 metros entre as pes-
soas. (art. 11, Decreto 3830/2020)

5. Os estabelecimentos comerciais de-
verão encaminhar ao COE, o Termo de Com-
promisso, anexo I do Decreto 3830/2020, em 
duas vias. (parágrafo único, art. 11)

termo de Compromisso, Anexo 1, Decre-
to 3830/2020:

• É obrigatório a apresentação do Termo 
de Compromisso, para todas as empresas (ser-
viços essenciais e não essenciais), indepen-
dentemente se já ti nham autorização de fun-
cionamento anterior ao decreto 3830/2020. 
(art. 11, Decreto 3830/2020)

• Os estabelecimentos poderão abrir so-
mente após protocolar o Termo de Compro-
misso na Secretaria de Saúde do Município.

• Prazo para protocolar o Termo de Com-
promisso: dias 23 e 24/04/2020 (art. 17, De-
creto 3830/2020). 

Nota: Segundo informações da Secretária 
de Saúde, Luciana Nazar, o Termo de Compro-
misso pode ser protocolado posterior a data 
do dia 24/04/2020. É obrigatório para a aber-
tura o estabelecimento.

  
QUAis As regrAs PArA os 

estABeleCimeNtos ComerCiAis:
1. Somente poderão ter acesso um membro 

de cada família. (inciso I, parágrafo único, art. 11)
2. Disponibilizar aos clientes e fornecedo-

res o acesso a banheiros, equipados com água 
corrente, sabonete liquido, papel toalha. (inci-
so II, parágrafo único, art. 11)

3. Disponibilizar álcool 70% para higiene dos 
balcões, superfí cies de contato, cestas e carri-
nhos de compra, maquinas de cartão magnéti -
co, etc. (inciso III e V, parágrafo único, art. 11)

4. Manter cartazes de conscienti zação à 
população para o combate ao Covid-19. (inciso 
IV, parágrafo único, art. 11)

5. Vedado a entrada e ou permanência, sozi-
nha ou acompanhada de crianças de 0 a 16 anos 
de idade. (inciso VI, parágrafo único, art. 11)

QUAis são As regrAs PArA 
sAlÕes De BeleZA, CABeleireiros, 

BArBeAriAs e similAres:

Como Deve FUNCioNAr os 
estABeleCimeNtos Com 

AtiviDADes Não esseNCiAis:
(Art. 14, Decreto 3830/2020)

QUAis os CUiDADos Nos 
serviços De Delivery 

e Drive tHrU:
(§ 2º, art. 1º, Decreto 3023/2020)

o QUe Não estA 
AUtoriZADo:
 
o FUNCioNAmeNto:
(Decreto 3822/2020):
• De Insti tuições de 

ensino público e privada, incluindo cursos 
de idiomas, profi ssionalizantes e/ou outros 
cursos similares (inciso I, art. 2º, Decreto 
3822/2020)

• De parques públicos ou privados que im-
portem a aglomeração de pessoas (inciso II, 
art. 2º, Decreto 3822/2020)

• De teatros, cinemas, academias, tem-
plos religiosos, salões de festas, restaurantes, 
buff ets, pesqueiros (inciso III, art. 2º, Decreto 
3822/2020)

resolução Coe 07/2020 – inciso v
• As Lanchonetes e restaurantes nos su-

permercados
Decreto 3830/2020 – art. 15
• De Casas de Shows e Espetáculos.
• As Academias de Ginásti cas e Dança, e 

Ati vidades Congêneres
As AtiviDADes e eveNtos:
Decreto 3830/2020 – art. 15
• As Ati vidades Esporti vas Coleti vas e de 

Contato.
Decreto 3822/2020
• Os eventos esporti vos, culturais e artí s-

ti cos, em locais abertos ou fechados (inciso II, 
art. 2º, Decreto 3822/2020)

• O acolhimento de pessoas de outras ci-
dades em insti tuições de acolhimento do mu-
nicípio (inciso IV, art. 2º, Decreto 3822/2020)

o QUe estÁ 
AUtoriZADo o 

FUNCioNAmeNto:
 
os considerados servi-

ços essenciais:
(Art. 6º do Decreto 3822, alterado pelo art. 

5º do Decreto 3823/2020)
• Estabelecimentos de Saúde
• Farmácias e Drogarias
• Supermercados, Mercados, Mercearias e 

Varejões
• Padarias
• Casas de Carnes
• Postos de Combustí veis
• Revendas de Gás
• Lojas e Fabricas de Insumos Hospitalares
• Transportadoras
• Borracharias e Ofi cinas Mecânicas
• Lojas de Conveniências
• Pet Shops
Os considerados serviços essenciais acres-

cido pelas Resoluções 06 e 07/2020 e Decreto 
3830/2020:

• Os estabelecimentos registrados como 
Bar e Mercearia (Resolução COE 06/2020)

• Lojas de Materiais de construção, elétri-
ca, vidraçaria e afi ns (Resolução COE 07/2020)

• Assistência técnica de produtos eletrôni-
cos (*) (Resolução COE 07/2020)

• Comércio de peças e acessórios para ve-
ículos automotores (Resolução COE 07/2020)

• Bares, lanchonetes, padarias, pizzarias e 
restaurantes (*) (Resolução COE 07/2020)

(*) autorizado os serviços “delivery” e “dri-
ve thru”

NormAs PArA o 
FUNCioNAmeNto Do 
ComérCio:

(Art. 8º, 9º, 10, 11, Decreto 3830/2020)
 1. É obrigatório o uso de mascaras de pro-

teção facial em espaços públicos – bem públi-
co e todo o bem privado, excluído o domicílio 
da pessoa. (art. 8º, Decreto 3830/2020)

1. Efetuar o atendimento individual e pre-
viamente agendado.

2. Não são permiti dos clientes em salas de 
espera.

3. Permiti do apenas um profi ssional e um 
cliente por ambiente.

4. Obrigatório o uso de mascara pelo clien-
te e profi ssional. A reti rada da mascara do 
cliente deve ser feita apenas nos momentos 
que o atendimento não for possível.

5. Efetuar a higienização dos utensílios 
após o atendimento, bem como de cadeiras, 
lavatórios, bancadas, etc.

6. Cumprir as demais medidas sanitárias, 
disponibilizar todos os itens de higienização e 
demais regras estabelecidas.

1. Horário de Atendimento: até às 19 ho-
ras. (inciso I, art. 14, Decreto 3830/2020)

2. As lotações dos estabelecimentos, não 
poderão exceder 30% da capacidade máxima 
prevista no alvará de funcionamento ou no 
auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. (inci-
so II, art. 14, Decreto 3820/2020)

3. Higienização do Estabelecimento: (inci-
so III, art. 14, Decreto 3820/2020)

a. Deve ser realizado quando do início das 
ati vidades.

b. Efetuar a higienização no mínimo a cada 
3 horas durante o funcionamento

4. Higienizar as superfí cies de toque (cor-
rimão de escadas, maçanetas, portas, balcão, 
etc.). (inciso III, art. 14, Decreto 3820/2020)

5. Higienizar após cada uti lização, cestas 
e carrinhos de compras, maquinas de cartão-
magnéti co, canetas, caixas eletrônicos, etc. 
(inciso IV, art. 14, Decreto 3820/2020)

6. Manter os banheiros limpos e higieniza-
dos, equipados com sabonete liquido, papel 
toalha. (inciso V, art. 14, Decreto 3820/2020)

7. Disponibilizar álcool em gel a 70% para 
uso dos colaboradores e clientes. (inciso VI, 
art. 14, Decreto 3820/2020)

8. Organizar o fl uxo de entrada e saída das 
pessoas no estabelecimento, evitando o con-
tato fí sico entre elas, adotar portas de entra-
da e saída, quando possível. (inciso VII, art. 14, 
Decreto 3820/2020)

9. Limitar a entrada de pessoas afi m de evi-
tar aglomeração, mantendo a distância de 2 
metros uma das outras. Demarcar o solo de 2 
em 2 metros, para atendimento inclusive nos 
caixas. (inciso VIII, art. 14, Decreto 3820/2020)

10. Filas do Lado Externo do Estabeleci-
mento: caberá ao próprio estabelecimento 
orientar e manter o distanciamento de 2 me-
tros entre as pessoas. (inciso IX, art. 14, Decre-
to 3820/2020)

11. Divulgar na entrada e no interior do 
estabelecimento, cartazes de orientação aos 
cuidados e combate ao Covid-19. (inciso XI, 
art. 14, Decreto 3820/2020)

12. Manter os estabelecimentos venti la-
dos (portas e janelas abertas). Ambientes cli-
mati zados, devem realizar a manutenção dos 
aparelhos de ar condicionado. (inciso XII, art. 
14, Decreto 3820/2020)

13. O recebimento de dinheiro, cartões e 
outros meios de pagamento, devem ser em 
área específi ca, proibido manipular alimentos 
e produtos não embalados neste local. (inciso 
XIII, art. 14, Decreto 3820/2020)

14. O estabelecimento deve organizar, se 
necessário, sistemas de senhas, visando evitar 
a aglomeração de pessoas. (inciso XIV, art. 14, 
Decreto 3820/2020)

 

imPortANte: O não cumprimento dos 
termos acima, implicará em multas e cassação 
da licença sanitária ou de funcionamento e a 
lacração do estabelecimento, e responsabili-
zação civil e criminal dos responsáveis. (pará-
grafo único, art. 14, Decreto 3830/2020).

• Os entregadores devem receber treina-
mento de prevenção ao Covid-19.

• Aos entregadores deve ser entregue fras-
co de álcool em gel 70% para a higienização 
das mãos e dos equipamentos de uso (máqui-
na de cartão magnéti co, caneta, etc.)

QUAis As meDiDAs QUe 
Devem ser ADotADAs Pelos 

sUPermerCADos e merCADos
(resolução Coe 04/2020)

 
• Determinar a quanti dade de clientes no 

interior do estabelecimento em conformidade 
com a área livre.

• Efetuar o fl uxo de entrada e saída de clien-
tes. Disponibilizando álcool 70% ou álcool em gel 
70% para a higienização das mãos dos clientes.

• Permiti r a entrada de apenas um dos 
membros da família.

• Proibir a entrada de crianças e adolescen-
tes de 0 a 16 anos, sozinhas ou acompanhadas.

• Disponibilizar o acesso aos banheiros, 
que devem estar dotados de sabonete líquido, 
papel toalha para a higienização das mãos.

• Efetuar a higienização de cestas e dos 
carrinhos de compras.

• Manter cartazes para a conscienti zação 
da população no combate ao Covid-19.

resolução Coe 07/2020 – inciso v, § 1º, art. 1º
  
• Vedado o 

funcionamento 
de lanchonetes 
no interior dos 
estabelecimen-
tos

• Facultado 
os serviços “de-
livery” e “drive 
thru”

• Manter solução de álcool 70% para higie-
nização das maquinas de cartão magnéti co, a 
cada uso. (§ 3º, Resolução COE 07/2020)

Decreto 3822/2020, art. 6º
 
• São obrigados instalar placas na porta dos 

supermercados, informando a quanti dade má-
xima de pessoas no estabelecimento (inciso II)

• Determinar o atendimento preferencial e/
ou exclusivo aos idosos nas primeiras duas ho-
ras da abertura do estabelecimento (inciso III)

é PermitiDo A eDição 
De JorNAis De oFertAs?

(inciso vii, parágrafo único, art. 11, decreto 
3820/2020)

 
• Fica autorizado o Jornal de Ofertas por 

meio eletrônico (digital). Reservando o espaço 
de 20% no mínimo par informações de medi-
das de combate ao Covid-19. É proibido os jor-
nais impressos.

• As franquias, redes de lojas e fi liais com 
sede em outros municípios, deverão seguir as 
determinações do inciso VII, parágrafo único, 
art. 11, do Decreto 3830/2020.
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Como Deve ser o 
AteNDimeNto De BAres, 
lANCHoNetes, PADAriAs, 

PiZZAriAs e restAUrANtes:
(Art. 12, Decreto3830/2020)

é recomendado fi car em suas residências, res-
salvando para as ati vidades necessárias.

Como Deve FUNCioNAr os 
velórios:

Decreto 3822/2020

corretas de higienização do ambiente de tra-
balho e banheiros.

• Suspender por tempo indeterminado o aten-
dimento presencial de fornecedores e clientes.

• Suspender as reuniões presenciais. Uti -
lizar vídeos-conferencias e reuniões virtuais.

• Adotar práti cas de redução de home 
offi  ce, da jornada de trabalho, férias coleti vas 
ou individuais, alternância de horários de tra-
balho, evitar a aglomeração no ambiente de 
trabalho.

• Adotar de distanciamento mínimo de 2 
metros entre os colaboradores, e adequação 
dos setores fabris.

• Divulgação dos procedimentos e pro-
tocolos de saúde obrigatórios adotados pela 
empresa, divulgação em locais visíveis.

• Adotar práti cas de higienização e dis-
tanciamento no recebimento e expedição de 
mercadorias.

• Suspensão de viagens de caráter comer-
cial e de assistência técnica.

Como As AgÊNCiAs De 
viAgeNs Devem ProCeDer:

(inciso v, art. 2º, Decreto 3822/2020)

• Orientar os clientes na parte externa da 
agencia, colocando funcionários próprios para 
este fi m.

• Disponibilizar o acesso aos banheiros, 
que devem estar dotado com água, sabonete 
liquido e papel toalha e/ou solução de álcool 
em gel 70%.

• Elaborar plano rotati vo de higienização 
dos equipamentos de caixa eletrônico, não in-
ferior a 01 (uma) hora durante o expediente.

