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COMUNICADOS
Horário de fuNcioNaMeNTo da ace

De segunda a sexta-feira das 09h às 18h
Sábados: das 09h às 13h
Fechado aos domingos e feriados.

Horário de fuNcioNaMeNTo do seBrae aQui
De segunda a sexta-feira das 09h às 12h
Atendimento do agente do Sebrae Aqui e agendamento de consultores do Sebrae.

cursos suPerMei – seBrae
Data: 18 a 20/03/2019 e 25 e 26/03/2019
Local: Salão de Eventos “Alcides Milan” ACE Batatais
Horário: 19h às 22h
Público Alvo: Microempreendedores Individuais e potenciais empreendedores
Inscrições: a partir do dia 04/02/2018.
Local das Inscrições: ACE Batatais
Horário de atendimento: 09h às 12h de segunda a sexta-feira

docuMeNTos: 
Microempreendedores Individuais: Cartão CNPJ, RG, CPF, endereço, telefone de contato
Potenciais Empreendedores: RG, CPF, endereço, telefone de contato.

reuNiões ordiNária da direToria execuTiVa 
e coNselHos da ace BaTaTais – aNo 2019

Horário: 19h30
Local: Salão de Eventos “Alcides Milan” ACE Batatais

Mês dia Mês dia
Janeiro 22/01 Julho 23/07
Fevereiro 19/02 Agosto 20/08
Março 19/03 Setembro 17/09
Abril 23/04 Outubro 29/10
Maio 21/05 Novembro 19/11
Junho 18/06 Dezembro 17/12

ser sagrado, portador do milagre da 
vida, luz radiante, acolhedora e ca-
rinhosa. Amor, ternura, delicadeza. 

Mais forte do que o impossível, as nossas he-
roínas. Difí cil encontrar as palavras certas que 
descrevam com justi ça e perfeição o que são 
verdadeiramente as mulheres, mas aqui regis-
tro a nossa plena reverência. À minha mãe que-
rida Dona Maria Eunice Aleixo Bellon, à minha 
esposa Valéria Bavieira Bellon, à minha fi lha 
Mariana Bavieira Bellon e à minha irmã Maria 
do Carmo Bellon Craco, mulheres importantí s-
simas em minha vida, e a todas as mulheres de 
Batatais, do Brasil e do mundo, os meus para-
béns pelo Dia Internacional da Mulher.

Para ponderar um pouco sobre a força fe-
minina, vemos diariamente exemplos de ver-
dadeiras guerreiras em todos os campos pro-
fi ssionais, em todas as carreiras, pública ou 
privada. Mulher tem uma sensibilidade maior, 
tem o dom de observar com mais atenção e fa-
zer melhor. Socializam de forma mais efi ciente, 
estadistas por natureza, gerenciam confl itos, 
resolvem problemas, empreendedoras natas.

Poderia citar vários exemplos presentes em 
nossa cidade, de mulheres que fazem a diferen-
ça, que se destacam pela maneira de conduzir 
seus negócios, de como labutam de forma mais 
contundente, que não medem esforços para al-
cançar suas metas, mas prefi ro deixar em aber-
to para que os demais companheiros empresá-
rios observem e aprendam com elas.

Nós homens temos a vaidade de nos achar 
muito fortes, de trabalhar horas seguidas sem 
descanso para proporcionar maior conforto às 
nossas famílias. Ao fi nal de nosso expediente, 
chegamos em casa e vamos descansar. Fortes 
são as mulheres, que acumulam funções, que 
têm jornadas intensas, que ao fi nal do expe-

diente de trabalho, partem para os afazeres 
domésti cos, para as responsabilidades de mãe 
e de esposa. Só depois de tudo muito bem or-
ganizado, executado e limpo, se entregam aos 
poucos momentos de descanso. Observem isso 
dentro de seus lares e reverenciem com cari-
nho as mulheres importantes de suas vidas.

Nós da diretoria da ACE Batatais estamos 
com um projeto muito importante para nossa 
enti dade. Estamos ainda em faze de elabora-
ção e criação do Núcleo da Mulher Empresá-
ria. Na próxima edição do Jornal Empreenda 
teremos novidades sobre esse tema

cafÉs eMPresariais
Outro assunto que quero informar a todos 

os nossos associados, é o retorno do Café da 
Manhã Empresarial na ACE Batatais para ter-
mos momentos de bate-papo, troca de infor-
mações, por o networking em práti ca. Que-
remos promover esses encontros pelo menos 
uma vez por mês e contamos com a parti cipa-
ção de todos os empresários associados da ACE.

Ainda sobre os trabalhos da diretoria jun-
to à enti dade, para 2019 estamos com várias 
novidades para atender de forma ampla as ne-
cessidades e expectati vas das empresas, com 
vários eventos agendados para o ano todo, 
como palestras, missões empresariais, ofi ci-
nas, campanhas e muito mais.

A nossa gestão tem o objeti vo de apoiar e 
incenti var o empreendedorismo, o crescimen-
to econômico de Batatais, o fortalecimento 
das empresas de todos os segmentos, sejam 
comerciais, industriais ou serviços. A nossa 
missão é clara e contamos com todos os asso-
ciados da ACE nesse trabalho. Estamos à dis-
posição e sempre abertos para novas ideias, 
críti cas e opiniões. Obrigado.

A nossa reverência a todas as Mulheres

Nome fantasia endereço Nº Telefone
Maison Viva R. Carlos Gomes 455 3761-7603
Chaveiro Ágape R. Dr Rebouças 253 3761-6759
Armazém Pet R. João Francisco Menezes Junqueira 705 3761-2330
K Soluti on Repres. e Oportunidades R. Pará 184 3662-6136
Sollar Elétrica e Lazer Av. 9 de Julho 74 99151-2484
Usifer R. Dr. Fleming 202 99295-2218
3J Fundicao Av. Octorrino Ravagnani 397 99165-2561
Auto Mecânica Tresoldi R. Nossa Senhora Aparecida 378 99358-1379

Anuncie  sua empresa no 

 e garanta bons negócios

Anuncie  sua empresa no 
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Anuncie sua 
empresa no 

e garanta 
bons negócios

Dr Alexandre dos Santos Toledo
Diretor de Assuntos 

Jurídicos da ACE Batatais

de 7 a 11 de maio, 
no São Paulo Expo 
Exhibiti on & Con-

venti on Center, será realiza-
da a Expomafe 2019 - Feira 
Internacional de Máquinas-
-Ferramenta e Automação 
Industrial. A ACE Batatais já 
confi rmou uma Missão Em-
presarial para o evento, com 
data agendada para o dia 10 
de maio, sexta-feira, com sa-
ída pela manhã da sede da 
enti dade.

“É uma oportunidade de 
conhecer os últi mos lança-

ACE Batatais agenda Missão Empresarial 
à Expomafe para o dia 10 maio

a feira é o principal evento do setor metalmecânico na américa lati na. as inscrições já estão abertas

tatais, Luiz Carlos Figueiredo
Com público de 45 mil vi-

sitantes, a feira EXPOMAFE 
apresentou em sua primei-
ra edição em 2017 a últi ma 
geração de máquinas-ferra-
menta e automação indus-
trial de 630 marcas nacionais 
e internacionais, e atraiu 
empresários interessados 
em preparar seus parques in-
dustriais para o novo ciclo de 
crescimento econômico. 

Para a edição 2019, a Ex-
pomafe tem presença confi r-
mada de mais de 750 marcas 
nacionais e internacionais, 
três pavilhões estrangeiros 
(Alemanha, Estados Unidos e 
China) e estandes individuais 
de empresas de sete países 
(Alemanha, Áustria, Estados 
Unidos, Suíça, China, Argen-
ti na e Japão), além do apoio 
de mais de 60 enti dades seto-
riais do Brasil e do Exterior, e 
uma área de 55 mil m2 (25% a 
mais que na edição inaugural, 
em 2017), a Expomafe 2019 
se consolidou como o maior 
e mais importante evento da 
América Lati na para geração 
de negócios, lançamentos e 
inovação dos setores que re-
presenta.

Os visitantes poderão co-
nhecer as novidades em pri-
meira mão e atualizar seus 
parques fabris com o que há 
de mais moderno nos seg-

mentos de acessórios (dispo-
siti vos e componentes), con-
trole de qualidade integrado 
à fabricação e medição, au-
tomação industrial, robóti ca 
e integração de células de 
manufatura, equipamentos 
hidráulicos e pneumáti cos, 
válvulas, bombas e compres-
sores, equipamentos para 
movimentação e armazena-
gem, ferramentas manuais 
e de corte, máquinas e equi-
pamentos para o setor me-
talmecânico, máquinas-fer-
ramenta, soldagem e corte, 
manufatura aditi va, prototi -
pagem e impressoras 3D.

Uma iniciati va da Abimaq 
- A Associação Brasileira da 
Indústria de Máquinas e Equi-
pamentos e da Informa Exhi-
biti ons, a Expomafe 2019 es-
pera receber 55 mil visitantes 
profi ssionais do Brasil e de 
outros 30 países.

serViço
A Missão Empresarial da 

ACE Batatais para a Expoma-
fe 2019 está agendada para 
o dia 10 de maio, com saída 
da sede da entidade. As ins-
crições já podem ser feitas 
diretamente na ACE, loca-
lizada à Praça Doutor José 
Arantes Junqueira, n.º 90, 
centro, ao lado da Rodoviá-
ria de Batatais. Mais infor-
mações pelo (16) 3761-3700.

mentos de equipamentos e 
tecnologia de ponta no se-
tor metalmecânico. Batatais 
possui muitas empresas que 
trabalham nesse importante 
segmento que podem apro-
veitar para aprofundar ainda 
mais suas experiências e co-
nhecimentos, encontrando 
com representantes das prin-
cipais marcas do mercado. 
Todas as empresas que atu-
am no setor de metalurgia es-
tão convidadas para a missão 
empresarial”, comentou o 
gerente executi vo da ACE Ba-

e stá agendada mais 
uma Missão Em-
presarial da ACE 

Batatais em parceria com 
o Sebrae SP para o dia 16 
de abril. Profissionais do 
segmento de beleza visi-
tarão a Feira Internacional 
de Beleza, Cabelo e Estéti-
ca, a “Hair Brasil Profissio-
nal 2019”, em São Paulo, 
no Expo Center Norte, que 
nesse ano acontece de 13 a 
16 de abril.

“Esta Feira é profis-
sional, dinâmica e espe-
cialmente preparada para 
atender o mercado dos 
salões de beleza e clínicas 
de estética, e lança novos 
produtos, sinaliza tendên-
cias e promove negócios na 
área de beleza”, ressaltou 
a coordenadora do Núcleo 
BEM-Batatais, Andrea Oli-
veira.

Empresas e profissio-
nais de todos os setores 
comprovaram que a Hair 
Brasil desenvolveu um novo 
conceito em feiras especia-

Missão Empresarial levará profi ssionais da 
beleza para a Hair Brasil 2019 em São Paulo

as inscrições para a feira já estão abertas e vão até dia 20 de março. as vagas são limitadas

lizadas e se tornou o grande 
ponto de encontro do tra-
de da beleza. O evento une 
informação, gestão, moda 
e negócios num formato 
único, que rapidamente se 
transformou em referência 
para todo o setor, no Brasil 
e na América Latina.

Cabeleireiros, esteticis-
tas, administradores de sa-
lões e clínicas de beleza tam-
bém elegeram a feira como 
seu grande momento de 
atualização. Eventos como 
o Hair Brasil Fashion Show, 
os congressos, seminários e 

workshops tornam disponí-
veis no Brasil, informações 
antes só encontradas no ex-
terior. Os profissionais po-
dem conhecer nestes even-
tos o talento e o melhor da 
técnica mundial. Podem ver 
as novidades da indústria e 
falar direto com seus forne-
cedores, trocando experiên-
cias e desenvolvendo ideias.