QUem tem ComPetÊNCiA 
PArA FisCAliZAr e orieNtAr 

os estABeleCimeNtos:
(§§ 1º e 2º, Art. 2º, Decreto 3830/2020)

 • Podem aten-
der ao público 
mediante serviços 
de entrega “de-
livery” e “drive 
thru”, sendo veda-
do o consumo no 
local.

Como Deve ser o 
FUNCioNAmeNto Dos 

estABeleCimeNtos 
registrADos Como 

“BAres e merCeAriAs”:
(resolução Coe 06/2020)

 
Os estabelecimentos registrados como Bar e 

Mercearia devem adotar as seguintes medidas:
• Organizar a disposição, o acesso e o dis-

tanciamento dos clientes, evitando aglomera-
ção no estabelecimentos.

• Fica vedada a venda para o consumo no 
local.

• Deve bloquear a entrada e passagem para 
área de venda do bar, como balcão de vendas 
de bebidas, evitando o acesso do cliente.

• Deverá disponibilizar o acesso aos ba-
nheiros, dotados de água, sabonete líquido, e 
papel toalha para a higienização das mãos.

• Manter cartazes para a conscienti zação 
da população no combate ao Covid-19.

• É proibida a entrada de crianças e ado-
lescentes de 0 a 16 anos, sozinhas ou acom-
panhadas.

• Fica estabelecido o horário de funciona-
mento enquanto durar a pandemia, de segun-
da a sábado das 07h às 19h e aos domingos e 
feriados das 07h às 12h.

Como Deve ser o 
serviço De tAxi:

Estão libera-
dos, observando 
o uso de mascara 
de proteção facial 
pelo motorista e 
passageiro. (Inci-
so II, art. 13, Decreto 3830/2020)

Outras Recomendações:
• Higienizar o veículo (bancos, volantes, 

maçanetas, portas, etc.)
• Uti lizar álcool em gel 70% para a higiene 

das mãos.
• Disponibilizar aos passageiros álcool em 

gel 70% para a higiene das mãos.

o QUe FiCA DetermiNADo A 
PoPUlAção:

(art. 16, Decreto 3830/2020)

  A população 
deve:

1. Manter o 
d is tanc iamento 
social.

2. Desenvolver 
medidas para evitar o contágio.

3. Evitar o deslocamento desnecessário.
4. Evitar a aglomeração de pessoas.
5. Observar as determinações do Poder 

Público e orientações dos estabelecimentos 
quanto as normas editadas nos decretos e re-
soluções.

6. Adotar medidas de higienização com 
água e sabão ou álcool em gel 70%.

7. Usar mascara de proteção facial para a 
circulação fora de suas residências, nos esta-
belecimentos comerciais e nos ambientes de 
acesso ao público.

8. Os idosos acima de 60 anos, as pessoas 
com doenças crônicas e as do grupo de riscos 

• Os velórios devem ter dura-
ção máxima de 4 horas, com li-
mite de permanência no local de 
no máximo 8 pessoas. (inciso VI, 
art. 2º, Decreto 3822/2020)

óbitos ocorridos em residências

resolução Coe 08/2020
Todos os óbitos ocorridos em residências 

no município devem observar as seguintes de-
terminações:

• Óbitos em residência, constatado por 
profi ssional médico, e havendo suspeita de 
Covid-19, a família deve acionar o serviço fu-
nerário informando a causa morte.

• Caso a família não possua condições 
deve acionar o Serviço de Assistência Social 
do Município.

• O corpo deve ser reti rado pelo serviço 
funerário, que deve tomar todas as medidas 
sanitárias, evitando a proliferação da doença.

• Fica vedado o transporte do corpo pelo 
SAMU.

• Sendo o atendimento efetuado pelo SAMU, 
deve solicitar a UPA a presença de um profi ssio-
nal médico para a constatação da causa da mor-
te e declaração do óbito na residência.

• O profi ssional médico deve ser transporta-
do por viatura da Secretaria Municipal de Saúde.

Como os PrestADores 
De serviços AUtÔNomos 
e ProFissioNAis liBerAis 

Devem ProCeDer:
(§ 4º, Art. 1º, Decreto 3823/2020)

• Devem seguir as regras estabelecidas pe-
los respecti vos órgãos reguladores de classe.

• Cumprir as regras sanitárias e de atendi-
mento dos decretos municipais.

Como é o FUNCioNAmeNto 
DAs emPresAs Do segmeNto 

iNDUstriAl:
(resolução Coe 01/2020 e Coe 02/2020)

As empresas de-
vem tomar as seguin-
tes providencias:

• Elaborar o Pro-
tocolo Mínimo de Pre-
venção ao Covid-19 e 
protocolar na Secretaria Municipal de Saúde de 
Batatais (vide modelo no site www.acebatatais.
com.br/comunicados_orientacoes_ace) 

• Criar o Comitê Paritário de Conti ngência 
ao Covid-19, com representantes da empresa, 
da CIPA, e dos colaboradores.

• Afastar do trabalho as pessoas do grupo 
de risco (idosos com mais de 60 anos, pesso-
as imuno-deprimidas, diabéti cos e portadores 
de doenças respiratórias.

• Fornecer álcool em gel 70º, sabonete e 
papel toalha para a higienização das mãos.

• Efetuar o afastamento imediato de qual-
quer colaborador que apresente os sintomas do 
Covid-19 e avisar a Secretaria Municipal de Saúde.

• Determinar a quarentena (14 dias) para 
todos os colaboradores que estavam viajando 
e informar a Secretaria Municipal de Saúde.

• Realizar treinamento a todos os colabora-
dores sobre a correta higienização das mãos e 
cuidados essenciais no trabalho e na residência.

• Efetuar treinamento a todos os colabo-
radores do setor de limpeza, sobre as práti cas 

 • São obrigadas a 
comunicar a Secretaria 
Municipal de Saúde, so-
bre as pessoas que es-
tão em viagem, os que 
saírem ou chegarem. 
(inciso V, art. 2º, Decreto 
3822/2020)

• Fica proibido a realização de excursões 
internas e externas (inciso VII, art. 2º, Decreto 
3822/2020)

liCeNçA PArA A reAliZAção 
De eveNtos e exPeDição De 

Novos AlvArÁs:
• Os eventos que 

possuem alvará para 
a sua realização, ex-
pedido antes do dia 
21/03/2020, estão 
com suas licenças 
suspensas, durante 
o período de emer-
gência. (§ 1º, art. 2º, 

Decreto 3822/2020)
• As licenças para a realização de eventos, 

serão reavaliadas ao fi nal do período de emer-
gência. (§ 2º, art. 2º, Decreto 3822/2020)

• Fica vedada a expedição de novos alva-
rás. (art. 3º, Decreto 3822/2020)

QUAis As NormAs PArA o 
AteNDimeNto os BANCos e 

CAsAs lotériCAs:

 • Os bancos e congêneres, as casas lotéri-
cas, devem obedecer normas sanitárias esta-
belecidas e de atendimento estabelecidas em 
Resolução editada pela Secretaria Municipal 
de Saúde. (art. 8º, Decreto 3822/2020)

• Os bancos, correspondentes e loterias, 
devem promover a triagem prévia sobre a 
disponibilização ou não dos serviços preten-
didos pelo cliente, e orientar a buscar o aten-
dimento por outros meios (internet, etc.), a 
fi m de evitar fi las. (inciso X, art. 13, Decreto 
3830/2020).

resolução 03/2020:
• Devem adotar medidas urgentes quanto 

a disposição, organização e distanciamento 
dos clientes e seus serviços, evitando aglome-
ração.

NotA DA reDAção
As informações conti das nesta matéria 

são referentes aos decretos e resoluções da 
Prefeitura de Batatais, observando a data de 
fechamento da edição do Jornal Empreenda 
(28/04) e ausência de manifestações ofi ciais 
contrárias ao funcionamento do comércio.

• Membros do Comitê de Fiscalização (§1º, 
art. 2º, Decreto 3830/2020)

• Vigilância Sanitária (§2º, art. 2º, Decreto 
3830/2020)

• Guarda Civil Municipal (GCM) (art. 2º, De-
creto 3830/2020 e art. 11, Decreto 3822/2020)

• Fiscal de Posturas (art. 2º, Decreto 
3830/2020)

o QUe é CoNsiDerADo 
iNFrAção:

O descumprimento da legislação vigente 
sobre o Covid-19, posturas municipais e nor-
mas regulamentadoras do funcionamento do 
comércio.

QUAis são As mUltAs:
(inciso ii, §2º, art. 2º, Decreto 3830/2020)

• Mínima: de 100 UFESP
• Máxima: de 1.000 UFESP
Valor da UFESP 2020: R$ 27,61
Multas Cumulati vas: 
Na reincidência da infração o valor da mul-

ta será em dobro da primeira multa (inciso III, 
§2º, art. 2º, Decreto 3830/2020)

Suspensão do Alvará: 
Estará sujeita a suspensão quando da apli-

cação da multa, ou por outras infrações, ob-
servado o direito de defesa e após julgamento 
(inciso IV, §2º, art. 2º, Decreto 3830/2020)

imPortANte: 
• Consti tuem fal-

tas graves os casos de 
falsidade ou omissão 
dolosa no preenchi-
mento dos autos de 
infração (art. 6º, Decreto 3830/2020)

• O descumprimento às normas estabele-
cidas sujeitará o infrator às penalidades pre-
vistas na legislação federal, estadual e muni-
cipal, inclusive no âmbito criminal. (art. 10, 
Decreto 3822/2020)

• As infrações sanitárias serão punidas al-
ternati vamente ou cumulati vamente, em con-
formidade com o art. 112, inciso III e seguintes 
do Título IV da Lei Estadual 10.083/1998. (inci-
so I, § 2º, Decreto 3830/2020)
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Item Descrição M² Empresa Valor Valor  
   Vencedora  M² Total
1 Quadra “A”  Lote 1 Matricula 29.654 1.031,95 Sem proposta - -
2 Quadra “A” Lote 2 Matricula 29.655 1.371,71 Sem proposta - -
3 Quadra “B” Lote 2 Matricula 29.657 1.016,40 Sem proposta - -
4 Quadra “B” Lote 03 Matricula 29.658 1.022,10 Sem proposta - -
5 Quadra “B” Lote 04 Matricula 29.659 1.027,80 Senun Metalurgica de Batatais Ltda 102,00 104.835,60 
6 Quadra “B” Lote 05 Matricula 29.660 1.033,40 Senun Metalurgica de Batatais Ltda 132,00 136.408,80 
7 Quadra “B” Lote 06 Matricula 29.661 1.039,10 Senun Metalurgica de Batatais Ltda 142,00 147.552,20 
8 Quadra “B” Lote 07 Matricula 29.662 1.044,80 Senun Metalurgica de Batatais Ltda 158,00 165.078,40 
9 Quadra “B” Lote 08 Matricula 26.663 1.032,52 Senun Metalurgica de Batatais Ltda 174,00 179.658,48
10 Quadra “B” Lote 09 Matricula 26.664 982,62 ABS Infraestrutura Eireli 156,55 153.829,16
11 Quadra “B” Lote 10 Matricula 26.665 1.000,00  ABS Infraestrutura Eireli 156,55 156.550,00
12	 Quadra	“B”	Lote	11	Matricula	26.666	 1.000,00	 Desclassificada	 -	 -
13	 Quadra	“B”	Lote	12	Matricula	26.667	 1.000,00	 Desclassificada	 -	 -
14 Quadra “B” Lote 13 Matricula 26.668 1.000,00 Sem proposta - -
15 Quadra “B” Lote 14 Matricula 26.669 1.000,00 Sem proposta - -
16 Quadra “B” Lote 15 Matricula 26.670 1.000,00 Sem proposta - -
17 Quadra “C” Lote 02 Matricula 29.676 1.000,00 Nova Inox Ind. e Com, Ltda ME 106,00 106.000,00 
18	 Quadra	“C”	Lote	03	Matricula	29.677	 1.000,00	 Desclassificada	 -	 -
19 Quadra “C” Lote 04 Matricula 29.678 1.000,00 Fernando Alcebiades do Carmo 104,00 104.000,00
20 Quadra “C” Lote 05 Matricula 29.679 1.000,00 Fernando Alcebiades do Carmo 104,00 104.000,00 
21 Quadra “C” Lote 06 Matricula 29.680 1.000,00 AGX Ind. e Com. de Equip. Ind. Eireli 100,00 100.000,00 
22 Quadra “C” Lote 07 Matricula 29.681 1.000,00 ABS Infraestrutura Eireli 182,55 182.550,00 
23 Quadra “C” Lote 08 Matricula 29.682 982,62 ABS Infraestrutura Eireli 182,55 179.377,28
24 Quadra “C” Lote 09 Matricula 29.683 982,62 ABS Infraestrutura Eireli 182,55 179.377,28
25 Quadra “C” Lote 10 Matricula 29.684 1.000,00 ABS Infraestrutura Eireli 182,55 182.550,00
26 Quadra “C” Lote 11 Matricula 29.685 1.000,00 AGX Ind. e Com. de Equip. Ind. Eireli 150,00 150.000,00 
27 Quadra “C” Lote 12 Matricula 29.686 1.000,00 AGX Ind. e Com. de Equip. Ind. Eireli 150,00 150.000,00 
28 Quadra “C” Lote 13 Matricula 29.687 1.000,00 Fernando Alcebiades do Carmo 152,00 152.000,00 
29 Quadra “C” Lote 14 Matricula 29.688 1.000,00 Denacio de Assis Machini Neto Eireli 170,00 170.000,00
30 Quadra “C” Lote 15 Matricula 29.689 1.000,00 Denacio de Assis Machini Neto Eireli 170,00 170.000,00
31 Quadra “C” Lote 19 Matricula 29.693 956,70 Construagi Empreend. Imob. Const. Ltda 162,00 154.985,40 
32	 Quadra	“D”	Lote	03	Matricula	29.696	 1.000,00	 Nascente	Gráfica	e	Editora	Eireli	 135,00	 135.000,00	
33 Quadra “D” Lote 04 Matricula 29.697 1.000,00  Nass Assistência Técnica Ltda ME 171,50 171.500,00 
34 Quadra “D” Lote 05 Matricula 29.698 1.000,00 Equipe Inst. e Com. de Mat. Elétricos Ltda 171,50 171.500,00 
35 Quadra “D” Lote 06 Matricula 29.699 1.000,00 Equipe Inst. e Com. de Mat. Elétricos Ltda 171,50 171.500,00