Em parceria com o Se-
brae SP, a ACE Batatais dis-
ponibiliza essa oportunida-
de para os empresários do 
setor de beleza, garantindo 
aos profissionais a chance 

de trazer o que há de mais 
moderno para seus clientes.

serViço
A Missão Empresarial 

Hair Brasil, que acontecerá 
em São Paulo, no Pavilhão 
da Expo Center Norte, está 
agendada para o dia 16 de 
abril, terça-feira, com saída 
da sede da ACE Batatais às 
4h30. As reservas deverão 
ser feitas até o dia 20 de 
março. Maiores informa-
ções pelo 16 3761.3700 ou 
pelo 16 99201-8700, com 
Andrea Oliveira.

Num contrato de emprego há documento para pra-
ti camente tudo: fi cha de registro, recibos de pa-
gamento, folha de ponto, termo de rescisão, etc., 

etc., etc. Em qualquer empresa, cada empregado contratado 
produz cerca de cinquenta documentos por ano. Esse núme-
ro pode ser ainda maior a depender da estrutura adminis-
trati va e da ati vidade da empresa (por exemplo, na hipótese 
de recibo de EPI) e da própria vida funcional do empregado 
(atestados de saúde, advertências, etc.). 

A documentação trabalhista é o registro histórico do de-
senvolvimento do contrato do trabalho e, por excelência, a 
prova de que todas as obrigações foram cumpridas. 

Porém, não é prova absoluta. 
Uma das teses mais caras e aplicadas pela Justi ça do Tra-

balho é dito “princípio” da primazia da realidade, segundo 
o qual, todo aquele calhamaço de documentos arquivados 
anos a fi o é considerado imprestável diante dos depoimentos 
de algumas testemunhas. 

Há vários exageros na aplicação deste princípio pela Jus-
ti ça do Trabalho. Porém, grande parte das vezes a desconsi-
deração dos documentos ocorre por existi r um descompasso 
entre o que está no documento e aquilo que era prati cado. 

Exemplos tí picos: registra-se o ponto na hora correta, mas 
o empregado conti nua trabalhando. Ou ainda: pagamento de 
salário ou qualquer outra verba remuneratória sem registro 
no recibo de pagamento (o famoso “salário por fora”). Estes 
são casos de evidente descumprimento da legislação do tra-
balho que, salvo raríssimas exceções é de conhecimento da 
empresa.  

Mas a desconsideração dos documentos também aconte-
ce quando todas as obrigações trabalhistas estão sendo cum-
pridas, mas a documentação registra outra realidade. Exem-
plo: o empregado ti rou férias, mas a empresa se esqueceu de 
formalizar os documentos (aviso de férias e recibo de férias). 
No futuro, pode fi car difí cil lembrar quando isso ocorreu. 

A documentação trabalhista tem que ser coerente com o 
que se prati ca na empresa. Quando o prati cado é diferente 
do que está documentado, corre-se o risco de toda a docu-
mentação ser desconsiderada numa eventual ação trabalhis-
ta. 

Por isso, as informações têm que ser transmiti das corre-
tamente para o RH ou para o escritório de contabilidade que 
assessora a empresa. 

Também é importante criar procedimentos para arquivar 
os documentos de modo rápido e correto, de modo a garanti r 
que o documento seja encontrado e que o seja rapidamente. 

Documentação 
Trabalhista

Tão fundamental quanto ter o docu-
mento é encontrá-lo quando necessá-
rio

Regra de ouro, então: documentar 
tudo; documentar o que se prati ca; 
guardar para encontrar. 
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Prospectar novos 
clientes é um de-
safio permanente, 

tanto na hora de abrir uma 
empresa, quando do lança-
mento de um novo produto 
ou serviço, na hora de am-
pliar o negócio ou aprovei-
tar datas comemorativas. 
Pensando nisso a Boa Vista 
SCPC investiu em tecnologia 
e coloca a disposição das 
empresas, de diversos por-
tes e segmentos, ferramenta 
de prospecção qualificada 
que permite a utilização de 
filtros de segmentação geo-
gráfica, comportamental e 
de risco, classificando con-
sumidores e empresas a fim 
de selecionar o público-alvo 
mais adequado para ações 
de rentabilidade da carteira 
e prospecção.

As ferramentas desenvol-
vidas pela Boa Vista, podem 
ajudar na etapa de prospec-
ção, fazem parte do portfó-
lio de soluções de Marketing 

Services e possibilitam às 
empresas identificar poten-
ciais consumidores em seu 
mercado de atuação. Elas 
trabalham os dados para 
selecionar os melhores pú-
blicos a serem abordados 
e possibilitam às empresas 
identificar potenciais con-
sumidores em seu mercado 
de atuação. São oferecidas 
duas opções, a prospecção 
simples e a prospecção qua-
lificada.

A prospecção simples é 
uma solução que permite 
mensurar o tamanho de mer-
cado e identificar prospects 
(clientes potenciais) de de-
terminado perfil, a partir de 
filtros padrão oferecidos pela 
Boa Vista e selecionados pelo 
cliente. 

A prospecção qualificada 
possibilita identificar clientes 
ou empresas por meio de sua 
localização, porte, restrições, 
hábitos de consumo, score 
de risco (pontuação utilizada 

para analisar a capacidade 
de pagamento do seu cliente 
antes de conceder qualquer 
tipo de crédito), entre ou-
tros, a fim de direcionar os 
melhores canais, produtos e 
o dimensionamento da sua 
equipe de vendas. 

ProsPecção 
Qualificada PJ

segmentação Geográfi-
ca: Possibilita identificar em-
presas por meio de sua loca-
lização geográfica, a fim de 
direcionar canais, produtos e 
inclusive o dimensionamento 
de equipes de vendas.

segmentação empresa-
rial: Refina o perfil de busca 
das empresas selecionando-
-as por CNAE, porte, natureza 
jurídica, período de funda-
çãoe e flag de restritivos.

classe de risco: Mode-
lo estatístico com classes de 
risco que permite estimar o 
comportamento futuro da 
empresa indicando a proba-

bilidade de inadimplência nos 
próximos 12 meses.

faturamento: Classifica 
os prospects por meio de um 
modelo estatístico com faixas 
de 1 a 9, para informar o fa-
turamento estimado nos últi-
mos 12 meses.

ProsPecção 
Qualificada Pf

segmentação: Permite 
a seleção dos consumidores 
por meio de aspectos, ge-
ográficos, demográficos e 
comportamentais.

score de Propensão ao 
Consumo: Modelo probabi-
lístico que indica a propensão 
ao consumo de produtos de 
crédito, por meio de pontua-
ção de 1 a 1000, no horizonte 
de três meses.

classe de risco: Mode-
lo estatístico com classes de 
risco que permite estimar o 
comportamento futuro dos 
consumidores indicando a 
probabilidade de inadimplên-

cia nos próximos 12 meses.
faturamento: Classifica 

os prospects por meio de um 
modelo estatístico com faixas 
de 1 a 9, para informar o fa-
turamento estimado nos últi-
mos 12 meses.

Com as soluções ofereci-
das pela Boa Vista, você tem 
acesso a uma base rica de in-
formações sobre mais de 200 
milhões de consumidores e 
mais de 30 milhões de em-
presas. 

PriNciPais BeNefÍcios
• Realização de campa-

nhas com maior efetividade 
nos contatos via telemarke-
ting e mala direta;

• Redução do custo ope-
racional, evitando gastos com 
quem não tem o perfil ade-
quado para a aquisição de 
seus produtos;

• Direcionamento das es-
tratégias de prospecção de 
clientes e fornecedores com 

Os clientes são um 
dos maiores ativos 
de qualquer em-

presa. Afinal, sem eles, não 
há negócio que sobreviva por 
muito tempo. Por isso, fazer 
a gestão de carteira de clien-
tes é algo muito importante, 
tanto para a área de vendas 
quanto para a área de pós-
-venda.

O fato é que esse tema é 
um dos que mais tiram o sono 
de qualquer empreendedor, 
vendedor ou gestor comer-
cial. Até porque, a forma 
como a empresa gerencia o 
atendimento de seus clientes, 
além de ter que lidar com as 
oportunidades de venda pode 
ser considerada decisiva para 
que ela tenha sucesso ou não.

Há também a matemática 
e a lógica que apontam que au-
mentar a carteira de clientes é 
a maneira mais fácil de crescer 
em relação ao alcance de mer-
cado do negócio e consequen-
temente as suas vendas. 

Dado a importância desse 
assunto, a ACE Batatais  dis-
ponibiliza a todos seus asso-
ciados o Gerenciamento de 
Carteira, uma ferramenta 
desenvolvida pela Boa Vista 
SCPC, que permite uma ges-
tão da carteira de clientes de 

ACE Batatais e Boa Vista SCPC apresentam soluções que 
ajudam na prospecção de novos clientes

foco nos que apresentam 
maior potencial de compra e 
pagamento;

• Aumento na produtivi-
dade, focando clientes/forne-
cedores com perfil adequado 
para a ação;

• Rentabilização dos clien-
tes por meio de cross sell (téc-
nica de marketing que oferta 
um produto complementar 
ao cliente) e up sell (conjun-
to de técnicas de baixo cus-
to destinadas a aumentar o 
volume de vendas, o ticket 
médio e o faturamento de e-
-commerces e outros meca-
nismos de vendas online).

Mais iNforMações: 
Quer saber mais sobre a 

lista qualificada para a pros-
pecção de clientes, ligue para 
3761-3700 ou mande um 
email para gerencia@aceba-
tatais.com.br. Nossa equipe 
está á sua disposição.

luiz carlos figueiredo

forma eficiente.
O Gerenciamento de car-

teira é uma plataforma de 
monitoramento integrada 
que permite a análise de risco 
e oportunidade de empresas, 
clientes ou fornecedores com 
base em informações com-
pletas de dados cadastrais, 
restritivos e rating. Tem o 
objetivo de auxiliar a iden-
tificar novas oportunidades 
de negócios e proporcionar 
mais agilidade na tomada 
de decisões, reduzindo ris-
cos de fraude e inadimplên-
cia. Envia alertas por e-mail, 
permitindo que sua empresa 
acompanhe alterações no 
comportamento comercial 
de sua carteira de clientes e 
fornecedores.

oNde uTiliZar:
Prospecção: acompanhe a 

evolução e mudanças impor-
tantes em potenciais clientes. 
Saiba o melhor momento para 
apresentar uma proposta ou 
negociação com as empresas 
e fornecedores. O Gerencia-
mento de Carteira também 
pode ser decisivo de relacio-
namentos com empresas que 
outrora não eram viáveis. 

Gerenciamento e oti-
mização: tanto para cliente 

novos, consolidados e em 
potencial, gerencia e moni-
tora os principais comporta-
mentos que influenciam na 
tomada de decisões de cré-
dito. Analise, atualizações de 
limites de crédito reativação 
de clientes inativos.

concessão: aumente a 
assertividade na concessão 
de crédito utilizando informa-
ções precisas e fundamentais 
para sua tomada de decisão. 
Por meio de monitoramento 
diário é possível acompanhar 
o histórico do comportamen-
to comercial da empresa e 
realizar negociações com o 
mínimo de risco possível.

cobrança: conheça me-
lhor e monitore as empresas, 

podendo elaborar estratégias 
de cobrança e de renegocia-
ção de dividas de acordo com 
o momento de cada decisão.

caracTerisTicas e dados 
MoNiTorados:

características:
• Monitoramento integra-

do: rating, dados cadastrais e 
fiscais, inadimplencia, frau-
des e consultas;

• Avisos diários via e-mail;
• Escolha do periodo de 

monitoramento;
• Acesso ilimitado aos re-

latorios das empresas moni-
toradas;

• Facilidade de inclusão 
individual ou de lotes;

• Permite configurar o 

perfil de acom-
panhamentos de 
carteiras.

BeNefÍcios:
• Agilidade na 

tomada de deci-
são, com avisos 
diários;

• Novos ne-
gocios: acom-
panhamento da 
melhora do risco;

• Produtivi-
dade: foco nas 
mudanças rele-

ratings: possui 11 formu-
las de rating, sendo uma de-
las a utilização do modelo de 
Score PJ.

destaques: visualização 
de riscos de carteiras especi-
ficas; exibição do risco global 
da carteira; historico da car-
teira nos últimos 12 meses; e 
graficos ilustrativos.

facilidades
Possui telas de navegação 

funcional e extremamentes 
fáceis, permitindo a analise 
da quantidade de empresas 
monitoradas, numero de 
empresas que sofreram alte-
rações no periodo escolhido; 
inclusão individual ou em 
lote; buscas especificas de 
empresas; downloud e envio 
de informações; classificação 
dos ratings; opão para perso-
nalização de monitorament; 
e central de ajuda.

soliciTe uMa 
deMoNsTração

Ligue para 3761-3700 ou 
mande um email para geren-
cia@acebatatais.com.br e so-
licite uma demonstração do 
Gerenciamento de carteira, 
temos certeza que este produ-
to irá contribuir para excelen-
tes resultados para empresa.

Sua empresa faz o gerenciamento de carteira de seus 
clientes e fornecedores?

vantes;
• Redução de riscos, frau-

des e inadimplencias.

dados MoNiTorados:
restritivos: protestos, 

ações cíveis, concordatas, 
recuperações judiciais e fa-
lencias, cheques sem fun-
do, pendencias e restrições 
financeiras, quantidade de 
consultas.

cadastrais: situação do 
CNPJ, razão social, ramo de 
atividade, endereço, socios, 
administradores e participan-
tes em outras empresas, si-
tuação da inscrição estadual 
(Sintegra).

raTiNGs e desTaQues:
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Mesmo tomando 
todas as pre-
cauções, vender 

a prazo e conceder crédito 
a um cliente é sempre uma 
ação que envolve riscos para 
qualquer empresa. Afinal, 
nunca há 100% de garantia do 
recebimento de todo o valor 
concedido, dada a multiplici-
dade de variáveis que podem 
incidir sobre esse momento e 
levar o cliente ao não cumpri-
mento do contrato.

Por esses e outros mo-
tivos, a gestão de risco de 
crédito é um fator de gran-
de importância com o qual 
as empresas precisam lidar. 
Se o risco de crédito de uma 
empresa é gerenciado cor-
retamente, por meio de mo-
delos de gestão apropriados, 
ela é capaz de cumprir com 
os requisitos regulamentares 
de crédito e aumentar a segu-
rança dos seus negócios.

Pensando na qualidade 
que sua empresa precisa para 

vender com mais segurança, 
permitindo que sua empresa 
conheça o faturamento do 
cliente, o risco dele não pa-
gar e o limite de crédito ade-
quando para cada venda, a 
ACE Batatais, tem como par-
ceira a Boa Vista SCPC, que 
oferece o define, que facilita 
cada venda, e recomenda o 
melhor negócio.

O define cruza dados ca-
dastrais restritivos da empre-
sa consultada, analisando se 
a situação atual e histórico 
para sugerir se o crédito deve 

ou não ser aprovado, e ainda 
recomenda o melhor limite 
de crédito para cada negócio.

Com o define suas vendas 
ficam mais seguras e lucra-
tivas, sua empresa oferece 
mais créditos para empresas 
com melhor comportamento 
no mercado, alem disso o de-
fine traz uma super novidade, 
a possibilidade de preencher 
o relatório da empresa con-
sultada com novas informa-
ções, sem a necessidade de 
fazer outra consulta, o Alerta 
30 Dias, que faz o monitora-

Como sua empresa define se aprova ou reprova uma venda a crédito?

Quem fornece cré-
dito ao mercado 
precisa contar 

com soluções que possibili-
tem saber para quem está 
concedendo o financiamento 
e, assim, não correr o risco de 
vender e não receber.

As informações sobre 
inadimplência são forneci-
das ao mercado pela Boa 
Vista, por meio de seu ban-

mento das restrições da em-
presa consultada, por 30 dias.

Com o define sua empre-
sa ganha tempo na análise de 
crédito e sugestão do melhor 
negócio em apenas um click, 
controla o risco com alerta 
sobre a venda para empre-
sas com alta possibilidade de 
tornarem devedoras, permite 
melhores vendas indicando 
o melhor limite a ser conce-
dido, adequado ao risco de 
cada empresa, permitindo 
que sua empresa efetue a 
análise de crédito mais segu-

ra, diminuindo gastos futu-
ros com ações de cobrança e 
inadimplência, oferecendo o 
enriquecimento de seu rela-
tório com novas informações 
sem a necessidade de nova 
consulta e traz o monitora-
mento das restrições por 30 
dias após a consulta.

O define apresenta a so-
lução ideal para cada situa-
ção de análise de crédito que 
sua empresa precisa, dando 
segurança na hora da venda. 
Veja no quadro abaixo as op-
ções oferecidas e compare as 

informações apresentadas no 
relatório.

As consultas define es-
tão disponíveis para todos 
os associados da ACE no 
site www.acebatatais.com.
br.  Para conhecer mais de-
talhes sobre este produto e 
serviços ligue 3761-3700, ou 
envie um email para geren-
cia@acebatatais,com.br que 
nossa equipe estará a sua dis-
posição.

luiz carlos figueiredo

co de dados SCPC. Mas esse 
banco de dados só existe se 
for alimentado pelas pró-
prias empresas, que é quem 
detêm as informações so-
bre quais consumidores es-
tão deixando de pagar suas 
contas.

Isso significa que registrar 
débitos no SCPC evita que mi-
lhares de empresas aprovem 
financiamento a consumido-

res que já não estão conse-
guindo arcar com seus com-
promissos financeiros.

Sem contar que o regis-
tro se torna uma ótima fer-
ramenta de cobrança para 
aquelas empresas que não 
estão conseguindo rece-
ber prestações já vencidas. 
Com a inserção, o inadim-
plente é notificado sobre 
os valores em aberto, ten-

do a possibilidade de quitar 
o que deve para que seus 
dados não fiquem expostos 
ao mercado e, assim, ele 
continuará tendo crédito 
no mercado.

O banco de dados SCPC, 
com mais de 60 anos de exis-
tência, é uma ferramenta da 
Boa Vista para auxiliar as em-
presas em suas operações de 
crédito e promover seguran-

ça nas transações comerciais. 
Assim, a Boa Vista SCPC 

vem contribuindo significati-
vamente para o desenvolvi-
mento da atividade de crédi-
to no Brasil, ajudando o País 
a estabelecer uma relação 
de consumo mais equilibrada 
entre empresas e consumido-
res.

Podem ser incluídos no 
banco de dados, débitos de-

correntes de operações mer-
cantis, financeiras, prestação 
de serviços e outros, desde 
que legalmente comprová-
veis por contratos, duplica-
tas, cheques, notas promissó-
rias e orçamentos aprovados, 
dentre outros, nos termos da 
legislação vigente.

Texto: comunicaçãorede 
Verde-amarela

Banco de dados SCPC é a solução para quem fornece crédito
o banco de dados scPc, da Boa Vista, é alimentado pelo próprio mercado e retorna para ele como solução para quem vende, reduzindo o risco do não recebimento

informação define cadastro define risco define Negócio define limite
Identificação  Completo Básico Completo Completo
Localização Completo Básico Completo Completo
Quadro Social e Administradores Adicional Adicional Completo Completo
Quadro Social com Resumo da Restrição Não Disponível Adicional Adicional Completo
Participações em Empresas Adicional Adicional Completo Completo
Participações em Empresas com Resumo de Restrições Não Disponível Adicional Adicional Completo
Comportamental Não Disponível Disponível para Disponível para Disponível para  

  Compartilhadores  Compartilhadores Compartilhadores
Consultas Não Disponível Completo Completo Completo
Restrições Não Disponível Básico Completo Completo
 inteligência
Risco Empresarial (Score) Não Disponível Completo Completo Completo
Recomendação (Decisão) Não Disponível Adicional Completo Completo
Faturamento Presumido  Adicional Adicional Adicional Completo
Limite de Crédito Não Disponível Adicional Adicional Completo
 opcionais
ANVISA Não Disponível Adicional Adicional Adicional
Empresas no mesmo endereço Não Disponível Adicional Adicional Adicional
Folha de Cheque Não Disponível Adicional Adicional Adicional
Alerta 30 Dias (Grátis)  Não Disponível Gratuito Gratuito Gratuito
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O Cartório Eleitoral 
de Batatais infor-
ma que os eleito-

res do município devem pro-
curar a unidade para fazer o 
cadastramento biométrico. 
O TRE-SP (Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo) esti -
pulou prazo limite para o pro-
cedimento, que deve ser fei-
to até o dia 19 de dezembro 
desse ano. Os atendimentos 

Conforme informou 
a agente do Sebrae 
Aqui Batatais, An-

drea Oliveira, ainda há tempo 
para fazer a inscrição para 
o Curso Super MEI Gestão, 
que será realizado entre os 
dias 18 e 26 de março. O de 
Gestão é a nova modalidade 
do programa do Sebrae-SP 

BioMeTria oBriGaTÓria

Eleitores de Batatais devem procurar o Cartório 
Eleitoral para fazer o Cadastramento Biométrico

são realizados 
mediante agen-
damento pelo 
site do TRE.

Segundo in-
formações do 
Cartório Eleito-
ral de Batatais, 
poucos eleitores 
procuraram o 
setor para fazer 
o cadastramen-
to biométrico 
até o momento. 
Atualmente, o 
Cartório realiza 
por dia menos 
da metade de 
cadastramen -
tos o qual tem 
capacidade. É 
importante que 
os eleitores não 
deixem para fa-

que passou a ser obrigatório 
o cadastramento biométrico, 
o prazo fi nal é 19 de dezem-
bro de 2019. Após essa data, 
o eleitor que não fez o cadas-
tramento terá o tí tulo Eleito-
ral cancelado, o que acarreta 
algumas restrições, como não 
poder obter emprésti mos em 
bancos públicos, renovar ma-
trícula em estabelecimento 
ofi cial de ensino, inscrever-se 
em concursos públicos ou ob-
ter Passaporte.

De acordo com informa-
ções do Cartório Eleitoral 
de Batatais, a procura pelo 
cadastramento biométrico 
está baixa. A unidade possui 
43.727 eleitores e apenas 
39,89% desse total se cadas-
trou até o momento, confor-

me é possível verifi car no site 
http://www.tse.jus.br/elei-
tor/biometria/biometria-atu-
al-do-dia. Quem deixar para a 
últi ma hora poderá enfrentar 
grandes fi las. Para quem se 
antecipar, o procedimento é 
feito de forma tranquila.

Segundo o TRE, a biometria 
é uma tecnologia que confere 
maior segurança à votação, 
pois a identi fi cação do eleitor 
por meio das impressões digi-
tais impede que uma pessoa se 
passe por outra ao votar.

Como o agendamento no 
site do TRE é obrigatório, o 
eleitor deve comparecer ao 
cartório no horário marca-
do. O atendimento leva, em 
média, 15 minutos. Com um 
documento oficial, compro-

vante de endereço recente 
em nome do eleitor e títu-
lo eleitoral (caso tenha) em 
mãos, o funcionário do car-
tório preenche o cadastro 
do eleitor no computador 
ou atualiza os dados forne-
cidos anteriormente. Depois 
disso o eleitor faz sua assi-
natura digital, é fotografado 
e tem as impressões digitais 
dos dez dedos das mãos co-
lhidas. O novo título é en-
tregue na hora e vem com 
a informação “Identificação 
Biométrica” impressa. A 
foto não é impressa no títu-
lo, e aparece apenas no ter-
minal do mesário.

voltado para Microempreen-
dedores Individuais (MEIs) e 
potenciais empresários.