36 Quadra “D” Lote 07 Matricula 29.700 1.000,00 FBA Refrigeração e Ar Condicionado Ltda ME 176,00 176.000,00 
37 Quadra “E” Lote 01 Matricula 29.713 1.617,36 Construagi Empreend. Imob. Const. Ltda 211,00 341.262,96 
38 Quadra “E” Lote 02 Matricula 29.714 1.000,00 GHR Ind. E Com. De Mat. Elétricos Ltda 165,00 165.000,00 
39 Quadra “E” Lote 08 Matricula 29.720 982,62 Borges & Policeno Ltda ME 125,00 122.827,50 
40 Quadra “E” Lote 13 Matricula 29.725 1.348,36  Borges & Policeno Ltda ME 212,00 285.852,32 
41 Quadra “G” Lote 01 Matricula 29.731 1.059,12 Sem proposta - -
42 Quadra “G” Lote 02 Matricula 29.732 1.043,41 Sem proposta - -
43 Quadra “G” Lote 03 Matricula 29.733 1.043,41 AGX Ind. e Com. de Equip. Ind. Eireli 150,00 156.511,50 
44 Quadra “G” Lote 04 Matricula 29.734 982,62 AGX Ind. e Com. de Equip. Ind. Eireli 150,00 147.393,00 
45 Quadra “G” Lote 05 Matricula 29.735 1.000,00 AGX Ind. e Com. de Equip. Ind. Eireli 150,00 150.000,00
46 Quadra “G” Lote 06 Matricula 29.736 1.000,00 AGX Ind. e Com. de Equip. Ind. Eireli 150,00 150.000,00 
47 Quadra “H” Lote 01 Matricula 29.737 982,62 GM Usinagem de Peças em Geral Eireli 141,00 138.549,42 
48 Quadra “H” Lote 02 Matricula 29.738 1.000,00 GM Usinagem de Peças em Geral Eireli 141,00 141.000,00 
49 Quadra “H” Lote 03 Matricula 29.739 1.000,00 Looks Objetos de Arte Ltda 142,00 142.000,00 
50	 Quadra	“H”	Lote	04	Matricula	29.740	 1.000,00	 Castelo	Gráfica	e	Editora	Eireli	 111,00	 111.000,00
51 Quadra “H” Lote 05 Matricula 29.741 1.000,00 AL Bartolomeu Concreto e Argamassa 219,01 219.010,00 
52 Quadra “H” Lote 06 Matricula 29.742 1.000,00 AL Bartolomeu Concreto e Argamassa 219,01 219.010,00 
53 Quadra “H” Lote 07 Matricula 29.743 1.000,00 AL Bartolomeu Concreto e Argamassa 219,01 219.010,00 
54 Quadra “H” Lote 08 Matricula 29.744 982,62 AL Bartolomeu Concreto e Argamassa 219,01 215.203,61 
55 Quadra “H” Lote 09 Matricula 29.745 982,62 Bartolomeu Transportes Eireli 219,01  215.203,61 
56 Quadra “H” Lote 10 Matricula 29.746 1.000,00 MP Ind. e Com. de Equip. Inox e Aluminio Eireli 160,00 160.000,00 
57 Quadra “H” Lote 11 Matricula 29.747 1.000,00 MP Ind. e Com. de Equip. Inox e Aluminio Eireli 160,00 160.000,00 
58 Quadra “H” Lote 12 Matricula 29.748 1.000,00 Sem proposta - -
59 Quadra “H” Lote 13 Matricula 29.749 1.000,00 AGX Ind. e Com. de Equip. Ind. Eireli 150,00 150.000,00 
60 Quadra “H” Lote 14 Matricula 29.750 1.000,00 AGX Ind. e Com. de Equip. Ind. Eireli 150,00 150.000,00 
61	 Quadra	“H”	Lote	15	Matricula	29.751	 1.000,00	 Castelo	Gráfica	e	Editora	Eireli	 180,00	 180.000,00	
62 Quadra “H” Lote 16 Matricula 29.752 982,16 GM Usinagem de Peças em Geral Eireli 151,00 148.306,16 
63 Quadra “I” Lote 03 Matricula 29.755 1.000,00 J2M Ind. e Com. de Portões Ltda 150,00 150.000,00 
64 Quadra “I” Lote 04 Matricula 29.756 1.000,00 J2M Ind. e Com. de Portões Ltda 105,00 105.000,00 
65 Quadra “I” Lote 06 Matricula 29.768 1.000,00 MP Ind. e Com. de Equip. Inox e Aluminio Eireli 160,00 160.000,00 
66 Quadra “I” Lote 07 Matricula 29.769 1.000,00 MP Ind. e Com. de Equip. Inox e Aluminio Eireli 160,00 160.000,00 
67 Quadra “I” Lote 08 Matricula 29.760 982,62 J. Pegorim Automação e Elétrica Eireli 160,00 157.219,20 
68 Quadra “I” Lote 09 Matricula 29.761 982,62 Maria Aparecida Guilhermiti Eireli 131,99 129.696,01 
69 Quadra “J” Lote 08 Matricula 29.776 982,62 José Carlos Nori& Cia Ltda 130,00 127.740,60 
70	 Quadra	“K”	Lote	06	Matricula	29.790	 982,62	 Desclassificada	 -	 -
71	 Quadra	“K”	Lote	07	Matricula	29.791	 982,62	 Desclassificada	 -	 -	
72 Quadra “K” Lote 08 Matricula 29.792 982,62 Sem proposta -  -

A Comissão de Li-
citação da Pre-
feitura Municipal 

de Batatais, anunciou no 
último dia 24/04, a relação 
das empresas vencedoras 
da licitação dos terrenos 
do Distrito industrial Rudolf 
Kamensek. Houve 38 em-
presas habilitadas para aos 
72 lotes colocados à venda 
por meio de concorrência 
pública.

No processo de avalia-
ção a Comissão de Licitação 
desclassificou cinco pro-
postas e foi constatado que 
em 11 terrenos não foram 
apresentadas propostas. Do 
total dos 72 terrenos colo-

cados à venda pela licitação, 
56 foram adquiridos por 23 
empresas.

Houve uma empresa que 
venceu 09 lotes da licitação, 
uma empresa com 05 lotes, 
03 empresas com 04 lotes, 
duas empresas com 03 lo-
tes, 06 empresas com dois 
lotes, e 10 empresas com 01 
lote cada.

O menor valor apre-
sentado foi de R$ 100,00 o 
metro quadrado e o maior 
valor foi de R$ 219,01 o me-
tro quadrado. Os 56 terre-
nos foram vendidos com o 
preço médio de R$ 157,18 
o metro quadrado. O va-
lor mínimo estipulado na 

licitação foi de R$ 100,00 
metro quadrado. O valor 
mensal nos primeiros doze 
meses pela Prefeitura no 
primeiro ano será de R$ 
37.629,37. O prazo do pa-
gamento é de 20 anos (240 
meses) e a cada doze me-
ses o valor é atualizado 
pelo IGPM.

A convite da Prefeitura, 
o presidente da ACE Bata-
tais, Ennio Cesar Fantacini, 
participou como agente fis-
calizador na abertura dos 
envelopes das propostas, 
realizada no dia 22/04 e no 
processo de apuração dos 
vencedores nos dias 23 e 
24/04.

O resultado 
foi divulgado 
no dia 24/04 e 
estão disponi-
bilizados no Se-
tor de Licitação 
na Prefeitura 
de Batatais.  
Segundo o pre-
sidente da ACE 
Batatais, Ennio 
Cesar Fantaci-
ni, os 16 lotes 
que não houve 
lances ou tive-
ram as propos-

Ennio Cesar Fantacini, divul-
gou no grupo de WhatsApp 
das empresas participantes 
a ata de reunião da Comis-

Prefeitura divulga vencedores da licitação 
do Distrito Industrial Rudolf Kamensek

RElação DE EMpREsas VEncEDoRas Da lIcITação Dos TERREnos Do DIsTRITo InDusTRIal RuDolf KaMEnsEK

tas desclassificadas, deve-
rão ser licitados novamente 
pela Prefeitura.

O presidente da ACE, 

são de Licitação, e a relação 
dos lances e empresas ven-
cedoras, conforme quadro 
abaixo.
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Sebrae-SP possui cursos online gratuitos para auxiliar 
empresários em tempos de Coronavírus

Nesta edição do 
Jornal Empre-
enda, a nossa 

reportagem pesquisou al-
guns cursos gratuitos pela 
internet que podem auxiliar 
os empresários e até traba-
lhadores neste momento 
de pandemia do Covid-19, 
aproveitando o tempo de 
isolamento social para se 
qualificar melhor e se pre-
parar para os momentos de 
crise pós-coronavírus. Entre 
os sites que pesquisamos, 
destacamos a página do 
Sebrae-SP, que possui uma 
série de bons cursos.

Como vender pela inter-
net na crise do coronavírus

No curso você vai en-

tender como a internet é 
fundamental, principalmen-
te neste momento de crise, 
para o avanço e o sucesso 
da sua empresa. Você co-
nhecerá técnicas para me-
lhorar sua performance nas 
redes sociais e aumentar o 
tráfego de clientes nos seus 
canais de vendas. Ao final 
deste curso você será capaz 
de começar imediatamente 
a ter uma presença digital e 
vender online.

DesigN NA emPresA
Aprenda como utilizar os 

princípios do design na ges-
tão dos seus negócios. Com-
preender a importância da 
relação dos consumidores 

atuais e futuros com os pro-
dutos e serviços do seu em-
preendimento é fundamen-
tal. Um meio para fortalecer 
esse processo é como você 
trabalha o design no seu 
negócio. Potencializar a sua 
criatividade ajudará mui-
to no desenvolvimento do 
pensamento do design na 
empresa.

Neste curso, você apren-
derá a transformar ideias 
em soluções necessárias e 
atrativas para o seu consu-
midor, gerenciar de manei-
ra eficaz a execução de um 
projeto e implantar a cul-
tura do design na empresa, 
pensando nas necessidades 
e preferências do consumi-
dor.

Como UsAr 
sites De BUsCA PArA 

sUA emPresA
Entenda como utilizar os 

sites de busca para melho-
rar sua posição estratégica 
no mundo virtual e obter 
informações para a tomada 
de decisões no negócio.

Hoje, os mecanismos de 
busca na internet desempe-

nham um papel importante 
no dia a dia das pessoas: 
por meio deles, podem ser 
encontrados todos os tipos 
de informação, incluindo, 
claro, dados sobre empre-
endimentos e seus produ-
tos e/ou serviços. Por isso, 
é fundamental saber como 
usar sites de busca para sua 
empresa, para não ficar por 
fora e ser encontrado quan-
do as pessoas procurarem 
por seu negócio. 

No curso Como usar sites 
de busca para sua empresa, 
será aprofundada a utili-
zação de um dos maiores 
sites de busca do mundo, o 
Google. Utilizado por mais 
de 92% dos usuários da in-
ternet, esse mecanismo 
oferece bem mais do que a 
pesquisa de termos, envol-
vendo outros serviços que 
podem ajudar os empresá-
rios na gestão de seus em-
preendimentos. Pronto para 
saber quais são eles?

Como exPANDir 
seU NegóCio

Conhecer os direitos e 
deveres do Microempreen-

dedor Individual e da Mi-
croempresa, identificando 
as diferenças entre o MEI e 
a ME. Você vai aprender as 
vantagens e os benefícios 
que o MEI tem ao se for-
malizar, assim como identi-
ficar o momento ideal para 
a transição da sua empresa 
para uma ME e quais são os 
pré-requisitos para expan-
dir seus negócios para essa 
categoria. Este curso é ideal 
para Microempreendedores 
individuais que necessitam 
adquirir conhecimentos re-
lacionados ao processo de 
compras e assim obter os 
melhores resultados para o 

seu negócio.
Estes cursos são 100% 

online e gratuito, com car-
ga horária de 2 a 4 horas, 
com o prazo máximo de 
conclusão de até 15 dias. O 
interessado tem certificado 
digital com verificação de 
autenticidade, 100% gra-
tuito. Ao concluir o curso, 
basta acessar sua área lo-
gada no portal e emitir seu 
certificado de participação. 
Acesse a página do Sebrae-
-SP na internet e conheça 
muito mais cursos e conte-
údos para empreendedores 
ou para quem presente em-
preender.

o setor industrial 
de Batatais con-
tinua com suas 

atividade mesmo diante 
do período de estado de 
emergência, em virtude do 
Covid-19. As atividades do 
setor industrial não sofre-
ram alterações graças ao 
trabalho desenvolvido pela 
diretoria da ACE Batatais e 
do vereador Sabará junto 
ao prefeito municipal, José 
Luis Romagnoli, permitin-
do o entendimento para a 
manutenção do setor pro-
dutivo da cidade, mediante 
regras de prevenção ao Co-
vid-19, estabelecidas pelo 
COE – Comitê Operacional 
de Emergência e Secretária 
Municipal de Saúde, Luciana 
Nazar.

Para o funcionamento 
das empresas do segmento 
industrial, foi exigido pelo 
COE, o Procedimento Ope-
racional Padrão Mínimo a 
todas as empresas do seg-
mento industrial, efetuada a 
fiscalização quanto ao cum-
primento do plano e medi-
das preventivas adotadas 
pelas empresas. 

Com esta adaptação 
às regras estabelecidas as 
empresas mantiveram suas 
atividades, afastando das 
atividades diárias os fun-
cionários do grupo de risco, 

os com mais de 60 anos, os 
com doenças respiratórias 
e com outros riscos à saúde 
do trabalhador, reordenan-
do e dimensionado os seto-
res de trabalho para evitar 
aglomeração.

Durante este período 
algumas empresas colo-
caram colaboradores em 
período de férias, ou ser-
viços de home office (tele-
trabalho), utilizando-se as 
regras da Medida Provisória 
927/2020, a redução da car-
ga da jornada de trabalho 
e salários ou mesmo a sus-
pensão do trabalho obede-
cendo as regras da Medida 
Provisória 936. Poucas ado-
taram o sistema de rodízio. 
Outras diante das dificulda-
des de alguns setores pro-
dutivos acabaram por demi-
tir funcionários.

Os segmentos que mais 
sofrem com a crise provo-

cada pelo Covid-19 no mu-
nicípio de Batatais são as 
fábricas do setor de vestu-
ários, que tiveram grande 
parte dos pedidos suspen-
sos pelas redes de maga-
zines, o setor de produtos 
para eventos.  O setor esta 
sentindo os efeitos da crise 
do novo coronavírus teve 
que enfrentar o momento, 
há indústrias que decidiram 
alterar a linha de produção 
e fabricar itens necessários 
para o setor saúde e que se 
encontra em falta diante da 
crise mundial, entre os quais 
máscaras e aventais.

O setor industrial de im-
plementos e produtos do 
segmento do agronegócio, 
acabam sendo afetados 
pela suspensão das princi-
pais feiras que ocorrem no 
mês de abril, maio e junho, 
como a Agrishow realizadas 
no final do mês de abril e a 

Agrobrasilia realizada em 
maio. Segundo os gestores 
das empresas grande parte 
dos negócios acabavam sen-
do efetuados nestes even-
tos. Para superar este mo-
mento, as industrias estão 
realizando suas atividades 
comerciais através da rede 
de revendas e de suas equi-
pes de vendas e de promo-
ção de vendas, diretamente 
com seus clientes.

Observa-se também que 
mais da metade das empre-
sas disseram que não esta-
vam preparadas financeira-
mente para situações como 
a pandemia do Covid-19, 
sendo obrigadas em adiar 
ou negociar pagamentos a 
fornecedores, além de soli-
citar empréstimos.

Segundo estudos do BN-
DES - Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 
e Social, os impactos eco-
nômicos ocasionados pela 
restrição ao convívio social 
por causa da Covid-19 afe-
tarão praticamente todos os 
setores da economia. As ex-
ceções são os supermerca-
dos e serviços relacionados 
à saúde. O setor da indústria 
ligadas ao agronegócio so-
frerá menos que os demais 
setores.

luiz Carlos Figueiredo

Setor industrial mantém-se em atividades 
durante a pandemia do Covid-19

estão em andamento 
as obras para o as-
faltamento de mais 

ruas do Distrito Industrial 
Rudolf Kamensek. Segundo 
informações da Secretaria 
Municipal de Obras, Plane-
jamento e Serviços Públicos, 
como parte dessa segunda 
etapa de melhorias, foi feita 
a demarcação topográfica 
e posterior limpeza, ras-
pagem e regularização das 
ruas para recebimento de 
solo brita e capa asfáltica. 
Já foram realizados também 
os serviços de execução de 
guia/sarjeta e calçamento 
do passeio público com ram-
pas de acessibilidade.

Serão 17.582,84 metros 
quadrados de asfaltamento 

Prefeitura Municipal 
segue com as obras no 

Novo Distrito Industrial 
Rudolf Kamensek

nas avenidas: Luiz Alberto 
Fantacini, Cássio Magno Ri-
beiro Chagas, Marcelo Nori, 
Olico Tristão e DIRK 02. O 
valor total da licitação é de 
R$ 1.099.157,76, sendo re-
cursos do Governo Federal e 
contrapartida do município.

O Prefeito José Luis Ro-
magnoli destaca que o Dis-
trito é estratégico para que 
mais oportunidades de em-
prego e renda sejam gera-
das para a comunidade. “Já 
asfaltamos a metade das 
ruas e agora, com as obras 
em andamento, finalizare-
mos esse trabalho. O poço 
artesiano exclusivo para o 
complexo também já foi 
perfurado”, ressaltou.
Fonte: Prefeitura de Batatais
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Na segunda quin-
zena de março 
foi determinado 

pelos governos municipal, 
estadual e federal o início 
do isolamento social como 
medida de combate à dis-
seminação do Covid-19, 
fechando a maior parte do 
comércio e prestadores 
de serviço, permitindo o 
funcionamento durante o 
período apenas empresas 
consideradas de serviços 
essenciais, ligadas aos se-
tores de combustíveis, re-
médios e alimentação. Após 
aproximadamente 30 dias 
de fechamento, muitos em-
presários já começam a sen-
tir graves efeitos colaterais 
econômicos pela falta de fa-
turamento. Nesta edição do 
Jornal Empreenda, a nossa 
reportagem conversou com 
alguns empreendedores so-
bre as dificuldades que es-
tão passando.

tUrismo

No setor de turismo, An-
dré Raymundo dos Santos, 
da empresa Raytur, comen-
ta que os grupos de turistas 
que tinha para o 1º semes-
tre de 2020 estão sendo 
transferidos em sua imensa 
maioria para o 1º semestre 
de 2021. “Temos contado 
com a compreensão e flexi-
bilidade comercial das com-
panhias aéreas e hotéis para 
efetuarmos este remaneja-
mento”. 

André comenta que em 
comparação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado, o 
percentual de queda é mui-
to acentuado. “De imedia-
to é possível afirmar que o 
índice é de 100% de queda 
das vendas, devido ao con-
finamento social, o cance-
lamento de 90% dos voos 
no Brasil e para o exterior, 
fechamento de 70% dos ho-
téis por tempo indetermi-
nado, fechamento de fron-
teiras de vários países na 
América do Sul e no mundo 

Kerllon Souza, da em-
presa Fabrika de Viagens, 
também informou que o vo-
lume de vendas de pacotes 
caiu para zero nos últimos 
30 dias, uma queda de 100% 
em comparação ao mesmo 
período de 2019. “Estamos 
mantendo os clientes infor-
mados e atualizados para 
quando retornar a normali-
dade. Acredito que a recu-
peração será lenta e gradu-
al”, afirmou.

móveis e eletros

radores, redução de custos, 
ferias antecipadas, etc.

“Minha expectativa de 
retomada é muito ruim, se 
pelo menos mantivermos as 
lojas abertas, acredito que 
consigamos nos manter. Se 
fechar, com certeza teremos 
que demitir. O cenário só vai 
melhorar, acredito eu, só no 
ano que vem”, comenta Sér-
gio Xavier.

eveNtos
No setor de entreteni-

mento, Gustavo Dal Secco 

para captação, transmissão 
e cenários, seguindo todas 
as normas. Em nosso setor, 
a recuperação econômica 
será um pouco mais lenta, 
pois acaba sendo supérfluo, 
as pessoas vão priorizar 
outros compromissos”, co-
mentou Gustavo.

Também no ramo de 
eventos, está o empresário 
Bruno Guimarães, da em-
presa Mithica Beer Truck. 
Com a empresa quase inati-
va, está trabalhando vendas 
diretas online e com uma 
expectativa pouco positiva 
para os próximos meses.

exerCíCios 
FísiCos

eFeitos ColAterAis CoviD-19:

Empresários relatam as dificuldades por 
terem ficado fechados por mais de 30 dias

pois ficando apenas 
na dependência das 
pessoas que não dei-
xaram de contribuir 
com a empresa mes-
mo com ela fechada”, 
comentou Malvestio.

Sobre as medidas 
que a empresa está 
tomando para ate-
nuar os problemas, o 
empresário disse que 
fez a locação de al-
guns acessórios para 
clientes que pediram. 
“Também montamos 
aulas virtuais para 

todo!”, disse.
Como forma 

de atenuar os im-
pactos econômi-
cos e sobreviver 
à crise instalada, 
André comenta 
que a Raytur está 
reduzindo custos, 
com a expectati-
va de que a reto-
mada econômica 
aconteça a partir 
de setembro des-
te ano.

No setor de produtos 
para o lar, como móveis e 
eletroeletrônicos, o empre-
sário Sérgio Donizeti Xavier, 
da empresa Casa Nova, con-
ta que observou uma queda 
de 37% nas vendas. Como 
medida preventiva para 
preservar a empresa, fez a 
redução de horas trabalha-
das junto aos seus colabo-

de Figueiredo, da 
empresa Hot Ba-
ladas Sonorização, 
que depende da re-
alização de eventos 
para manter seu fa-
turamento, afirmou 
que o seu ramo foi 
um dos que mais so-
freram.

“O nosso ramo 
de atividades foi 
um dos mais afeta-
do, pois trabalha-
mos com aglome-
ração de pessoas, 
como aniversários, 
casamentos, sho-

ws e eventos em geral. Em 
comparação ao ano passa-
do, estamos com 100% dos 
nossos eventos cancelados, 
alguns foram remaneja-
dos para outros meses. Em 
meio a pandemia, estamos 
oferecendo nossos servi-
ços para gravação de Live 
ao vivo, onde disponibiliza-
mos todos equipamentos 

Outro setor que 
está fechado por 
um longo período, 
e que nem com o 
novo decreto da 
prefeitura foi per-
mitido o funciona-
mento, são as aca-
demias de ginástica 
e musculação. O 
empresário Regi-
naldo Malvestio, 
da Academia Cor-
pus, uma das mais 
tradicionais de Ba-
tatais, disse que a 
o fechamento total 
está sendo extre-

clientes realizarem exercí-
cios em casa. Estamos fa-
zendo “Live” nas redes so-
ciais para manter os alunos 
conectados com a academia 
e motivados a fazerem ativi-
dades físicas”, disse.

Malvestio comenta que 
após a reabertura dos se-
tores que estão impedidos 
de abrir nos decretos, nos 
próximos meses ainda have-
rão restrições e o retorno à 
normalidade será paulatina. 
“Primeiro precisamos abrir, 
após a abertura, durante 
um bom tempo teremos vá-
rias restrições em termos de 
quantidade de clientes na 
sala de atividade física, en-
tão imagino: com a abertura 

- volta de 30% dos clientes, 
após 30 dias 40 % dos clien-
tes, e por volta de setembro 
em torno de 70% dos clien-
tes. Pensando em uma volta 
de 100%, apenas quando 
tudo estiver normalizado, 
que seria na minha opinião 
o ano que vem “, finalizou.

mamente prejudicial.
“Como temos várias 

modalidades, como lutas, 
atividades aquáticas, mus-
culação, estética, pilates, 
fisioterapia, algumas foram 
100%, de queda, e na me-
lhor das hipóteses, queda 
de 70% do faturamento, 

André Raymundo dos Santos

Sérgio Donizeti Xavier

Gustavo Dal Secco de Figueiredo

Reginaldo Malvestio
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Adiamento da Agrishow 2020 prejudica 
faturamento de empresas de Batatais

Os principais setores que sofreram com a não realização da feira, foram o da indústria de equipamentos agrícolas e de hotelaria

este ano, em função 
das medidas de com-
bate à disseminação 

do Coronavírus, a Agrishow 
2020 - Feira Internacional de 
Tecnologia Agrícola, que acon-
teceria de 27 de abril à 1º de 
maio, em Ribeirão Preto, foi 
adiada. Em Batatais, algumas 
empresas do setor industrial 
de máquinas e equipamen-
tos agrícolas que participam 
como expositoras e empresas 
de outros setores, como o de 
hotelaria, sofreram os impac-
tos econômicos e foram pre-
judicadas pela postergação 
do evento, que ainda não tem 
data marcada para acontecer 
ainda nesse ano. Para falar 
sobre o assunto, a nossa re-
portagem entrou em contato 
com algumas empresas:

FUNDição BAtAtAis
Segundo Luís Carlos 

Cunha Júnior, supervisor de 
vendas da Fundição Bata-
tais, o adiamento do evento 

impactou de muitas formas 
a empresa, principalmente 
a parte de relacionamento 
com clientes, vendas e con-
tatos. “Quando falamos de 
Agrishow sendo a maior e 
mais importante feira do 
Agronegócio do Brasil, fala-
mos de uma oportunidade 
de efetivar vendas e desen-
volver parcerias comerciais 
importantes. Não temos 
como calcular diretamen-
te o percentual de impacto 
em nosso faturamento, pois 
quando falamos de uma fei-
ra como a Agrishow, temos 
uma expectativa do antes, 
durante e pós feira, ou seja, 
tudo pode acontecer”, co-
mentou Junior.

Segundo o empresário, 
para a Fundição Batatais o 
período da feira é a oportu-
nidade de firmar as parceiras 
que a empresa tem, pois es-
tar ali “juntos” proporciona 
uma segurança também aos 
clientes. “Sem levar em con-
ta que podemos nesse perí-
odo iniciar o relacionamento 
com grandes montadoras. 
Mas talvez o maior impacto 
seja o pós feira onde real-
mente os contato se trans-
formam em negócios, e ai 
sim impactando diretamen-
te no faturamento da em-
presa”, disse.