A falta de gestão é um dos 
principais fatores que levam 
os pequenos negócios a fa-
lência prematura. Por isso, o 
Super MEI Gestão tem como 
objeti vo contribuir para o de-
senvolvimento sustentável 

dos negócios. O curso reúne 
aulas sobre planejamento, 
controle de dinheiro, forma-
ção de preço, vendas, inova-
ção, entre outros temas da 
gestão.

coNTeÚdo 
ProGraMáTico 

suPer Mei GesTão
sei Planejar - Ofi cina res-

salta a importância do plane-
jamento e mostra na práti ca 
os resultados que isso pode 
trazer ao empresário.

sei controlar Meu di-
nheiro - Ofi cina mostra ao 
empresário como separar 
suas fi nanças pessoais das da 
empresa e ajuda a entender o 
fl uxo fi nanceiro do negócio.

sei formar Preço - Ofi -
cina desmisti fi ca os custos 
e gastos de uma empresa e 
ajuda o empresário a formar 
de maneira correta o pre-
ço de venda de produtos ou 
serviços.

sei inovar - Esta ofi cina 
tem por objeti vo fazer o par-
ti cipante compreender o que 
é inovação e a importância de 
implementá-la em seu negó-
cio, seguindo as etapas para 
explorar possibilidades e pro-
duzir resultados sati sfatórios.

sei Vender- Ofi cina mos-
tra como o marketi ng voltado 
para vendas pode valorizar 
o produto e serviço e ensina 
o empresário a colocá-lo em 
práti ca.

Ainda há tempo para se inscrever no 
Curso Super MEI Gestão

ProGraMa 
Juro Zero

Para quem já é MEI, os 
cursos do Super MEI dão ain-
da a possibilidade do empre-
endedor conseguir crédito 
de R$ 1 mil a R$ 20 mil para 
investi r em seu negócio, den-
tro do Programa Juro Zero 
Empreendedor, desde que 
não esteja com restrições ca-
dastrais.

O valor do fi nanciamen-
to pode ser desti nado para 
compra de produtos e ser-
viços pretendidos para o 
exercício das ati vidades do 
microempreendedor, tais 
como: equipamentos, aces-
sórios para veículos, veícu-
los uti litários, motocicletas, 

ciclomotores e ferramentas 
para trabalho. O prazo de 
pagamento do emprésti mo é 
de até 36 meses, com carên-
cia de até seis. Para os em-
preendedores que pagarem 
em dia, o juro é zero.

serViço
As inscrições para o Cur-

so Super MEI Gestão já estão 
abertas e podem ser feitas 
diretamente na ACE, na Pra-
ça Doutor José Arantes Jun-
queira, n.º 90, Centro, na 
agência Sebrae Aqui Bata-
tais, que está aberta das 9h 
às 12h, de segunda à sexta-
-feira. Mais Informações 
pelo 3761-3700 com Andrea 
Oliveira.

serViço
O agendamento para fazer 

o cadastramento biométri-
co pode ser feito pelo site do 
TRE www.tre-sp.jus.br/elei-
tor/agendamento-ti tulo-elei-
toral-3 . A pessoa que ti ver 
difi culdade em fazer o agen-
damento pela internet, pode 
se dirigir ao Cartório Eleitoral 
para fazer seu agendamento. 
O Cartório Eleitoral de Bata-
tais atende de segunda à sex-
ta-feira, das 12h ás 18h, está 
localizado na Avenida Doutor 
Chiquinho Arantes, n.º 534, 
Centro, próximo à escola Wa-
shington Luis. Mais informa-
ções pelo (16) 3661-0193.

zer o procedimento na últi ma 
hora para evitar fi las e cons-
trangimentos.

O Tribunal Regional Elei-
toral de São Paulo (TRE-SP) 
está implementando grada-
ti vamente o cadastramen-
to biométrico obrigatório, 
mas desde outubro de 2015 
a biometria está disponível 
em todos os cartórios eleito-
rais do Estado. Para Batatais, 
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Respondendo a uma 
solicitação de um 
dos empresários 

associados à ACE Batatais, 
a nossa reportagem entrou 
em contato com o secretá-
rio municipal do Meio Am-
biente, Rafael Acra, para 
obter informações de como 
descartar corretamente as 
pilhas, muito utilizadas em 
lanternas, controles remo-
tos e brinquedos, e também 
as baterias de celulares, de 
notbooks e outras. Segundo 
Rafael, a Secretaria recebe 
os produtos e também dis-
ponibiliza outros endereços 
para a população fazer a 
destinação adequada.

“Trata-se de um produ-
to que, quando não está 
mais servindo ao seu pro-
pósito, que é o de alimentar 
equipamentos com energia 
elétrica, não pode ser des-
cartado junto com o lixo 
doméstico comum e ir para 
aterros sanitários, pois são 
altamente tóxicos, poden-
do liberar metais pesados e 
contaminar o solo, por isso é 

Na manhã do dia 
4 de fevereiro, a 
Recriarte inaugu-

rou a Usina de Tratamento 
de Entulho na presença de 
autoridades do município e 
de profissionais do setor de 
construção civil. A usina está 
instalada na área rural de Ba-
tatais, no Km 1,59 da estrada 
secundaria BTT182, recebeu 
a licença de operação con-
cedida pela Cetesb e já está 
recebendo e processando os 
resíduos. Representando a 
ACE Batatais, estiveram pre-
sentes o diretor Luis Fabiano 
da Costa e o gerente executi-
vo Luiz Carlos Figueiredo.

Qualquer pessoa pode 
destinar seu resíduo para a 
Recriarte. Apenas é necessá-
rio fazer um breve cadastro 
no Depósito São Cypriano na 
rua Fernando de Noronha, n.º 
81, no bairro Vila Maria. Hoje 
o valor é cobrado por metros 

cúbicos (volume), que equiva-
lem à quantidade de entulho 
destinado, de acordo com o 
transporte utilizado.

A Usina transforma os res-
tos de obras em matéria pri-
ma de excelente qualidade. 
O entulho da construção civil 
é uma fonte riquíssima. Dele 
pode-se extrair areia, pedra, 
cascalho, terra, sucata e ma-
deira, não sendo necessária a 
exploração de novos recursos. 
Também proporciona à popu-
lação a possibilidade de viver 
em uma cidade limpa, livre de 
entulhos nas vicinais, nos ter-
renos baldios e em estradas 
rurais, situação que é vista em 
nossa cidade hoje e que pode 
gerar criadouros de animais 
peçonhentos e insetos que 
trazem risco à saúde humana, 
além de alterar a paisagem do 
local e também poluir o solo e 
o lençol freático. 

 “Para que possamos cons-

truir essa nova realidade (que 
é de extrema necessidade 
e urgência), precisamos do 
apoio de toda população. E 
dentro desse espírito de união 
e soma de forças, convidamos 
todos para que nos deem as 
mãos no caminho de educar-
mos nossa geração em um 
contexto de responsabilidade, 
compreendendo que todos 
somos parte de um todo”.

serViço
A Recriarte – Usina de Trata-

mento de Entulho, está instala-
da na área rural de Batatais, no 
Km 1,59 da estrada secundaria 
BTT182. Para chegar até a em-
presa, siga até o final da Aveni-
da dos Pardais, no Bairro Altino 
Arantes, atravesse a Estrada 
Municipal Ayrton Senna e siga 
por cerca de 1,6 km na estrada 
de terra, vizinha ao Loteamento 
Jardim Veneza. Mais informa-
ções pelo (16) 3660-2222.

importantíssimo o descarte 
correto”, comentou Rafael 
Acra.

As pilhas e baterias de 
uso doméstico apresentam 
um grande perigo quando 
descartadas incorretamen-
te. Na composição dessas 
pilhas são encontrados me-
tais pesados como: cádmio, 
chumbo, mercúrio, que são 
extremamente perigosos 
à saúde humana. Dentre 
os males provocados pela 
contaminação com metais 
pesados está o câncer e mu-
tações genéticas. 

Só para esclarecer, as 
pilhas e baterias em fun-
cionamento não oferecem 
riscos, uma vez que o peri-
go está contido no interior 
delas. O problema é quan-
do elas são descartadas e 
passam por deformações 
na cápsula que as envol-
vem: amassam, estouram, e 
deixam vazar o líquido tóxi-
co de seus interiores. Esse 
líquido se acumula na natu-
reza, ele representa o lixo 
não biodegradável, ou seja, 

não é consumido com o pas-
sar dos anos. A contamina-
ção envolve o solo e lençóis 
freáticos prejudicando a 
agricultura e a hidrografia. 

Justamente por serem 
biocumulativas é que surgiu 
a necessidade do descarte 
correto de pilhas e baterias 
usadas.

O que não pode ser fei-
to é o descarte desses ma-
teriais no lixo comum. Já 
existem leis que obrigam os 
fabricantes a receberem de 
volta pilhas e baterias, e des-
ta forma dar a elas o destino 
adequado. Seria fundamen-
tal que também colocassem 
advertências na própria 
embalagem do produto, avi-
sando dos eventuais perigos 
oferecidos pelo descarte in-
correto do material. 

A Secretara de Meio Am-
biente informa também que 
o município possui alguns 
pontos de recebimento de 
pilhas e baterias, sendo a 
própria Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, locali-
zada na Av. Dr. Chiquinho 

Arantes n.º 301, Centro, o 
BATEA – Batatais Educação 
Ambiental e Viveiro Flo-
restal, localizado na Rua 
Vereador Alfeu Gasparini, 
n.º 290, Central Park e na 
antiga FEBEM na sede da 
ACOMAR – Associação de 
Coletores de Materiais Re-
cicláveis de Batatais, loca-
lizada na Alameda Antônio 
Dal Picolo, n.º 500, bairro 
Alto do Cruzeiro. Mais in-
formações pelo telefone 
(16) 3761-0880.

Recriarte inaugura a Usina de Tratamento de 
Entulho em Batatais

Pilhas e baterias não devem ser descartadas no lixo 
doméstico comum

Secretaria Municipal do Meio Ambiente indica os locais que recebem esses produtos para terem a destinação correta
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Nesta edição, a re-
portagem do Jornal 
Empreenda fez uma 

ronda pelas principais ruas co-
merciais do centro de Batatais 
devido às reclamações de co-
merciantes que possuem es-
tabelecimentos na região. Não 
constatamos nenhum grande 
buraco, que pudesse danificar 
ou causar acidentes, porém o 
estado da pavimentação as-
fáltica realmente é precária e 
inspira cuidados.

Na tarde de 25 de feve-
reiro, segunda-feira, a nossa 
reportagem visitou as prin-
cipais ruas comerciais do 
centro. Primeiro passamos 
pela rua Sete de Setembro. 
Muitas manchas deixadas 
por operações tapa-buracos, 

umas mais novas, outras an-
tigas, algumas côncavas, ou-
tras convexas por quase todo 
o percurso. Inevitável para 
motorista e passageiro não 
passarem por leves sacudidas 
ao transitar pelo local.

Na esquina após o Bar Es-
porte, onde há mão inglesa 
de direção, algumas poucas 
pedrinhas, soltas dos bura-
cos tapados e carregados 
pela chuva, dava a impressão 
de insegurança para quem 
convertia o veículo para a es-
querda ou para a direita, risco 
maior para motociclistas.

“Com certeza, as ruas do 
Centro da cidade precisam 
ser urgentemente revitaliza-
das, devido ao precário esta-
do de conservação em que se 

encontram. Não há nenhuma 
dúvida de que, por ter o título 
de estância turística, as ruas 
da forma como estão pre-
judicam muito a imagem da 
cidade. Como empresária há 
décadas com estabelecimen-
to no centro de Batatais, nun-
ca tinha visto uma situação 
tão grave de deterioração 
das ruas como ocorre atual-
mente”, comentou Vera Lúcia 
Nardi Campeiz.

Já na tomando parte da 
rua Marechal Deodoro e la-
deira Doutor Mesquita, a si-
tuação não é diferente, com 
muitos manchões de piche 
com pedrinhas mais escuras 
e outros serviços que foram 
feitos com asfalto frio ensa-
cados, indicados na manu-

tenção emergencial 
preventiva de pavi-
mento asfaltico. Al-
gumas vezes, após 
chuvas fortes, ou 
mesmo moderadas, 
parte desse mate-
rial é removido pela 
enxurrada, e alguns 
buracos ressurgem.

Entrando na rua 
Coronel Joaquim 
Rosa, a principal via 
comercial da cida-
de, grandes lojas, 

COMeRCiaNtes aleRtaM:

Deterioração das ruas do centro é incompatível 
com o título de Estância Turística

segundo eles, o estado precário da pavimentação asfáltica das vias centrais é preocupante e quebram a imagem de uma cidade bonita

Segundo o secretário municipal de Obras e Planejamen-
to, o engenheiro Carlos Augusto Morandi Pimenta, em 2018, 
a Prefeitura de Batatais encaminhou ao Governo do Estado 
de São Paulo um projeto para o recapeamento das princi-
pais ruas do centro comercial de Batatais, solicitando recur-
sos para os trabalhos, relacionando as ruas Coronel Joaquim 
Rosa, Celso Garcia, Sete de Setembro, Dr. Leandro Cavalcante 
e Ladeira Dr. Mesquita, porém ele informa que até o momen-
to não obteve nenhuma resposta.

“Esse pedido foi feito durante a gestão do governador 
Márcio França. Tenho a impressão que o governador João 
Dória, que assumiu o Governo do Estado no início desse ano, 
está se inteirando de todos os pedidos dos municípios e ainda 
não chegou até a nossa solicitação, por isso a demora em nos 
retornar”, disse Carlos Pimenta.

Prefeitura aguarda verba do 
Governo do Estado

e renda para a população e 
merece uma atenção espe-
cial”, ressaltou o empresário 
José Eduardo Latuf Dau.

Segundo Latuf, que possui 
lojas de calçados na rua Coro-
nel Joaquim Rosa e na traves-
sa Dr. Leandro Cavalcanti, a 
população batataense, assim 
como visitantes de outras ci-
dades, merecem um centro 
mais bonito. “Para mim isso 
é muito claro. As pessoas 
devem levar uma impressão 
boa de Batatais, mas como 
está acho difícil isso aconte-
cer”, destacou.

vitrines iluminadas, agências 
bancárias, comércios com 
mais de 40 anos em atividade, 
novamente a situação se re-
pete. Quase não há lugar que 
não foi reparado pelo serviço 
de tapa-buracos. O que era 
para ser bonito e atrativo é 
quebrado pelo paradigma da 
realidade atual.

“O centro de Batatais é 
para ser um cartão postal, 
um lugar bem cuidado pelo 
poder público, revitalizado, 
limpo, sem detalhes. O centro 
comercial, com suas centenas 
de lojas e estabelecimentos 
dos mais variados segmentos 
contribui muito com a econo-
mia da cidade, com o paga-
mento de tributos para a Pre-
feitura e geração de emprego 

A empresária Leila Nass-
ralla, do Armarinhos Casarão, 
há 42 anos no centro comer-
cial, já alerta sobre a situação 
das vias centrais há tempos. 
Segundo ela, é comum ter 
muito pedrisco na rua em fren-
te à sua loja, volta e meia pega 
a vassoura e limpa o local por 
receio de que alguém acabe 
escorregando e se ferindo. “As 
pedras se soltam dos locais 
onde foram feitos os tapa-bu-
racos e fica perigoso caminhar 
pelo local”, disse ela.

Leila conta que, devido aos 
problemas na pavimentação da 
maioria das ruas centrais, em 
certa ocasião, caminhando pela 
calçada da Ladeira Dr. Mesqui-
ta, um carro que passava pela 
rua lançou um a pedra em sua 
direção que por pouco não a 
acertou. “Além de feio, é muito 
perigoso. O centro merece um 
cuidado maior, pois Batatais é 
estância turística”, ressaltou.

Os problemas com a pa-
vimentação já desgastada se 
estendem também pelas ruas 
Major Antônio Cândido, Cel-
so Garcia e Santos Dumont.

ladeira doutor Mesquita rua coronel Joaquim rosa rua Marechal deodoro

rua santos dumont rua sete de setembro
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Pela primeira vez, a 
ACE Batatais prepa-
ra uma missão em-

presarial voltada para as em-
presas de Pet Shop. De 2 a 4 
de Abril, no Expo Dom Pedro 
em Campinas, será realizada 
a SUPERPET, uma feira de ne-
gócios direcionada, exclusiva-
mente, ao universo dos ani-
mais de estimação. A feira é 
voltada para proprietários de 
pet shop, veterinários, em-
presários do segmento pet. A 
missão da ACE está agendada 
para o dia 3 de abril, quarta-
-feira, com saída da sede da 
entidade. As inscrições já es-
tão abertas.

A empresa Centagro de 
Batatais, dos empresários 
José dos Anjos Arantes Junior 
e Andrea Arantes, participará 

como expositora pelo segun-
do ano na feira. Segundo eles, 
o evento reúne as principais 
marcas do mercado pet e 
apresenta as últimas novi-
dades para o segmento que 
tem apresentado crescimento 
contundente nos últimos anos

“A primeira SuperPet su-
perou nossas expectativas! 
Parabéns pela organização 
e atitude inovadora, temos 
orgulho em participar deste 
projeto. Na SuperPet 2018 es-
tiveram presentes 38 dos 40 
parceiros da Centagro e ain-
da tivemos a oportunidade 
de contatar novos prospects, 
apresentar muitas novidades 
e comemorar com nossos 
amigos, clientes, veterinários, 
empresários e groomers os 
30 anos de história da Cen-

tagro de forma mágica”, co-
mentou Andrea Arantes para 
o site da feira.

O Brasil é, atualmente, 
o terceiro maior mercado 

ACE Batatais prepara Missão Empresarial 
SUPERPET para Campinas

do mundo em faturamento 
no setor pet, ficando atrás 
apenas dos Estados Unidos 
e do Reino Unido, segundo 
dados da Associação Brasilei-

ra da Indústria de Produtos 
para Animais de Estimação 
(Abinpet).

Segundo o gerente execu-
tivo da ACE Batatais, Luiz Car-
los Figueiredo, em Batatais 
também está havendo um 
crescimento do mercado pet, 
com novas empresas atuando 
no setor comercial e o obje-
tivo da ACE Batatais realizar 
a missão empresarial para a 
SUPERPET de Campinas é de 
contribuir para que empresá-
rios desse segmento tenham 
acesso às marcas, produtos e 
fornecedores.

“Temos certeza que se trata 
de um evento muito importan-
te que acrescentará aos parti-
cipantes mais conhecimento 

sobre esse segmento, que a 
cada ano apresenta muitas no-
vidades. O convite para a mis-
são empresarial é para as em-
presas associadas à ACE, que 
têm maiores vantagens junto à 
entidade, e se estende também 
para as demais empresas da ci-
dade que queiram participar”, 
comentou o gerente.

serViço
A Missão Empresarial SU-

PERPET está agendada para o 
dia 3 de abril, com saída da ACE 
Batatais. As inscrições já estão 
abertas diretamente na enti-
dade, localizada à Praça Dou-
tor José Arantes Junqueira, n.º 
90, Centro. Maiores informa-
ções pelo (16) 3761-3700.
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em parceria com o Es-
critório Regional do 
Sebrae de Franca, a 

ACE Batatais está abrindo ins-
crições para o curso “Come-
çar Bem – Formalização”, que 
será realizado no dia 11 de 
abril, quinta-feira, das 18h30 
às 22h, no Salão de Eventos 
Alcides Milan, sede da ACE. O 
curso é gratuito e tem como 
público alvo potenciais em-
presários que tenham uma 

O prazo legal para a 
entrega do docu-
mento segue até 

31 de maio, sem a possibili-
dade de prorrogação

Todo Micro Empreende-
dor Individual (MEI), indepen-
dente do setor em que atua, 
deve fazer sua declaração 
anual até o dia 31 de maio 
para evitar multas. Para auxi-
liar o grande número de MEIs 
de Batatais, a ACE Batatais 
possui uma unidade do Se-
brae Aqui, onde os empresá-
rios podem tirar suas dúvidas 
de como e quando fazer sua 
Declaração Anual Simplificada 
do MEI (DASN-Simei). O Se-
brae Aqui Batatais atende das 
9h às 12h30 e das 14h às 17h, 
de segunda à sexta-feira.

Os Micro Empreendedo-
res Individuais (MEI) de Ba-
tatais devem ficar atentos 
à declaração anual de fatu-
ramento, que é obrigatória 
para manter os benefícios da 
formalização. Dessa forma, 
quem se formalizou entre 
2009 e 2018 deve apresentar 
à Receita Federal, a Declara-
ção Anual do Simples Nacio-
nal (DASN-Simei)

A consultora do Sebrae 
Aqui Batatais, Andrea Oli-
veira está à disposição para 
esclarecer dúvidas para que 
todos os MEIs de Batatais 
façam a declaração anual de 
rendimentos. O prazo legal 
para a entrega do documento 
segue até 31 de maio, sem a 
possibilidade de prorrogação. 
A DASN-Simei é obrigatória 
para que o MEI mantenha os 
benefícios da formalização, 
tais como: a cobertura da 
Previdência Social, aposenta-
doria e auxílios para ele e sua 
família.

O empreendedor que não 
apresentar a declaração no 
prazo pagará uma multa e 
não poderá emitir os boletos 

atendendo a um pe-
dido da ACE Bata-
tais e do vereador 

Marcelo Campos Arruda, no 
dia 29 de janeiro, o Prefeito 
José Luis Romagnoli assinou 
os decretos que concedem 
por mais cinco anos o direito 
real de uso dos dois galpões 
localizados no Distrito Indus-
trial Ermelindo Dias de Mo-
rais, utilizados pelo Projeto 
Incubadora de Empresas, ga-
rantindo a continuidade dos 
trabalhos juntos às empresas 
incubadas.

Recentemente, a direto-
ria da ACE Batatais havia en-
caminhado um ofício para a 
Prefeitura tratando o assun-
to. O vereador Marcelo Arru-
da, também informado sobre 
o pedido de renovação de 
concessão, no uso das suas 
atribuições, propôs ao poder 
executivo a continuidade do 
direto real de uso dos galpões 
pelo projeto.

O Projeto Incubadora de 
Empresas de Batatais está 
em atividade desde 2003, 
portando, neste ano ela com-
pletará 16 anos de ativida-
des. Nesse tempo, várias em-
presas da cidade passaram 
pelo local, como residentes, 
ocupando os espaços do pri-
meiro galpão, ou como não 
residentes, recebendo todas 
as orientações e consulto-
rias oferecidos pelo projeto. 
Em 2013, ou seja, 10 anos 
depois do início do Projeto 
Incubadora, a Prefeitura con-

ideia ou uma 
iniciativa de 
negócio.

“Com car-
ga horária de 
quatro horas, a 
oficina é volta-
da a empresá-
rios, potenciais 
empresár ios 

Nesta oficina o participan-
te conhecerá o passo a passo 
como formalizar os diversos 
tipos de empresa sem compli-
cação, conhecendo o caminho 
para legalizar seu negócio, 
bem como as obrigações e os 
direitos adquiridos a partir do 
registro como pessoa jurídica.