Júnior comenta que o 
adiamento da realização da 
feira foi necessário para con-
ter o avanço do Covid-19 e 

quanto a esse fato não tem 
muito o que fazer. “No en-
tanto uma atitude primor-
dial que é utilizarmos as 
redes sociais para levarmos 
uma mensagem de espe-
rança e parceria nesse mo-
mento tão complicado que 
estamos passando. Procura-
mos de uma forma simples 
e direta demonstrar que to-
mando os devidos cuidados 
estamos “juntos” para pas-
sar por tão grande desafio. 
No mais, como todas as ou-
tras empresas temos muitas 
incertezas nesse momento, 
mas continuamos a buscar 
os resultados que necessi-
tamos baseados na tradição 
de qualidade e prestigio que 
nossos produtos tem no 
mercado”.

Caso a Agrishow não ser 
realizada ainda em 2020, Jú-
nior é ressalta que dizer que 
a empresa não sofrerá, seria 
uma afirmação incorreta, 
pois a grande oportunidade 
de negócios que a feira pode 
proporcionar com certeza 
causa impacto sim para to-
dos. “Mas como todos no 
País terão que reinventar 
formas de sair de momento 
complicado, caso a feira não 
possa ser realizada ainda 
neste ano, teremos sim que 
criar novas estratégias e bus-
car meios de se alcançar os 
resultados que ao longo dos 
anos, têm sido perceptível a 
nossa empresa com as parti-
cipações que já tivemos des-
de 2015”, finalizou.

JUmil

bancos estatais e privados, ali 
se discutem políticas sobre o 
Agronegócio, atrai ao redor 
de 160.000 visitantes do Bra-
sil e do exterior, potenciais 
compradores; todos, durante 
a semana vem a nossa “casa”. 
A não realização nos obriga a 
irmos à casa de cada um, isso 
é impossível. Um prejuízo 
enorme. Certamente, esta-
mos falando de números ex-
pressivos. Como é a primeira 
vez que acontece confesso 
que não dá para calcular, pois 
além dos negócios no Brasil 
perderemos oportunidades 
de exportação”, ressaltou o 
empresário.

Como medida alterna-
tiva, Rubens informou que 
a Jumil, através do seu ma-
rketing, preparou algumas 
mensagens que estão cir-
culando nas redes sociais, 
já há alguns dias, dando as 
boas-vindas à “Agrishow 
virtual”, depois enviando 
linha de produtos atuais e 
lançamentos, com folhetos 
e vídeos, oferecendo bônus 
de descontos atrativos, di-
recionados aos revendedo-
res de todo o país e do exte-
rior, esperando que tragam 
resultados.

“Eu, particularmente, 
não acredito que possa ha-
ver alguma solução para 
compensar as perdas que 
ocorrerão, impossível, pois 
nada como receber os visi-
tantes pessoalmente, convi-
dá-los a tomar um café, uma 
água, a conhecerem melhor 
os novos produtos, olhar 
nos seus olhos, disponibili-
zar cadeiras aos familiares, 
na sombra (nosso stand co-
berto) com funcionários dos 
bancos financiadores pre-
sentes para pré aprovação 
dos financiamentos, incen-
tivá-los a comprar chapéus 
na barraquinha da APAE, e 
ao final da feira, orarmos em 
agradecimentos pelos negó-
cios em andamento e pelo 
trabalho feito, uma perda ir-
reparável. Devo lembrar que 
outras feiras subsequentes, 
importantes para a Jumil, fo-
ram canceladas, como a Tec-
noshow em GO. Agrobrasilia 
e outras mais. O importante 
é lutar e vencer os desafios, 
sem dúvida é o que a Jumil 
e seus colaboradores estão 
fazendo, com muita garra e 
determinação, fé em Deus, 
vamos vencer as dificulda-
des e o Coronavírus”, finali-
zou Morais.

mArisPAN
Já para Paulo Nascimen-

to Neto, diretor da empresa 
Marispan, o adiantamento 

Segundo o empresário 
Rubens Dias de Morais, a 
matéria que está sendo 
abordada pela ACE através 
do Jornal Empreenda, sem 
dúvida é muito importan-
te devido aos reflexos que 
o cancelamento trazem 
para a JUMIL e outras em-
presas que participam da 
Agrishow.

“É um momento em que 
as empresas apresentam seus 
grandes lançamentos, um 
evento que atrai obrigatoria-
mente, as maiores autorida-
des políticas do País, BNDES e 

da Agrishow 2020 é o menor 
dos problemas perto da gra-
vidade da pandemia.

“A importância da feira 
é inegável, mas nos últimos 
anos vem se tornando mais 
institucional para empre-
sas participantes. As vendas 
originadas na Agrishow não 
são relevantes para Maris-
pan. Mas os revendedores 
de tratores e máquinas são 
os mais impactados e isso 
pode refletir nas vendas nos 
próximos meses”, comentou 
Paulo.

Para contornar a lacuna 
deixada pela não realização 
da feira, Paulo informou que 
a Marispan está intensifi-
cando ações para identificar 
oportunidades de negócio 
na internet. O departamento 
comercial da empresa está 
se adaptando em uma nova 
metodologia, acompanhado 
e dando suporte para cliente 
a distância.

“Com certeza vamos 
contornar a não realização 
da Agrishow e muitas ou-
tras feiras. Considerando 
que o Agro foi muito pouco 
impactado economicamen-
te, é uma questão de bom 
senso a não realização de 
eventos. A organização da 
Agrishow ainda não se pro-
nunciou sobre uma nova 
data. Mas na minha opinião 
deveria ficar para 2021”, 
concluiu Paulo.

oUtros setores tAmBém 
ForAm imPACtADos
Além das empresas de 

máquinas e equipamentos 
agrícolas de Batatais, ou-
tros setores ligados de for-
ma indireta à realização da 
Agrishow também foram 
atingidos, entre eles, o se-
tor de hotelaria, que reser-
va toda a sua estrutura para 
atender hospedes do evento 
e outros setores que acabam 
recebendo um percentual 
desses visitantes, como res-
taurantes e postos de com-
bustíveis.

No Castelo Palace Hotel, 
a nossa reportagem conver-
sou com a gerente adminis-
trativo Priscila Brandão Ag-

nesini, que nos informou que 
todos os quartos já estavam 
reservados para hospedes 
ligados à Agrishow, entre os 
dias 25 de abril a 1º de maio. 
As reservas foram adiadas 
pela postergação do evento.

“Com certeza o adiamen-
to da Agrishow prejudicou o 
faturamento, pois é o melhor 
evento que temos durante 
o ano. São praticamente 10 
dias com 100% de ocupação 
total do hotel. Consideramos 
a “Agrishow” o nosso Natal e 
esse ano com certeza não te-
remos”, ressaltou Priscila.

Segundo informou a ge-
rente, o hotel já estava com 
100 % das reservas efetua-
das, e com lista de espera. 
“As reservas da Agrishow 
são realizadas com muita an-
tecedência, desde outubro, 
pois estamos localizados 
próximos a Feira e os valores 
de hospedagens na região 
acaba sendo bem mais bara-
to que em Ribeirão Preto. As 
reservas não foram cancela-
das, serão remarcadas quan-
do for informada a nova data 
da próxima Agrishow”.

Priscila comenta que o 
Castelo Palace Hotel teve um 
prejuízo de 50%, pois quando 
é efetuada a reserva é neces-
sário o pagamento de 50% 
do valor da hospedagem e o 
restante é acertado no dia do 
check in, o que não aconte-
ceu, e caso o evento não for 
realizado ainda nesse ano, o 
prejuízo será maior.

“Entramos em contato 
com todas as empresas e 
hóspedes particulares que 
tinham realizado as reservas 
informando que seriam re-
marcadas para uma próxima 
edição da Feira. Sinceramente 
não acredito que a Agrishow 
aconteça ainda em 2020, pois 
a agricultura tem um ciclo a 
ser realizado durante o ano e 
também um calendário de fei-
ras já programadas, dificultan-
do a alteração da data”, disse 
Priscila.

Luis Carlos da Cunha Júnior

Rubens Dias de Morais

Paulo Nascimento Neto

Priscila Brandão Agnesini
Situação semelhante 

ocorreu no Candeias Hotel, 
que também tinha reservas 
para as datas da Agrishow e 
foram canceladas.
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objetivando o entendimento 
dos nossos associados e de-
mais empresários, efetuamos 

a compilação resumida das principais 
medidas tomadas de apoio ao setor pro-
dutivo. Maiores informações no site ht-
tps://www.gov.br/economia/pt-br/aces-
so-a-informacao/perguntas-frequentes/
covid-19

meDiDAs De FomeNto À 
mANUteNção De emPregos

PostergAção Do PAgAmeNto Do Fgts
Como erA:
Pagamento mensal de 6% sobre os salários 

e remunerações dos empregados a título do 
FGTS

Como FiCoU:
Suspensão do recolhimento do FGTS por 3 

meses, devendo o saldo pago em 6 parcelas a 
partir de julho/2020.

Fonte: MP 927/2020

reDUção DAs CoNtriBUiçÕes Aos 
sistemA “s”

Como erA:
Pagamento mensal de 5,5% sobre os salá-

rios e remunerações no caso das empresas do 
comércio.

Como FiCoU:
Redução parcial das contribuições ao sis-

tema “S” por 3 meses, de abril a junho. Para 
o comércio, o percentual foi reduzido para 
4,55%

Fonte: MP 932/2020

ANteCiPAção De FériAs iNDiviDUAis
Como erA:
Obrigatoriamente do empregado ter tra-

balhado ao menos 1 ano e ser avisado com 30 
dias de antecedência.

Como FiCoU:
Possibilidade de antecipar as férias dos 

empregados mesmo sem o período aquisitivo 
completo, desde que o aviso seja com 48 horas 
de antecedência.

Fonte: MP 927/2020

CoNCessão simPliFiCADA 
De FériAs ColetivAs

Como erA:
Necessidade de comunicação aos Sindica-

tos e Ministério do Trabalho, ale, de avisar os 
empregados com ao menos 30 dias de antece-
dência.

Como FiCoU:
Possibilidade de avisar os empregados com 

48 horas de antecedência, sem necessidade de 
comunicação aos Sindicatos e Ministério do 
Trabalho.

Fonte: MP 927/2020

regUlAmeNtAção simPliFiCADA Do 
teletrABAlHo oU Home oFFiCe

Como erA:
Necessidade de previsão prévia em acordo 

individual ou coletivo sobre a possibilidade do 
teletrabalho (home Office)

Como FiCoU:
Possibilidade de implantar o teletraba-

lho (home Office) apenas com a notificação 
ao empregado com 48 horas de antecedên-
cia.

Fonte: MP 927/2020

BANCo De HorAs No PeríoDo 
De CAlAmiDADe PÚBliCA

Como erA:
Necessidade de acordo individual prévio 

com os empregados para a constituição de 
banco de horas.

Como FiCoU:
Durante o período de calamidade pública, 

é permitida a criação do banco de horas em fa-
vor do empregador, que poderá ser compensa-
do em até 18 meses após a calamidade.

Fonte: MP 927/2020

ANteCiPAção De FeriADos
Como erA:
Os feriados deveriam ser gozados nas res-

pectivas datas festivas ou religiosas.
Como FiCoU:
As empresas podem antecipar o gozo dos 

feriados pelos empregados, desde que os avise 
com 48 horas de antecedência.

Feriados religiosos dependem de comum 
acordo.

Fonte: MP 927/2020

sUsPeNsão De exigÊNCiAs 
De sAÚDe Do trABAlHo

Como erA:
Obrigatoriedade de exames periódicos 

e admissionais, bem como de treinamen-
tos legais sobre saúde e segurança do tra-
balho.

Como FiCoU:
Suspensão da necessidade de exames e da 

realização de treinamentos durante o período 
de calamidade pública.

Fonte: MP 927/2020

PossiBiliDADe De reDUção DA 
JorNADA De trABAlHo e sAlÁrio

Como erA:
Não havia previsão clara na legislação que 

permitisse a redução da jornada de trabalho e 
de salários em qualquer hipótese.

Como FiCoU:
• A s empresas podem negociar com 

seus empregados a redução de 25%, 
50% ou 70% da jornada de trabalho 
e de salár ios,  conforme regras da MP 
936/2020.

• Necessária a concordância do empregado 
para que a redução seja efetivada.

• Prazo de redução: até 90 dias, durante o 
período de calamidade pública.

• Necessidade de comunicação ao empre-
gado com 2 dias de antecedência.

• Garantia de estabilidade do emprego por 
igual período da redução da jornada de traba-
lho e salários.

Fonte: MP 936/2020

sUsPeNsão Do CoNtrAto De trABAlHo
Como erA:
Havia pouca hipótese de suspensão do con-

trato de trabalho e todas com aplicação bem 
restritivas.

Como FiCoU:
• O contrato pode ser suspenso pela em-

presa desde que comunique o empregado com 
2 dias de antecedência.

• É permitido aplicar a suspensão do con-
trato de trabalho a todos os empregados.

• Prazo máximo: 60 dias, durante o período 
de calamidade publica. Pode ser dividido em 2 
períodos.

• Não pode haver a prestação de 
qualquer ser viço por par te do empre-
gado à empresa durante o período de 
suspensão.

• Garantia de estabilidade do emprego por 
igual período da suspensão.

Fonte: MP 936/2020

meDiDAs De AUxílio 
FiNANCeiro Às emPresAs

PostergAção PArCiAl Do vAlor De 
imPosto DeviDo – simPles NACioNAl
Como erA:
Pagamento mensal de percentual sobre a 

receita das empresas enquadradas no Simples 
Nacional, o que incluía tributos federais, esta-
duais e municipais.

Como FiCoU:
Alteração do vencimento das compe-

tências dos meses de março, abril e maio 
para os meses de outubro, novembro e de-
zembro. 

Aplica-se apenas à parcela federal.
Fonte: Resolução do Ministério da Econo-

mia No 152/2020

FiNANCiAmeNto De sAlÁrios De 
PeQUeNAs e méDiAs emPresAs

Como erA:
Não havia linha de crédito específica para 

financiamento de salários
Como FiCoU:
Financiamento de salários para empresas 

com faturamento anual entre R$ 360 mil a R$ 
10 milhões pelo período de 2 meses.

Carência de 36 meses.
Não pode haver demissões pelo período de 2 meses.
Fonte: MP 944/2020

DesoNerAção Do iPi PArA 
ComBAte DA CoviD-19

Como erA:
Exigência de IPI sobre os bens importados 

ou produzidos internamente.
Como FiCoU:
Desoneração temporária de IPI sobre bens 

produzidos internamente e importados que se-
jam necessários ao combate do Covid-19

Fonte: Decreto 10.285/2020

PostergAção DA CoNtriBUição 
PreviDeNCiÁriA PAtroNAl

Como erA:
Pagamento mensal de 20% sobre a remu-

neração de empregados, trabalhadores avulsos 
e contribuintes individuais, além da chamada 
contribuição ao RAT/FAP.

Como FiCoU:
Alteração do vencimento das competências 

março e abril para 25/08 e 25/10 respectivamente.
Ausência de multa e juros
Fonte: Portaria do Ministério da Economia 

No 139/2020

ProrrogAção DA eNtregA Do DCtF
Como erA:
Entrega mensal da Declaração de Débitos e 

Créditos Tributários (DCTF) até o 15º dia útil do 
segundo mês após a competência.

Como FiCoU:
Alteração do prazo final de entrega das 

competências de fevereiro, março e abril até o 
dia 21/07/2020

Ausência de multa e juros.
Fonte: Instrução Normativa da Receita Fe-

deral No 1.932/2020

ProrrogAção DA eNtregA 
DA eFD - CoNtriBUiçÕes

Como erA:
Entrega mensal da Escrituração Fiscal Digital 

das Contribuições (EFD) ao PIS/COFINS até o 10º 
dia útil do segundo mês após a competência.

Como FiCoU:
Alteração do prazo final de entrega das 

competências de fevereiro, março e abril até o 
dia 14/07/2020.

Ausência de multa e juros.
O vencimento de abril e maio passa para 

agosto e outubro.
Fonte: Instrução Normativa da Receita Fe-

deral No 1.932/2020

oUtrAs meDiDAs 
De APoio Às emPresAs

reDUção DA tAxA seliC
Como erA:
A taxa SELIC era de 4,25% ao ano.
Como FiCoU:
A taxa SELIC foi reduzida para 3,75% ao ano.
Fonte: Decisão do COPOM de 18/03/2020

ProrrogAção De oBrigAçÕes 
Do simPles NACioNAl

Como erA:
Entrega obrigatória até o dia 31/03/2020 da 

DEFIS – Declaração de Informações Socioeco-
nômicas e Fiscais Anual.

Como FiCoU:
Prorrogação da data de entrega do DEFIS 

até o dia 30/06/2020
Fonte: Resolução do Comitê Gestor No 

153/2020

Conheça as Medidas do Governo Federal de Apoio ao Setor Produtivo
ADiAmeNto DAs CoBrANçAs De DíviDA 

AtivA DA UNião
Como erA:
Envio de cobranças ou ajuizamento de exe-

cuções fiscais assim que identificado um débito 
federal.

Como FiCoU:
Suspensão e adiamento das cobranças pro-

movidas pela União por 90 dias.
Fonte: Portaria do Ministério da Economia 

No 103/2020

sUsPeNsão De ProCeDimeNtos 
DA reCetiA FeDerAl

Como erA:
Continuidade de procedimentos de cobran-

ça de débitos fedeais.
Como FiCoU:
Suspensão de procedimentos administrati-

vos até 29/05/2020
Fonte: Portaria da Receita Federal do Brasil 

No 543/2020

ProrrogAção De CND Do estADo De sP
Como erA:
Para prorrogação do prazo da Certidão Ne-

gativa de Débitos (CND) era necessária a com-
provação de ausência de pendências estaduais.

Como FiCoU:
Prorrogação automática das CND ś vigentes 

no Estado de SP
Fonte: Governo do Estado de SP

ProrrogAção DA CND FeDerAl
Como erA:
Para a prorrogação do prazo da Certidão 

Negativa de Débitos Federal era necessária a 
comprovação de ausência de pendências com 
a União.

Como FiCoU:
Prorrogação automática por 90 dias de to-

das as CND ś vigentes em 24/03/2020.
Fonte: Portaria Conjunta da RFB e Procura-

doria Geral da Fazenda Nacional No 555/2020

CUsteio Dos 15 Primeiros DiAs De AFAs-
tAmeNto Do emPregADo Com CoviD-19

Como erA:
Os primeiros 15 dias de afastamento em 

razão de qualquer doença são pagos pela em-
presa.

Como FiCoU:
Os empregados afastados diagnosticado 

com Covid-19, o INSS pagará o salário corres-
pondente aos 15 primeiros dias.

Fonte: Lei Federal 13.982/2020, art. 5º

tAriFA Zero Do ioF em oPerAçÕes 
De CréDito 90 DiAs

Como erA:
Cobrança de 3% ao ano
Como FiCoU:
Fica zerada a cobrança de Imposto sobre 

Operações Financeiras (IOF) sobre operações 
de crédito por 90 dias

Fonte: Decreto Federal 10.305/2020

liNHA De CréDito seBrAe e CAixA PArA 
CAPitAl giro PArA PeQUeNos NegóCios

Como erA:
Não havia esta modalidade de crédito
Como FiCoU:
• A Caixa Econômica Federal (CEF) disponi-

bilizará R$ 7,5 bilhões e o Sebrae R$ 500 mi-
lhões para credito para capital de giro a micro 
e pequenas empresas e MEIs

• Carência: até 12 meses e prazos flexíveis 
para pagamento

• MEI: Valor máximo R$ 12,5 mil, carência 9 
meses, amortização após a carência 24 meses, 
taxa de juros 1,59% am.

• ME: Valor máximo até R$ 75 mil, carência 
12 meses, amortização após carência 30 me-
ses, taxa de juros 1,39% am.

• EPP: Valor máximo até R$ 125 mil, carên-
cia 12 meses, amortização após a carência 36 
meses, taxa de juros 1,19% am

Fonte: CeF e sebrae
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Espaço da Mulher Empresária
o J o r n a l 

E m p r e -
e n d a 

traz mais uma edi-
ção com o Espaço 
Mulher Empresária, 
que neste mês de 
maio homenageia 
uma convidada es-
pecial, a empresária 
Marta Rosana Perei-
ra, da empresa ACP 
Alarmes, referência 
na cidade em segu-
rança patrimonial 
que está há anos 
no mercado. Marta 
é casada com Evan-

espaço mulher empresária - Com quantos anos a senhora 
começou a trabalhar e quais funções desempenhou ao longo 
de sua carreira profissional?

marta rosana Pereira - Comecei a trabalhar aos 14 anos 
como auxiliar de consultório odontológico, onde estive por sete 
anos. Depois, mudei-me para Franca com meu ex-marido e abri-
mos uma cafeteria que teve seu funcionamento por quatro anos. 
Posteriormente, fui para o ramo de sapatos onde permaneci por 
11 anos. Após, voltei para Batatais, minha terra natal.

eme - Como a senhora se tornou empresária?
marta Pereira - Meu marido sempre atuou na área de segu-

rança e após alguns anos, com minha expertise em gestão ad-
ministrativa e financeira, decidimos ampliar a empresa incluin-
do segurança eletrônica e aperfeiçoando os atendimentos. A 
empresa ACP Alarmes tornou-se familiar, sendo a coordenação 
da área técnica e logística com ele e a coordenação administra-
tiva, financeira e de pessoal comigo, formando-se assim, uma 
parceria de sucesso.

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

marta Pereira - Bem, meu dia começa muito cedo, acor-
do às 5h todos os dias. Chego na ACP Alarmes às 6h, começo 
checando e-mails, organização e planejamento diário geral do 
administrativo, contas a pagar, emissão de notas, enfim, todo 
o administrativo e financeiro. Além disso, realizo alguns atendi-
mentos a novos e clientes atuais verificando se houve alguma 
intercorrência na central de monitoramento com a equipe ACP 
Alarmes, caso haja necessidade enviamos uma viatura para o 
atendimento in loco ou realizamos agendamento com os téc-
nicos. 

eme - Há quantos anos a ACP Alarmes está no mercado?
marta Pereira - Em junho, A ACP Alarmes completará 10 

anos.  E com a graça de Deus, sempre com uma crescente de-
manda. Atualmente, com a nova tecnologia de ponta implanta-
da em nossa empresa, ACP Alarmes, temos clientes em diver-
sos estados.

eme - Quais serviços e produtos a sua empresa oferece?
marta Pereira - A ACP Alarmes conta com uma tecnologia 

de ponta e central de monitoramento própria, o que agiliza o 
atendimento dos nossos clientes. Nossa tecnologia, permite 
em tempo real termos acesso às câmeras dos nossos clientes 
do comércio, indústria e residências, tornando a pronta res-
posta mais eficaz e comunicação direta com órgãos públicos 
de segurança. Contamos também com vídeo analítico (análise 
de imagens), que é a tecnologia que analisa as imagens e envia 
as informações para nossa central de monitoramento. Além 
disso, o acompanhamento de entrada e saída de residências, 
onde temos operadores de monitoramento acompanhando 
nossos clientes por 24 horas, desde o momento do acionamen-
to do portão até o seu fechamento, evitando assim, descon-
fortos. Também realizamos instalações de câmeras, alarmes, 
concertinas e portões eletrônicos.

eme - Quando não está trabalhando como a senhora gos-
ta de passar os seus momentos de lazer?

marta Pereira - Quando há um tempo, adoro estar perto 
da natureza, viajar, passear de motocicleta, leituras sobre espi-
ritualidade, estar com a família e amigos, ouvir música no final 
de tarde e assistir filmes. Se o filme for ruim, acabo cochilando.

eme - e na cozinha, mulher empresária também manda 
bem? Qual o seu prato predileto?

marta Pereira - Sim, quando minha família pede para fazer 
algo especial, não hesito em fazer, boto a mão na massa. Mas, 
meu marido gosta muito de cozinhar, então deixo por conta 
dele. Gosto bastante de lasanha e churrasco. Ah! E também 
pizza e do bolo que minha irmã Marcia faz.

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

marta Pereira - Pesquisas mostram que há um número 
crescente de mulheres à frente de empresas ou que estão co-
meçando um novo negócio. Mas ainda há uma resistência por 
parte do sexo oposto em serem comandados por mulheres e 
não enxergarem na chefia as qualidades e competências neces-
sárias para exercer a função. Não desistam nunca dos seus so-
nhos e tenham determinação. Sempre haverá pessoas que irão 
dizer que você não pode. Mas você pode sim. Principalmente, 
nós mulheres que sofremos preconceito por estarmos a fren-
te de muitas coisas e sermos consideradas sexo frágil. Supere 
os desafios que virão pela frente, tenha foco, determinação, 
mantenha-se como uma guerreira, pois assim que sou todos os 
dias, mesmo que alguém me diga NÃO!

dro Boaretto de Camargo, mais conhecido como Montha-
nha, que juntos cuidam dos jovens príncipes da família,  o 
Antônio de 16 anos, o Carlos Eduardo de 13 anos e o mais 
novo de todos, o Pietro de 12 anos.

eme - se a senhora não fosse empresária do ramo de se-
gurança patrimonial, qual outro setor gostaria de atuar?

marta Pereira - Sou apaixona por animais e com certeza 
seria médica veterinária. Ainda está nos meus planos.

eme - é comum ouvir dizer que mulher empresária tem 
dupla jornada de trabalho por causa dos afazeres no lar. 
Como a senhora concilia as responsabilidades na empresa e 
em casa? Dá tempo para fazer tudo?

marta Pereira - Olha, não é fácil, mas conto com o apoio de 
uma secretaria do lar que auxilia muito. Faço o planejamento 
semanal com ela para que eu possa ter um tempo com a famí-
lia, meus amigos e com meus animais, aves e os dois cachorros 
– que são da família, Thor e Tina. Todos os dias, Thor e Tina 
(totós), vão comigo para o escritório. Mas com a tecnologia de 
ponta usada na empresa e a equipe que temos, me sinto tran-
quila. Além disso, conto com o apoio do meu marido que me 
auxilia em casa, dividimos as tarefas.
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Entrevista – Empório da Carne

Entrevista – ZN Inox – Construindo o seu sucesso

Por Daiana Cristina guimarães 
e robinson luis Ferreira - 

empresários

Jornal empreenda - Como a em-
presa empório da Carne foi criada 
e há quanto tempo ela está em ati-
vidade?