A oficina tem como pro-
pósito criar as condições 
necessárias para que os par-
ticipantes desenvolvam com-
petências para conhecer os 
direitos e deveres da formali-
zação do negócio, Identificar 
os passos para formalização 
do seu negócio, refletir sobre 
as vantagens e benefícios da 
formalização e o risco da in-
formalidade, predispor-se a 
formalizar o seu negócio e es-
tabelecer metas para formali-

zação de seu negócio.
A programação da oficina 

gratuita “Começar bem - For-
malização” está dividida em: 
introdução; vantagens e bene-
fícios da formalização; riscos 
da informalidade; obrigações 
legais; passos para formaliza-
ção; plano de ação; perguntas 
e respostas; e encerramento.

serViço
As inscrições para o curso 

Começar Bem – Formalização 
já estão abertas e vão até dia 
5 de abril, podem ser feitas di-
retamente na sede da ACE Ba-
tatais, localizada à Praça Dou-
tor José Arantes Junqueira, n.º 
90, Centro ou pelo telefone 
(16) 3761-3700, de segunda 
à sexta-feira, das 9h às 18h e 
aos sábados das 9h às 13h.

no Estado de São Paulo.
“O prefeito tem se mos-

trado parceiro e sensível à 
causa do empreendedorismo 
e do desenvolvimento eco-
nômico do município e em 
nome da ACE Batatais, das 
empresas incubadas, das inú-
meras pessoas que assim tem 
garantidos os seus empregos, 
quero manifestar publica-
mente nossa gratidão”, co-
mentou o vereador Marcelo 
Arruda em sua página da rede 
social Facebook.

Desde a implantação do 
projeto, várias empresas pas-
saram pelo programa Incu-
badora de Empresas, sendo 
que a maioria delas estrutu-
raram seus negócios e estão 
atualmente em instalações 
mais amplas. O programa 
tem atendido seus objetivos, 
mostrando-se eficaz como 

solução para que os novos 
empreendimentos sejam 
criados com solidez, contri-
buindo para a redução da 
chamada “mortalidade” das 
empresas, que na maioria da 
vezes, acontece nos primei-
ros três anos de vida.

“Trata-se de um projeto 
muito importante para a nos-
sa cidade, pois os pequenos 
empresários, aqueles que 
estão iniciando seus negó-
cios, precisam de um apoio, 
de uma orientação. Muitas 
vezes, eles sabem fazer o pro-
duto, mas não sabem formar 
preço, fazer contatos com 
clientes e fornecedores, ad-
ministrar seu negócio, e isso 
tudo o projeto oferece”, co-
mentou o presidente da ACE 
Batatais, Gino Ivair Bellon.

Para participar do progra-
ma o empreendedor apre-

senta um Plano de Negócios 
para avaliação de viabilidade 
econômica e financeira para 
iniciar o empreendimento, 
o espírito empreendedor, a 
dedicação exclusiva do em-
preendimento e processo de 
fabricação não poluentes.

“As empresas que bus-
cam as incubadoras, além 
de receberem suporte ge-
rencial, administrativo e 
mercadológico, recebem 
apoio técnico para o desen-
volvimento do seu produto. 
Com isso, o empreendimen-
to pode ser acompanhado 
desde a fase de planejamen-
to até a consolidação de 
suas atividades com a con-
sultoria especializada”, co-
mentou o gerente do Proje-
to Incubadora de Empresas 
de Batatais, Juliano Azevedo 
Valentini.

mensais deste ano referentes 
ao pagamento do INSS, ISS e 
ICMS. Na declaração, o MEI 
deve apresentar um relatório 
com o valor do faturamento 
da empresa, a receita bruta, 
registrada até dezembro de 
2018, além de informar se 
teve funcionário registrado.

Os escritórios contábeis 
que têm o benefício da tri-
butação pelo Simples Nacio-
nal também poderão fazer o 
atendimento ao empreende-
dor. Os empreendedores que 
se formalizaram em 2018 e 
farão pela primeira vez a de-
claração têm a garantia da 
gratuidade junto aos escritó-
rios contábeis que estão ins-
critos no Simples Nacional.

No Portal do Empreen-
dedor é possível encontrar a 
listagem dos escritórios con-
tábeis que atendem gratui-
tamente os micro empreen-
dedores. O MEI deve atentar 
para não confundir a DASN-
-Simei com a Declaração Anu-
al do Imposto de Renda da 
Pessoa Física, que deve ser 
entregue até o final de abril. 
Prazos e objetivos das duas 
declarações são distintos. O 
MEI é isento de entregar a De-
claração de Imposto de Renda 
de Pessoa Jurídica (IRPJ).

serViço
O Sebrae Aqui de Batatais 

oferece todo tipo de orien-
tação para MEIs, micro e pe-
quenos empresários. A uni-
dade está localizada à Praça 
Doutor José Arantes Junquei-
ra n.º 90, Centro, em anexo 
à área administrativa da ACE 
Batatais, o expediente é das 
9h às 12h30 e das 14h às 17h, 
de segunda à sexta-feira. O 
telefone de contato é o (16) 
3761-3700. O endereço ele-
trônico do Portal do Empre-
endedor é o www.portaldo-
empreendedor.gov.br .

ACE Batatais abre inscrições para 
o curso gratuito “Começar Bem – 

Formalização”

Prefeito renova concessão de galpões 
ao Projeto Incubadora de Empresas

o prefeito tem se mostrado parceiro e sensível à causa do empreendedorismo e do 
desenvolvimento econômico do município, disse o vereador Marcelo arruda

Micro 
Empreendedores 

Individuais devem 
ficar atentos à 

declaração anual 
de faturamento

e público em geral. Trata-se 
de uma grande oportunida-
de para quem quer abrir uma 
empresa mas ainda tem dú-
vidas quanto à formalização, 
pois o conteúdo trata do pas-
so a passo para formalizar 
uma empresa e quais são os 
direitos e as obrigações para 
um negócio já formalizado”, 
comentou Andrea Oliveira, 
responsável pelo atendimen-
to do Sebrae Aqui Batatais.

cedeu o direito real 
de uso de mais um 
galpão, ampliando 
para mais empresas 
todos os benefícios.

Muitas empre-
sas de Batatais, 
hoje fortalecidas e 
sólidas no merca-
do, iniciaram suas 
atividades dentro 
do projeto. Come-
çaram pequenas e 
atualmente geram 
muitos empregos e 
renda na cidade. O 
Projeto Incubadora 
de Empresas de Ba-
tatais é referência 
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Espaço da Mulher Empresária

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

Patrícia Machado Bologna Bergamo - Comecei a trabalhar 
cedo. Com 14 anos já auxiliava meu pai que sempre teve oficina 
de tapeçaria de veículos, na área financeira, administrativa e 
de atendimento geral ao público até os meus 28 anos, onde 
passei a ajudar meu marido que também sempre teve comér-
cio de som automotivo, na área de serviços externos e atendi-
mento geral até os meus 34 anos. 

eMe - como se tornou empresária e porque optou pelo 
setor do vestuário?

Patrícia - Por estar sempre em contato com o público, já 
havia me arriscado outras vezes em vendas de lingerie e cos-
méticos. Certa vez surgiu a oportunidade e resolvi tentar e aos 
poucos fui ganhando conhecimentos e experiências necessá-
rias, assim nasceu Patrícia Venda Direta.

eMe - como é o seu dia a dia na empresa e quais as suas 
responsabilidades?

Patrícia - É bem corrido, já que optei em não ter fun-
cionários e isso acaba me sobrecarregando um pouco. Mas 
tenho uma flexibilidade grande de horários o que me pro-
picia dar conta e organizar tudo certinho. Minhas respon-
sabilidades vão desde compras de mercadorias, formação 
de estoque, venda, pós venda, marketing virtual, entre ou-
tras.

eMe - Há quantos anos a senhora está no mercado de ves-
tuário?

Patrícia - Atuo no ramo há quase 11 anos, desde 17 de abril 
de 2008.

eMe - Qual a principal dificuldade de ser empresária?
Patrícia - A principal dificuldade que encontro é a concilia-

ção dos horários para atendimento às clientes; haja visto que 
apesar de ter meu espaço próprio, aconchegante, bem mon-
tado e climatizado há seis anos, ainda continuo com atendi-
mentos externos, visando o conforto e bem estar das minhas 
clientes e isso demanda um ajuste ultra elaborado de horários 
na agenda para não deixar ninguém na mão. 

eMe - a senhora conta com o apoio de seus familiares na 
empresa?

Patrícia - Sim, conto com o apoio fundamental do meu 

marido que há quase dois anos vem de forma empenhada me 
acompanhando nas compras. Ele também tem me auxiliado 
muito na área administrativa e de logística. Ele tem sido meu 
braço direito. 

eMe - Quais produtos a sua empresa oferece? 
Patrícia - A empresa oferece a linha feminina e masculina 

de vestuário e acessórios. Optando pelo padrão moderno, ver-
sátil, com toques esporte fino aliados ao bom gosto, qualidade 
e com preços atrativos. 

damentais. A 
necessidade de 
busca por novos 
modelos, ten-
dências de cores 
e padrões, pois a 
moda gira muito 
rápida e temos 
sempre que nos 
antecipar às cole-
ções futuras.

eMe - Como 
concilia suas res-

O mês de março é muito especial para nós da equipe do espaço Mulher 
empresária, pois esta editoria tem justamente a prerrogativa de homenagear 
as mulheres e no dia 8 comemora-se o dia internacional da Mulher. 

registramos aqui toda a nossa afeição e reverência a esse ser iluminado e sagrado. 
Parabéns a todas as mulheres.

Para esta edição tão especial, a nossa convidada é a empresária do ramo de 
vestuário, Patrícia Machado Bologna Bergamo, da loja Patrícia Venda direta. 
aniversariante do dia 8 de maio, Patrícia é técnica em contabilidade, casada há 
26 anos com luis fernando V. Bergamo, mãe do jovem casal de filhos Gabriela 
Bologna Bergamo e luis eduardo Bologna Bergamo. confira:

eMe - se não fosse empresária que outra atividade gosta-
ria de desenvolver?

Patrícia - Se eu não estivesse nesse ramo com certeza con-
tinuaria assessorando meu marido no ramo em que ele ainda 
atua nos dias de hoje. 

eMe - o fato de ser mulher contribui com a escolha das 
peças de roupas que a senhora vende em sua loja?

Patrícia - Isso acaba sendo relativo, até porque meu marido 
vem opinando bastante e acertado nas escolhas de primeira. 
Em contrapartida também costumo adquirir peças que eu, sem 
sombra de dúvidas, usaria em qualquer situação e essa sensi-
bilidade tem me auxiliado desde o início. Se eu não gostar para 
mim, não consigo trazer para vender na loja. 

eMe - Por ser do setor de vestuário, há a necessidade de 
sempre estar bem informada sobre moda e suas tendências?

Patrícia - Pesquisas constantes em sites de moda são fun-

ponsabilidades como mãe, esposa, dona de casa e empresá-
ria?

Patrícia - Conciliar tudo não é uma tarefa fácil, mas como 
em casa já são todos adultos e independentes, as tarefas ten-
dem a não serem tão complexas. Tenho uma auxiliar que me 
ajuda nos afazeres domésticos. Não abro mão de cozinhar para 
minha família. Com jeitinho acabo dando conta de tudo.

eMe - como gosta de passar os seus momentos de lazer?
Patrícia - Meus momentos de lazer eu desfruto com a fa-

mília e amigos. Realizamos desde viagens para conhecer novos 
lugares e culturas, passeios mais próximos de finais de semana 
ou até mesmo um bom churrasco, jantar ou barzinho já me sin-
to realizada. Shows e teatro também são sempre bem vindos. 

eMe - Na culinária qual é o seu prato predileto? 
Patrícia - Depende muito da ocasião, sou boa de garfo e 

amo saladas. Mas um belo escondidinho de carne seca é tudo 
de bom. 