empório da Carne - Estamos em 
atividades há um ano e quatro me-
ses, apesar que na verdade come-
çamos bem antes, com a montagem 
da empresa cerca de quatro meses 
antes. Sonhamos com a empresa 
do nosso jeitinho, dando atenção a 
cada detalhe. Sempre ouvimos vá-
rios palpites, mas sempre optamos 
por viver e ver nosso o objetivo, o 
nosso plano. As vezes não batiam as 
opiniões pelos proprietários um ser 
homem e a outra mulher, mas cada 
detalhe foi pensando no aconchego 
e respeito aos nossos clientes. Foi 
um tempo de preparação e mais co-
nhecimento para abrir as portas e 
levar a todos o nosso melhor. Hoje 
com esse tempo de trabalho não só 
temos clientes mas sim amigos fiéis 

que nos agrada todos 
os dias. Sabemos que 
nós sempre entrega-
mos o nosso melhor 
a eles e temos so-
mente gratidão nes-
se tempo de história.

em - Quem são 
os proprietários e 
com quantos colabo-
radores a empresa 
conta?

empório da Car-
ne - Os proprietários 
são Daiana Cristina 
Guimarães e Robin-

empório da Carne - Sim nós tra-
balhamos com várias carnes tempe-
radas, como Tulipa de frango, Frango 
a passarinho, Coxinha da asa, Carne 
para churrasco, Bife temperado, Filé 
de frango temperado, entre outras. 
Nosso carro chefe são nossos tem-
perados. Fazem muito sucesso.

em - Por que o empório da Car-
ne ficou conhecido por oferecer a 
melhor costela para bafo da cida-
de?

empório da Carne - Então! Nos-
sa costela de bafo pessoal pede com 
bastante frequência. Ela é tem mui-
ta saída mesmo, pois servimos da 
maneira que o cliente pede, tanto 
na questão de tamanhos ou peso, 
quanto na maneira que querem o 
corte.

em - Qual o diferencial do em-
pório da Carne em relação às outras 
empresas do mesmo segmento?

empório da Carne - Nossa maior 
foco é o cliente. Sempre prioriza-
mos o bom atendimento, a amizade 

Por Clodoaldo Ferreira e luís Doni-
zete gonçalves - empresários

Jornal empreenda - Há quanto 
tempo a empresa ZN inox - Produ-
tos em Aço Inoxidável está em ati-
vidade? Como ela surgiu?

ZN inox - A ZN inox começou 
suas atividades no dia 2 de junho 
de 2014 como prestadora de servi-
ços, como uma empresa terceiriza-
da para montagem e acabamento 
em equipamentos de inox, porém 
rapidamente assumiu a iniciativa 
de produzir seus próprios equipa-
mentos, tendo como carro chefe os 
tanques (tinas) para maturação de 
calda para sorvetes.

em - Quem são os seus proprie-
tários e com quantos colaborado-
res a empresa conta?

ZN inox – Os proprietários são 
Clodoaldo Ferreira e Luís Donizete 
Gonçalves. Atualmente a ZN Inox 

conta com um quadro de 16 colabo-
radores, exceção de seus proprietá-
rios que também trabalham na pro-
dução.

em - Quais produtos a empresa 
fabrica?

ZN inox - Produzimos equipa-
mentos em aço inox tais como: tan-
ques, tinas, plantas de processo, 
fermentadores, reatores e equipa-
mentos sob encomenda, projetando 
ou seguindo o projeto do cliente.

em - os produtos da ZN inox 
atendem a quais setores?

ZN inox - Em geral atendemos 
as indústrias alimentícias, quími-
cas, farmacêuticas e de envase. 
Porém também atendemos a linha 
de construção civil com corrimãos 
e artigos decorativos em inox, chur-
rasqueiras em inox ou revestimen-
tos de inox para churrasqueiras de 
alvenaria.

em - A ZN inox fabrica produtos 
para área de lazer?

ZN inox - Sim, podemos fabri-
car escadas para piscinas ou outros 
itens de inox sob encomenda, ape-
sar de não ser nosso carro chefe, es-
tamos abertos para atender os mais 
variáveis tipos de demanda.

em - Como as vendas de produ-
tos da ZN inox acontecem?

ZN inox – Pelo nosso site institu-
cional, pelo whatsapp, por telefone 
e também por e-mail.

em - A ZN possui clientes em 
quais municípios ou regiões do Bra-
sil?

ZN inox - Atendemos todo o ter-
ritório nacional.

em - Como é a concorrência no 
segmento de inox em Batatais e na 
região?

ZN inox - Na região não há con-
corrência que bata de frente com a 
produção batataense, porém den-

tro da cidade há uma forte concor-
rência tendo em vista a quantidade 
de empresas que atendem a este 
setor, no entanto há espaço no 
mercado para todas, pois em ge-
ral cada uma tem seus diferen-
ciais, o nosso por exemplo é a 
preocupação com a qualidade de 
montagem e principalmente no 
acabamento.

em - em sua opinião, o setor 
industrial entrará em fase de cres-
cimento em Batatais em função da 
promessa de liberação do novo Dis-
trito industrial?

ZN inox - Esperamos que com 
mais espaço, haja mais produtivida-
de o que com certeza alavancará o 
setor no município.

em - manter uma página nas re-
des sociais auxilia as vendas da ZN 
inox?

ZN inox - O segmento que mais 
atendemos no momento, o indus-
trial, não necessariamente depende 

o respeito, a troca de informações. 
Como sempre digo, “o círculo de 
amizade só vem crescendo a cada 
dia”. Sentimos sim que somos dife-
renciados pela atenção que damos 
a cada cliente. Acho que o principal 
é que nós, empresários, estamos 
ali em contato com o cliente, olho 
a olho com eles, isso de uma forma 
passa uma muita confiança. Sempre 
estamos nos aperfeiçoando mais e 
mais pra sermos ainda melhores.

em - o empório da Carne aceita 
pedido de encomenda e oferece a 
entrega à domicílio?

empório da Carne - Temos a op-
ção de encomendas. É só ligar e fa-
zer seu pedido e retirar no local. En-
tregas não fazemos por enquanto.

em - Qual a dica do empório da 
Carne para o cliente preparar aque-
le churrasco de sabor inigualável?

empório da Carne - A dica é 
comprar no Empório da Carne. Ga-
rantimos o melhor sabor e qualida-
de das nossas carnes.

son Luis Ferreira. Temos quatro co-
laboradores, Angélica e Cristiano e 
os folguistas Gustavo e Guilherme.

EM - Quais tipos de carne a em-
presa oferece?

empório da Carne - Trabalhamos 
com todos os tipos de carnes Bovi-
nas, Suínas, Aves, Embutidos, Tem-
perados e produção própria como 
medalhão de frango, bife a rolê, kaf-
ta, linguiça suína pura, hambúrguer 
artesanal, costela recheada, etc.

em - No empório da Carne que 
tipos de corte os consumidores po-
dem encontrar?

empório da Carne - Nossos 
clientes podem encontrar várias 
opções de cortes de carne. Só pe-
dir que nós fornecemos e se caso 
não soubermos naquele momento, 
prontamente pesquisaremos até le-
var ao mesmo aquilo que foi pedido.

em - o empório da Carne tam-
bém oferece carnes temperadas 
para churrasco?

em - Quais as formas de paga-
mento os clientes tem como op-
ção?

empório da Carne - Aceitamos 
cartões de crédito e débito, vales 
refeições e alimentação e cheques 
com consultas

em - Como é o horário de fun-
cionamento da empresa?

empório da Carne - Atendemos 
de segunda à sábado, das 8h às 
20h, aos domingos e feriados traba-
lhamos das 8h às 14h, podendo os 
horários serem alterados de acordo 
com a necessidade da ocasião.

em - Qual o endereço, contatos de 
telefone e whatsapp e páginas nas re-
des sociais do empório da Carne?

empório da Carne - O Empório 
da Carne está localizado à Avenida 
14 Março, n.º 528, anexo ao Super-
mercado Dia. O nosso telefone de 
contato é o (16) 3761.1586. Celu-
lares e Whatsapp 99198.4693, ou 
99238.3013 e 99171.5624. No Face-
book Emp Da Carne.

de um impulsionamento em redes 
sociais, pois já há uma base sóli-
da de clientes. Acredito que para 
o setor residencial e de lazer seja 
imprescindível tal divulgação. Más 
estamos abertos para todo tipo de 
divulgação.

em – Qual o endereço, telefo-
nes de contato, páginas na internet 
e dias e horários de funcionamento 
da ZN inox?

ZN inox – A ZN Inox está locali-
zada à Avenida Presidente Juscelino 
Kubitscheck, Nº 11. A empresa está 
aberta de segunda à sexta-feira, das 
7h às 11h30 e das 13h às 17h18. Os 
telefones são: fixo: (16) 3662-7673, 
os celulares dos proprietários; Clo-
doaldo: (16) 99148-8039 e Luís: (16) 
99145-7513. Páginas na internet: 
www.zninox.ind.br. Redes sociais: 
Facebook ZN Inox. E-mails da em-
presa: Proprietários: vendas01@zni-
nox.ind.br - Comercial: vendas02@
zninox.ind.br - Contato: administra-
tivo@zninox.ind.br .
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Conforme dados coleta-
dos pela ACE Batatais, 
junto ao Ministério da 

Industria Comercio Exterior e 
Serviços, nos meses de janeiro 
a março deste ano, as empre-
sas de Batatais exportaram US$ 
12,51 milhões, importaram US$ 
0,63 milhões tendo um saldo na 
balança comercial de US$ 11,87 
milhões.

As exportações do município 
corresponde a 0,1% do total das 
exportações do Estado de São 

A Caixa e o Sebrae 
assinaram no dia 
20/04, um convê-

nio com objeti vo de facilitar 
o acesso ao crédito das mi-
cro e pequenas empresas, 

em conformidade 
com dados apura-
dos pela ACE Ba-

tatais o índice de inadim-
plência no comércio da 
cidade de Batatais, teve o 
crescimento 40 % na quan-
ti dade de clientes, 102% da 
quanti dade de ocorrências 
e 66,5% no valor da inadim-
plência em igual período, 

o indicador Mo-
vimento do 
Comércio, que 

acompanha o desempenho 
das vendas no varejo no 
Brasil, cedeu 5,1% em mar-
ço na comparação mensal 
dessazonalizada. No acu-
mulado dos últi mos 12 me-
ses, o indicador apresenta 
alta de 0,9%, no primeiro 
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Inadimplência tem crescimento 
de 40% no período de 

emergência ao Covid-19

Movimento do Comércio 
cai 5.1% em março

trimestre o indicador recuou 0.1% contra o mesmo trimestre de 
2019. No mês de março o comercio recuou 2,2%.

A principal causa são os impactos da pandemia do Covid-19, que 
resultou na redução da renda, desemprego e fechamento das lojas. 
A maior queda aconteceu entre os dias 23 a 31 de março.

Comparados os meses de março de 2019 e de 2020, observa-
-se que o setor de moveis e eletrodomésti cos teve queda de 6,9%; 
tecidos, vestuários e calçados com queda de 6,2%; combustí veis e 
lubrifi cantes teve queda de 5,3%. Fonte: Boa vista sPCP

entre os dias 21 de março a 27 de abril de 2020 em comparação 
com o ano de 2019.

No acumulado do dia 1º de janeiro a 27 de abril deste ano, fo-
ram negati vados 379 clientes, com 857 ocorrências, e um total de 
R$ 299.377,59 de dívida. No mesmo período do ano passado havia 
269 clientes negati vados, com 404 ocorrências e uma dívida de R$ 
179.745,69.

Do total de clientes inadimplentes, 341 são solteiros e 38 casa-
dos, sendo 298 do sexo masculino e 81 do sexo feminino. Do total 
das 817 ocorrências, 791 são de dívidas de até um ano, que totali-
zam R$ 284.457,29. 

Existe 468 clientes com dividas entre R$ 101 a R$ 500, cerca de 
181 clientes com dívida de R$ 50 a R$ 100 e 63 clientes com dividas 
entre R$ 501 a R$ 1.000. A faixa etária que apresenta a maior quanti -
dade de clientes com dívidas está na faixa etária de 31 a 40 anos com 
98 clientes, seguidos pelas faixas etárias 41 a 50 anos com 74 clientes, 
de 20 a 25 anos com 52 clientes e 31 clientes de 18 a 19 anos.

As dívidas acumuladas dos clientes de Batatais registradas no 
banco de dados da Boa Vista SCPC, totalizam 5.038 clientes, com 
8.495 ocorrências e um total de R$ 6.684,46, sendo deste total 
4.745 solteiros e 293 casados, 2.191 do sexo masculino e 1.848 do 
sexo feminino.

Caixa e Sebrae liberam 
crédito para MEIs e 
pequenas empresas

Balança comercial de 
Batatais tem saldo de 
US$ 11,87 milhões 

noprimeiro trimestre

Paulo, posicionando-se entre as 128 cidades de maior exportação 
do estado. Os principais produtos exportados são o açúcar com 90% 
do total das exportações, seguidos pelo farelo de soja com 5,7% e 
maquinas e implementos agrícolas com 3,2%.

Os principais países importadores de produtos de Batatais fo-
ram a China que comprou US$ 2,70 milhões, Marrocos com US$ 
1,14 milhões, Nigéria com US$ 979 mil, Indonésia com US$ 698 mil, 
Iraque com US$ 371 mil e Arábia Saudita com US$ 337 mil.

luiz Carlos Figueiredo

bem como dos Microempreendedores Individuais (MEI).
A parceria faz parte do conjunto de medidas que vêm sendo im-

plementadas pela Caixa e o governo federal para reduzir o impacto 
provocado pela crise do coronavírus sobre os pequenos negócios 
no Brasil, tendo como objeti vo de apoiar o setor que vem sofrendo 
com a pandemia.

A parceria uti liza as linhas de crédito disponibilizadas pela Caixa 
e as garanti as complementares serão concedidas pelo Sebrae por 
meio do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe).

Os empresários poderão contar com uma verdadeira platafor-
ma de crédito assisti do, prazo de carência de até 12 meses para 
começar a pagar e prazos fl exíveis para pagamento.  

Veja no quadro abaixo a linha de crédito disponível para MEI, ME 
e EPP, o valor máximo por CNPJ, o prazo de carência, a quanti dade 
de meses para pagar e a taxa de juros ao mês.
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Entrega das declarações do Simples Nacional e 
do MEI também foram adiadas

No dia 26 de mar-
ço, o Comitê Ges-
tor do Simples 

Nacional decidiu prorrogar 
para o dia 30 de junho deste 
ano, o prazo para que seja 
realizada a Declaração de 
Informações Socioeconômi-
cas e Fiscais (Defis) para as 
empresas do Simples Nacio-
nal. E da Declaração Anual 
Simplificada para o Micro-

empreendedor individual 
(DASN-Simei), referentes ao 
ano de calendário de 2019.

A informação foi divulga-
da pela Secretaria da Recei-
ta Federal. Se o prazo não 
sofresse essa alteração, a 
Defis teria de ser entregue 
até o dia 31 de março e a 
DASN-Simei até o dia 31 de 
maio. Essa prorrogação de 
prazo segundo a Receita 
Federal, busca “diminuir os 
impactos econômicos cau-
sados pela pandemia do Co-
vid-19 no Brasil”.

A Defis, é um documen-
to obrigatório para as em-
presas que escolheram o 
regime Simples Nacional e 
que devem entregar o do-
cumento anualmente à Re-

ceita Federal como forma 
de prestar contas para o go-
verno. O DASN-Simei é uma 
obrigação do microempre-
endedor individual (MEI).

O Comitê Gestor do Sim-
ples Nacional aprovou no fi-
nal de março, a prorrogação 
pelo período de seis meses 
do prazo para pagamento 
dos tributos federais no âm-
bito do Simples Nacional. No 
dia 25 de março, o presiden-
te da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), Robson 
Braga de Andrade, defendeu 
essa prorrogação de prazo. 

Além disso, outras en-
tidades como a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e o 
Sindicato Nacional dos Audito-
res Fiscais da Receita Federal 

do Brasil (Sindifisco Nacional), 
fizeram pedidos similares.

Como FAZer A sUA 
DeClArAção Do 
simPles e Do mei

DAsN-simei: Separe e re-
lacione em uma tabela todos 
os recebimentos por vendas 
e prestação de serviços da 
empresa. É importante que 
esses dados estejam separa-
dos, porque a tributação en-
tre eles será diferente

Acesse o site do Portal 
do Empreendedor e procure 
a opção Declaração Anual 
de Faturamento — Simei

Digite os dados e respon-
da as perguntas de acordo 
com aquela tabela que você 
fez no passo 1

Imprima e guarde o re-
cibo, já que ele é o compro-
vante de que essa operação 
foi realizada corretamente.

Caso o MEI não tenha fei-
to a DASN no ano anterior, é 
preciso selecionar a opção 
“retificadora” e entregar a 
declaração atrasada.

DeFis: Acesse o site do 
Simples Nacional e procure 
a opção “PGDAS-D e Defis 
– a partir de 2018”. É neces-
sário possuir um certificado 
digital com código de acesso 
ou procuração eletrônica

Clique em Defis e depois 
em “declarar”. Preencha os 
campos relativos às infor-
mações econômicas e fiscais 
da empresa e selecione “sal-
var”, “verificar pendências” 

o prazo para apre-
sentação da De-
claração do Im-

posto de Renda da Pessoa 
Física foi adiado do dia 30 de 
abril para o dia 30 de junho 
de 2020 e a exigência de se 
informar o número constan-
te no recibo de entrega da 
última declaração de ajuste 
anual foi retirada.

O vencimento das cotas 
também foi prorrogado. A 
primeira ou única cota ven-
ce no dia 30 de junho de 
2020, enquanto as demais 
cotas vencem no último dia 
útil dos meses subsequen-
tes, sendo o vencimento da 
última e oitava cota em 29 
de janeiro de 2021.

A solicitação de débito 
automático em conta cor-
rente a partir da 1ª cota, 
que antes poderia ser soli-
citada até o dia 10 de abril, 
poderá ser solicitada até o 
dia 10 de junho. A solicita-
ção de débito automático a 
partir da 2ª cota poderá ser 
solicitada entre os dias 11 a 
30 de junho de 2020.

Historicamente, há con-
tribuintes que se dirigem a 

unidades da RFB para que 
lhes seja disponibilizado o 
número do recibo da últi-
ma declaração, seja por-
que perderam a versão 
impressa, seja porque não 
possuem mais acesso à mí-
dia ou ao computador em 
que estava armazenado o 
recibo.

Com a alteração do pra-
zo e a retirada da exigência 
da informação do número 
do recibo, objetiva-se evi-
tar eventuais aglomerações 
de contribuintes no atendi-
mento da RFB, bem como 
em empresas ou instituições 
financeiras, na busca de in-
formes de rendimentos, e 
em escritórios de profissio-
nais ou em entidades que 
prestem auxílio no preen-
chimento das declarações, 
de modo a contribuir com 
o esforço governamental de 
diminuir a propagação do 
novo Coronavírus.

Para os contribuintes 
que já entregaram a decla-
ração, a Receita Federal in-
forma que será atualizada a 
versão do Programa gerador 
da Declaração (PGD) e assim 

será possível a emissão de 
novo DARF.

Para aqueles contribuin-
tes que já agendaram o pa-
gamento das cotas a Receita 
Federal aceitará o débito, de 
acordo com os novos prazos 
de vencimento.

QUAis DoCUmeNtos 
gUArDAr APós 

DeClArAr o ir (e Por 
QUANto temPo)

Gastos dedutíveis, ren-
dimentos e outras despesas 
lançadas na sua declaração 
de imposto de renda reque-
rem comprovação

Antes de começar a de-
clarar o imposto de renda 
2020, você precisou separar 
um monte de papel e com-
provante para obter todas 
as informações necessárias. 
Mas e agora, o que fazer 
com todos os documentos e 
recibos?

A Receita Federal tem 
até cinco anos para averi-
guar as informações da sua 
declaração do imposto de 
renda 2020. Então, caso haja 
alguma divergência ou dúvi-
da sobre algum valor decla-

rado, será preciso apresen-
tar toda a documentação 
comprobatória ao Leão.

A recomendação padrão 
é que os comprovantes se-
jam mantidos em segurança 
por pelo menos cinco anos, 
cumprindo o prazo técni-
co legal para contestação, 
contando a partir do ano se-
guinte ao do processamento 
da declaração. Se sua decla-
ração é referente ao impos-
to de renda 2020, portanto, 
o prazo começa a contar a 
partir de janeiro de 2021.

No entanto, os prazos 
podem variar. As auditorias 
podem ser feitas muito per-
to do fim do prazo, o que 
gera uma notificação poste-
rior. Muitas vezes, se o con-
tribuinte já tiver se desfeito 
de toda a documentação, 
não será possível apresen-
tar as informações necessá-
rias à Receita.

Para não correr o ris-
co de se livrar dos docu-
mentos comprobatórios 
do imposto de renda 2020 
antes do tempo, o reco-
mendado é manter tudo 
organizado por pelo me-

nos sete anos.
Quais docu-

mentos guardar 
após enviar a 
declaração de 
imposto de ren-
da 2020

Informes de 
rendimentos de 
empregadores;

Comprovan-
tes de recebi-
mento de apo-
sentadorias;

Informes de 
rendimentos de 

tes de ganho de capital.
Sobre os comprovan-

tes de obras e reformas de 
imóveis, uma observação 
importante: eles devem ser 
guardados não por cinco 
anos a partir do processa-
mento da declaração, mas 
sim a partir da venda do 
imóvel reformado, quando 
esta ocorrer.

O mais seguro é guardar 
cópias físicas e virtuais de 
toda a documentação, se 
possível. No caso de com-
provantes que sejam recibos 
bancários, a tinta pode esva-
necer, portanto, faça cópias.

Receita adia por 60 dias prazo para entrega da 
Declaração do IRPF

e “transmitir” para concluir 
o envio.

O envio correto das in-
formações declaradas na 
Defis, como ganhos finan-
ceiros, saldos de estoque, 
número de empregados, 
valor de aquisições no pe-
ríodo, remunerações/ren-
dimentos de sócios, dentre 
outros dados são muito im-
portantes pois serão com-
partilhadas entre a RFB e os 
órgãos de fiscalização tribu-
tária dos Estados, Distrito 
Federal e municípios.

O atraso do envio da 
Defis não acarretará multa, 
entretanto, com essa pen-
dência, não será possível 
calcular impostos e imprimir 
a guia do Simples (DAS).

instituições financeiras;
Recibos e notas fiscais de 

serviços de saúde;
Recibos e notas fiscais de 

despesas com educação;
Comprovantes de paga-

mento e/ou recebimento de 
aluguel;

Comprovantes de obras 
e reformas em imóveis;

Comprovantes de contri-
buição previdenciária para 
empregados domésticos;

Comprovantes de paga-
mento de imposto/DARF;

Recibo da declaração do 
imposto de renda;

Escrituras e comprovan-
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Caça Palavras
em tempo de cuidado redobrado com a saúde é sempre bom manter a imunidade 

do organismo em alta, e para isso nada melhor do que o consumo de muitas frutas 
ricas em vitaminas que auxiliam no combate de vários problemas. Para lembrar de 

algumas delas, propomos esse momento de diversão. Delicie-se com essa completa salada 
de frutas, faça a sua receita e bom apetite:

tempo livre bem 
aproveitado é 
aquele usado para 

adquirir sabedoria. Pensan-
do nisso, o Claretiano - Cen-
tro Universitário de Batatais 
criou diversos conteúdos 
em vídeo gratuitos, que po-
dem ser assistidos durante 
o período de isolamento 
social. 

A série #Conhecimento-
EmCasa apresenta assuntos 
que têm feito parte do dia a 
dia de enfrentamento à epi-
demia do novo coronavírus. 
Veja, a seguir, alguns dos 
temas que foram disponibi-
lizados na plataforma: 

Produtividade em tem-
pos de Home-Office

Cuidado de pessoas ido-
sas em tempos de quaren-
tena

Como identificar e se 
blindar contra fake news

o vídeo como meio de 
comunicação em época de 
isolamento social

Atividade física em tem-
pos de isolamento social

Cozinhando em casa du-
rante o isolamento social

Como evitar 
a obesidade em 
tempos de qua-
rentena

Da compra 
do supérfluo 
ao necessário: 
Como distinguir 
e poupar

“o canto do 
nosso canto” 
- brinquedos 
cantados para 

Claretiano oferece conteúdos 
gratuitos para assistir em casa

No dia 19 de mar-
ço, quinta-feira, 
na Incubadora 

de Empresas de Batatais, 
foi realizada uma palestra 
com o tema Anticrise em 
tempos de Covid-19, mi-
nistrada pelo gerente do 

projeto, Juliano Azevedo 
Valentin. O evento contou 
com Orientações e Asses-
soria de Ações do Governo 
Federal para ajudar os in-
cubados a se prepararem 
nesse momento de crise, 
para evitar pânico devido 

Incubadora realiza palestra com o tema 
Anticrise em tempos de Coronavírus

as diversas informações 
equivocadas que surgem 
a todo momento sobre o 
setor empresarial e o Coro-
navírus, dos benefícios que 
o governo está oferendo 
neste momento delicado ás 
pequena empresas.

Empresários da Incubadora de Empresas 
iniciam curso online pelo CEFIS

No dia 13 de março, 
o Projeto Incuba-
dora de Empresas 

de Batatais iniciou sua pro-
gramação de cursos online 
pela plataforma CEFIS (Cen-
tro de Estudos Fiscais). Se-
gundo o gerente do projeto, 
Juliano Azevedo Valentin, 
trata-se de uma plataforma 
moderna e atualizada, com 
temas diversos e relevantes 
para gestão de negócio e ca-
pacitação dos empresários e 

seus colaboradores.
“A plataforma foi cedida 

pela empresa responsável 
pela gestão do Projeto Incu-
badora, a Gescon Consulto-
ria e Assessoria Empresarial. 

Os cursos são vídeos aulas 
ministradas pelos melhores 
profissionais da atualidade e 
aprovados pelo Conselho de 
Administração e Contabilida-
de do pais”, informou Juliano.

lefone. O link do vídeo esco-
lhido é enviado diretamen-
te ao e-mail cadastrado. Os 
vídeos foram gravados por 
professores, a maioria mes-
tres ou doutores, do próprio 
Claretiano. 

É interessante lembrar 
que o Claretiano é uma 
das instituições de ensino 
superior pioneiras no Bra-
sil na oferta de educação 
a distância. São 15 anos de 
experiência com o ensino 
on-line. E a série #Conhe-
cimentoEmCasa apresenta 
toda essa bagagem, ofere-
cendo conteúdos de quali-
dade sobre temas que têm 
sido bastante pertinentes à 
atualidade.

as crianças em casa
Aula não depende de 

sala: ensinando em tempos 
de pandemia

Como cuidar da pele em 
casa

orçamento familiar em 
tempos de crise

Alimentação saudável 
durante a quarentena

Alimentação saudável 
com pouco investimento

Meditar e refletir: Cami-
nhos para educar a mente 
diante da incerteza

Para assistir aos conteú-
dos gratuitos, basta acessar 
extensao.claretiano.edu.
br/conhecimentoemcasa, 
informar nome, e-mail e te-
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