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

Patrícia - A dica que eu dou para quem está começando é 
que nada cai do céu. Há que se ter muita, mas muita, determi-
nação, anos à fio até que se comece a ter o retorno financeiro, 
investimento e estabilidade são fundamentais. Equilíbrio, bom 
senso e muito pé no chão porque comércio em qualquer ramo, 
é uma via de mão 
dupla e devemos 
estar sempre 
preparados para 
toda e qualquer 
surpresa. Usar 
seu feeling para 
descobrir o seu 
diferencial na 
área escolhida 
e só assim con-
seguir sobrevi-
ver no mercado 
competitivo. Per-
severança e fé 
em Deus sempre.
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Entrevista – Centro de Formação de Condutores Modelo

Jornal empreenda - como sur-
giu a empresa centro de formação 
de condutores Modelo e há quanto 
tempo ela está em atividade?

cfc Modelo – O “Centro de For-
mação de Condutores Modelo” foi 
criado no ano de 2000, portanto, há 
19 anos e surgiu por intermédio da 
União das Auto Escolas de Batatais.

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

cfc Modelo - O CFC Modelo 
possui seis sócios proprietários e 
atualmente conta com quatro cola-
boradores diretos.

eM - Quais categorias de condu-
ção de veículos a cfc Modelo dis-
ponibiliza em Batatais?

cfc Modelo - Oferecemos o 
curso para a Carteira Nacional de 
Habilitação em duas categorias: a 

tiveram oportunidade anteriormen-
te, mas a maior procura realmente é 
pelos jovens.

eM - É comum motoristas pro-
curar elevar a categoria de suas 
cNHs?

cfc Modelo - Sim, o mercado 
para motoristas profissionais vem 
crescendo e muitos procuram ele-
var suas categorias de habilitação 
em busca de uma oportunidade de 
emprego. Mais ou menos, cerca de 
30% dos condutores adultos passam 
suas CNHs para profissional.

eM - a busca por cNH de moto-
cicleta vêm crescendo na cidade?

cfc Modelo - Por ser um veí-
culo mais econômico, que atinge 
uma quilometragem maior por 
litro de combustível e pela facili-
dade de estacionar, a motocicleta 
tem sido uma boa opção para mui-
tas pessoas. Observamos que nos 
últimos anos a procura pela CNH 
categoria “A” que permite con-
duzir motocicleta vem crescendo 
sim, tanto por homens como por 
mulheres.

eM - Tem pessoas querem ape-
nas a cNH de moto?

cfc Modelo - Podemos afirmar 
que a procura de pessoas que que-
rem apenas a CNH categoria “A” 
(motocicleta) é baixa em relação ao 
número de pessoas que procuram 
tirar apenas categoria “B” (carro). 

Entrevista – Delícias da Gerais

categoria “A”, se refere apenas a 
motocicletas, também a categoria 
“B”, que é a mais comum, inclui veí-
culos automotores de até oito luga-
res e que não exceda 3500 kg. Essa é 
a categoria dos carros de passeio. É 
importante lembrar que a categoria 
B não habilita o motorista para diri-
gir motocicletas. Para se habilitar a 
dirigir tanto carros de passeio, quan-
to motos, é preciso solicitar a cartei-
ra de motorista para as categorias 
“A” e “B”.

eM - a maioria dos alunos que 
procura a cfc para tirar a cNH são 
jovens com menos de 20 anos?

cfc Modelo - A procura para ti-
rar a CNH é maior pelos jovens. Mui-
tos, ao completar 18 anos de idade, 
já nos procuram para começar os 
procedimentos. Temos também boa 
procura de pessoas com mais idade 
que querem se habilitar, pois não 

Sem dúvida, o número maior é de 
pessoas que buscam se habilitar nas 
duas categorias.

eM - É mais econômico tirar as 
duas cNHs (motocicleta e automó-
vel) juntas?

cfc Modelo - Sim, pois os 
exames físicos e teóricos são 
praticamente os mesmos para as 
duas categorias e isso gera uma 
economia para quem opta em ti-
rar a A e B juntas, sendo diferen-
tes apenas as aulas práticas. Para 
quem opta em tirar separadas, 
o investimento acaba sendo um 
pouco maior.

eM - o que é preciso para dar 
entrada na cNH?

cfc Modelo - Para darmos início 
ao processo, é preciso ter no míni-
mo 18 anos de idade, nos trazer o 
CPF (Cadastro de Pessoa Física), RG 
(Registro Geral), e comprovante de 
residência.

eM - Quais exames médicos, 
técnicos e curso o interessado terá 
que passar?

cfc Modelo - Os exames neces-
sários são: Medico, Psicotécnico, 
Curso teórico, Prático e Simulador.

eM - Já nas aulas práticas, quan-
tas são necessárias?

cfc Modelo - São 20 aulas práti-
cas para cada categoria (A e B), sen-
do 16 diurnas e quatro noturnas.

eM - como é a concorrência no 
setor de autoescolas?

cfc Modelo - As taxas de exa-
mes são tabeladas pelo Detran. Os 
valores das aulas são de acordo com 
a planilha de custo de cada Auto Es-
cola.

eM - a cfc Modelo também 
oferece aulas para quem já possui 
cNH e perdeu a prática de conduzir 
veículos ou desenvolveu fobia por 
direção?

cfc Modelo - Sim. A CFC Modelo 
também oferece aulas para quem já 
possui CNH e/ou desenvolveu fobia 
por direção. É comum acontecer 
de uma pessoa tirar habilitação e 
não praticar, ficando sem dirigir por 
algum tempo e depois não sentir 
segurança suficiente para assumir 
o volante, ou mesmo aquelas que 
tiveram a quantidade de aulas mí-
nimas e querem ter mais um perío-
do para obter maior experiência na 
condução do veículo mesmo depois 
de terem sido aprovadas e terem já 
recebido a CNH.

eM - Quais os dias e horários de 
funcionamento, endereço e telefo-
nes de contato da cfc Modelo?

cfc Modelo - Atendemos de se-
gunda à sexta-feira, das 8h às 17h30 
e aos sábados das 8h às 11h. O nos-
so telefone de contato é o (16) 3761-
8940. O endereço da CFC Modelo é 
Tv. José Yara, n.º 6 - Centro, esquina 
com a rua Celso Garcia.

Por Bruno dutra e Marília Tardico - 
empresários

Jornal empreenda - como sur-
giu a empresa delícias da Gerais e 
há quanto tempo ela está em ativi-
dade?

delícias da Gerais - A empre-
sa foi criada no início de 2017. Nós 
gostamos muito dos produtos arte-
sanais do Estado de Minas Gerais, 
que tem muita tradição na produ-
ção de queijos, pães de queijo e do-
ces. Sempre viajávamos à Minas e 
comprávamos esses produtos para 
consumo próprio, para familiares e 
amigos, e os pedidos foram aumen-
tando, então transformamos um ho-
bby em negócio. 

eM - Quem são os proprietá-
rios? a empresa possui colabora-
dores diretos ou indiretos?

delícias da Gerais – Os proprie-
tários da empresa Delícia da Gerais 
sou eu, Bruno O. Dutra, mas pode 
me chamar de Brunão, e Marília B. 
Tardivo - Mãe da nossa pequena 

filhinha Cecília. Não 
temos colaboradores, 
contamos com parcei-
ros.

eM - Quais produ-
tos a delícias da Ge-
rais oferece?

delícias da Ge-
rais - Queijos Arte-
sanais produzidos 
na Região da Serra 
da Canastra, Quei-
jo Fresco, Doces em 

eM - Todos os produtos são ori-
ginais do estado de Minas?

delícias da Gerais - 90 % dos 
nossos produtos são originalmente 
Mineiros, o restante vêm de outras 
regiões do Brasil, pois são muitos 
produtos artesanais de ótima quali-
dade em vários Estados brasileiros. 
Todos os Produtos são escolhidos a 
dedo, minuciosamente seleciona-
dos, pois queremos transmitir aos 
nossos clientes experiências gastro-
nômicas que remetam a infância, 
os bons momentos vividos, aquele 
“gostim” do pão de queijo na casa 
dos avós. O macarrão de domingo. 
A carne de Porco na Lata no sitio dos 
Tios. 

eM - além dos produtos que a 
delícias da Gerais já possui em seu 
estabelecimento comercial, é pos-
sível fazer encomendas de outros 
da culinária artesanal mineira?

delícias da Gerais - Sim, estamos 
sempre aceitando sugestões de nos-
sos clientes. Nossa Linha de Doces e 
Geleias Diet e Queijos Zero Carboi-
drato por sinal foram sugestões de 
clientes. 

Pasta, Barra e Compotas, Doces 
Diet, Salame Artesanal, Melado, 
Macarrão Caseiro, Geleias de 
Pimenta e sem Pimenta, Pão de 
Queijo, Uma grande variedade de 
Queijos para Petisco/Tira Gosto, 
Cortes especiais de Suínos, Ovos 
Caipira, Carne na Lata, entre ou-
tras delicias.

eM - Qual produto é o mais pro-
curado pelos clientes?

delícias da Gerais - Difícil de 
eleger apenas um. Pois nossos pro-
dutos têm grande aceitação pelos 
clientes.

eM - Qual o pú-
blico alvo das delí-
cias da Gerais?

delícias da Ge-
rais - Nosso Público 
alvo são todas as 
pessoas que gostam 
de um produto dife-
renciado e artesanal.

eM - Os valores 
de queijos, doces e 
outros produtos são 
acessíveis?

delícias da Gerais - Sim, temos 
produtos a partir de R$7,00.

eM - Quais as formas de paga-
mentos a delícias das Gerais dispo-
nibiliza?

delícias da Gerais - Dinheiro e 
cartões de débito, crédito e vale ali-
mentação

eM - Qual o horário de funcio-
namento da delícias da Gerais, 
endereço, telefone e outros 
contatos?

delícias da Gerais - A Loja De-
lícias da Gerais está localizada à 

Avenida Nove de Julho, Nº 2, ao lado 
do Parquinho Ana Nery, da Escola 
Castelo. Atendemos de segunda a 
sábado das 9h ás 19h. O telefone 
para contato / encomendas - (16) 
98230-1733 “UaiTzap”. Também es-
tamos na Feira do Produtor às quin-
tas-feiras ao Lado da Rodoviária, das 
17h às 21h e aos domingos na Aveni-
da Prefeito Washington Luís (Gordo-
via) das 7h às 12h.
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a balança comercial 
de Batatais fechou 
janeiro com um su-

perávit de US$ 6,05 milhões, 
segundo os dados do Comex 

segundo informações 
da ACE Batatais, com 
base nos dados da 

Boa Vista SCPC, no mês de 
janeiro deste ano, no municí-
pio de Batatais foram efetua-
dos 196 registros de clientes 
inadimplentes no serviço de 
proteção ao crédito, sendo 
180 de clientes com apenas 
1 registro e 16 clientes com 2 
a 5 registros, totalizando 218 
ocorrências, uma média de 
1,112 ocorrências por cliente, 
totalizando uma divida de R$ 
109.460,77. 

No mês de janeiro de 2018, 
foram registrados 206 clien-
tes inadimplentes, totalizando 
363 ocorrências, e uma divida 
de R$ 193.543,26. Ao com-
parar os dados de janeiro de 
2019 com o mesmo período 
de 2018, observa-se que hou-
ve uma redução de 3,45% da 
quanti dade de clientes inadim-
plentes e de 39,94% da quan-
ti dade de registros, bem como 
uma queda de 77% do valor da 
divida registrada de inadim-
plência dos clientes.

Das 218 ocorrências regis-
tradas em janeiro deste ano 
205 são de clientes que de-
vem até um ano, com o total 

Vis Municípios, divulgados pelo 
Ministério da Industria, Comér-
cio Exterior e Serviços. As ex-
portações totalizaram US$ 6,25 
milhões e as importações US$ 

0,2 milhões. Em janeiro de 2018 
as exportações totalizaram US$ 
8,13 milhões, as importações 
US$ 0,44 milhões, tendo um sal-
do de US$ 8,08 milhões. 

As exportações do municí-
pio correspondem a 0,2% do 
Estado de São Paulo, sendo que 
a cidade se posiciona em 88º 
no ranking do estado e 332º do 
ranking Brasil. No mês de ja-
neiro foram 5 empresas expor-
tadoras, sendo que o principal 
produto exportado foi o açúcar 
com US$ 6,24 milhões, corres-
pondendo a 99,9% das expor-
tações. Os principais países 
que compraram produtos do 
município são Bangladesh com 
US$ 2,42 milhões (39%), Iraque 
com US$ 2,41 milhões (39%), o 
Marrocos com US$ 694,83 mil 
(11%) e Rússia com US$ 336,98 
mil (5,4%).

As importações totalizaram 
US$ 0,2 milhões, proveniente 
de boratos com US$ 91,28 mil 
(47%), óxido de boro com US$ 
28,08 mil, aparelhos e disposi-
ti vos com US$ 16,41 mil (8,4%) 
e refrigeradores e congelado-
res com US$ 14,2 mil (7,3%). Es-
tes produtos são provenientes 
da Argenti na e França.

O estado de São Paulo ex-
portou no mês de janeiro US$ 
3.471,38 milhões, importou 
US$ 5.182,94 milhões ten-
do um saldo negati vo de US$ 
1.711,56 milhões. O total das 
exportações brasileiras no mês 
janeiro US$ 18.578,92 milhões, 
as importações ati ngiram US$ 
16.386,53 milhões e o saldo da 
balança comercial foi de US$ 
2.192,89 milhões.

luiz carlos figueiredo

os resulTados das BalaNças coMerciais das cidades da reGião esTão deMoNsTrados No Quadro aBaixo.
cidade exportação importação saldo
Ribeirão Preto US$ 12,32 milhões US$ 23,71 milhões - US$ 11,39 milhões
Franca US$ 7,83 milhões US$ 2,3 milhões US$ 5,53 milhões
Orlândia US$ 5,62 milhões US$ 1,11 milhões US$ 4,51 milhões
São Joaquim da Barra US$ 1,78 milhões US$ 0,13 milhões US$ 1,65 milhões
Morro Agudo US$ 7,59 milhões - US$ 7,59 milhões
Alti nópolis US$ 2,11 milhões US$ 0,05 milhões US$ 2,06 milhões
Brodowski US$ 0,15 milhões US$ 0,13 milhões US$ 0,02 milhões

Balança comercial de Batatais tem superávit 
de US$ 6,05 milhões em janeiro

Janeiro tem queda de 3,45% de clientes 
inadimplentes comparados com o mesmo 

período do ano de 2018
da divida de R$ 
101.436,61 e 12 
ocorrências de 
clientes que tem 
dividas até dois 
anos totalizan-
do R$ 7.824,18 
eum1 cliente 
com divida de até 
três anos com o 
valor da divida de 
R$ 199,98.  

Dos regis-
tros efetuados, 
nove deles são 
de clientes com 
dívida de até R$ 
50, totalizando 
R$ 281,66,  tendo 
ainda 108 ocor-

Segundo Luiz Carlos Fi-
gueiredo, gerente executivo 
da ACE Batatais, os dados 
não representam a realida-
de do município, conside-
rando que muitos empresá-
rios não têm o costume de 
negativar clientes inadim-
plentes, fator que, segun-
do ele, prejudica a análise 
de crédito na hora da ven-
da, permitindo o crédito a 
clientes que não pagaram 
suas contas em outros esta-
belecimentos comerciais.

Figueiredo lembra que a ACE 
oferece a seus associados o sis-
tema de análise de crédito da 
Boa Vista SCPC, diminuindo ris-
cos e aumentado a possibilida-
de de vendas mais seguras. In-
forma que o sistema de análise 
de crédito possui a avaliação do 
score, informações restriti vas 
e comportamentais do cliente, 
possuindo ainda o serviço de 
inclusão do cliente inadimplente 
no banco de dados, a emissão 
de carta de cobrança e a negati -
vação dos inadimplentes.

rências de clientes com dívida 
de até R$ 500, totalizando R$ 
24.867,55 e 35 ocorrências de 
clientes com dívida de até R$ 
100, totalizando R$ 2.952,01. 
As ocorrências de maior va-
lor estão assim divididas, 33 
ocorrências com dividas de 
até R$ 1.000, que totalizam R$ 
25.103,22, o total de 26 ocor-
rências de dividas com até R$ 
2.000, que somam R$ 36.376,88 
e sete ocorrências de clientes 
com divida acima de R$ 2.000, 
que totalizam R$ 19.879,45.
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a Assembleia Geral 
para eleição do 
presidente e homo-

logação dos vice-presidentes 
regionais da Federação das 
Associações Comerciais do 
Estado de São Paulo (Facesp), 
para o biênio 2019/2021, foi 
realizada no dia 25 de feve-
reiro, segunda-feira. O enge-
nheiro e empresário Alfredo 
Cotait Neto é o novo presi-
dente.

É a primeira vez que Co-

O C l a r e t i a -
no, repre-
s e n t a d o 

pelos reitores Pe. 
Sérgio Ibanor Piva e 
Pe. Luiz Claudemir 
Botteon, recebeu na 
noite de 29 de janeiro 
de 2019 a Comenda 
Municipal “Dr. Wa-
shington Luis Perei-
ra de Sousa”, maior 
honraria concedida 
pelo Poder Executivo 

Na noite de 31 de ja-
neiro, na presença 
de autoridades, as-

sociados e diretores, a Sicredi 
Batatais inaugurou sua nova 
agência na Praça Cônego Joa-
quim Alves, n.º 186 ao lado da 

tait assume a presidência da 
entidade. “Vamos intensifi-
car o trabalho de reorganizar 
e fortalecer a Facesp. Nossa 
plataforma principal é alçar a 
entidade ao papel de protago-
nista na defesa da livre inicia-
tiva e do empresariado paulis-
ta, posicionar a entidade num 
contexto nacional”, frisou. O 
presidente eleito lembrou ain-
da que as Associações Comer-
ciais não dependem de verba 
pública, subsídios e também 

não fazem parte do sistema 
S: “dependem do sistema das 
próprias associações, que é 
exatamente o sistema para o 
qual nós trabalhamos”.

Ele revelou que quer for-
talecer o sistema Facesp por 
meio de produtos e serviços, 
entre eles informação so-
bre crédito (Boa Vista SCPC). 
“Queremos que as pequenas 
ACs também sejam fortaleci-
das. Será um projeto mais am-
plo que nós vamos preparar e 

desenvolver”. Outro objetivo 
é a aproximação da direto-
ria executiva com as regiões. 
“Queremos estreitar essa re-
lação para conhecer melhor 
os problemas locais. Não há 
soluções iguais para todos: 
precisamos de soluções regio-
nais específicas”.

soBre o 
NoVo PresideNTe

Alfredo Cotait Neto é en-
genheiro civil formado pela 

Federação das Associações Comerciais do Estado de São 
Paulo elege presidente e vices para biênio 2019/2021

Vice-PresideNTes eleiTos
Marco Aurélio Bertaiolli: diretor vice-presidente tesoureiro
Roberto Mateus Ordine: diretor vice-presidente secretário
João Bico de Souza: diretor vice-presidente
Abdo Hadade: diretor vice-presidente
Jorge Aversa: diretor vice-presidente
Ary de Oliveira Russo: diretor vice-presidente
Farid Murad: diretor vice-presidente para assuntos de 
comércio exterior

Universidade Mackenzie com 
mestrado em Economia e 
Administração de Empresas 
pela Fundação Getúlio Var-
gas (FGV). Preside o Conse-
lho Deliberativo da Boa Vista 
SCPC e a Câmara de Comércio 
Brasil-Líbano e foi condecora-
do pelo Itamaraty com o grau 
de Comendador da Ordem 
de Rio Branco. É primeiro-
-suplente da senadora por SP 
Mara Gabrilli, eleita em 2018. 
Foi secretário de Relações In-
ternacionais e do Planejamen-
to da cidade de São Paulo. 
Presidiu a Comissão Normati-
va de Legislação Urbanística e 
a Comissão Municipal de Em-
prego. Como primeiro suplen-
te de Romeu Tuma (PTB-SP), 
falecido em 26 de outubro de 

2010, foi senador da Repúbli-
ca por SP entre 3/11/2010 e 
31/1/2011. Na iniciativa priva-
da, liderou empreendimentos 
nas áreas de construção civil, 
mercado de capitais, financei-
ra, hoteleira e hospitalar.

reGião 
adMiNisTraTiVa 19
A Facesp reúne mais de 

400 associações no Estado 
de São Paulo, organizadas 
em 20 Regiões Administrati-
vas (RAs). Para representar 
a RA 19, a qual a ACE Bata-
tais pertence, foi eleito João 
Carlos Cheade, atual 4º vice-
-presidente da diretoria ad-
ministrativa da Associação 
Comercial e Industrial de 
Franca (ACIF).

antiga Casa da Cultura. A inau-
guração do novo espaço Sicredi 
Batatais. O prédio foi todo refor-
mado e preparado no padrão 
Sicredi oferece todos os serviços 
de uma instituição financeira 
de ponta, com caixas de atendi-

mento para depósitos e saques, 
pagamentos de contas e boletos 
e também caixas eletrônicos. O 
imóvel é amplo, com estaciona-
mentos preferenciais na frente 
e estacionamento de veículos 
no fundo do imóvel.

Sicredi Batatais inaugura nova 
agência na Praça da Matriz

representantes das reitorias 
do Claretiano - Centro Univer-
sitário de Batatais e Rio Claro; 
colaboradores das instituições 
e a comunidade em geral.

A Comenda Municipal “Dr. 
Washington Luis Pereira de 
Sousa” foi instituída em 2008 
e, de acordo com a legislação, 
é destinada a homenagear 
pessoas que tenham prestado 
serviços relevantes à comu-
nidade batataense, além de 

terem se dedicado ao serviço 
público, ao desenvolvimento 
político, científico, cultural, 
artístico, econômico e social 
da cidade. Agora comenda-
dores, os Pe. Sérgio Piva e Pe. 
Luiz Botteon poderão utilizar 
o título distintivo de honra 
nas mais diversas ocasiões.

fonte: Geovana ferreira / 
claretiano

fotos: fanny Victória / 
claretiano 

Reitores do Claretiano recebem 
Comenda Municipal em Batatais

da Prefeitura da Estância Tu-
rística de Batatais, SP. As con-
decorações foram concedias 
aos reitores do Claretiano de-
vido ao trabalho desenvolvido 
ao longo de décadas na área 
educacional em Batatais, que 
é a sede do Claretiano.

A solenidade aconteceu 
no Claretiano e reuniu autori-
dades políticas da cidade; re-
presentantes da Congregação 
dos Missionários Claretianos, 
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Caça Palavras

Programação Cultural - Março
42ª exPosição de

orQuÍdeas de 
BaTaTais

A tradicional exposição de 
orquídeas conta com palestra 
sobre cultivo, julgamento de 
plantas entre outras atrações.

Data: 8, 9 e 10 de março.  
Local: Claretiano
Entrada Gratuita

eNcoNTro de aNTiGoMoBilisMo
O tradicional evento que reúne os apaixo-

nados por antigomobilismo dispõe de apre-
sentações musicais, mercado de pulgas, espa-
ço de alimentação, etc.

Data: 17 de março
Local: Lago Artificial
Entrada Gratuita

No dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher e o Caça Palavras desta 
edição faz uma singela homenagem, colocando alguns nomes femininos de pessoas 
que talvez você conheça. Procure os nomes no quadro e aproveite para enviar os pa-

rabéns pelo dia à elas. Encontre também o nome secreto “Flávia”. Boa diversão:

todo o dia, prestação de serviços, feira de ar-
tesanato, rua de lazer, entre outras atrações.

Data: 14 de março.
Local: Praça Cônego Joaquim Alves
Entrada Gratuita

“ciNeMa Pra VocÊ, siM
caixa seGuradora”

O evento conta com 4 sessões diárias de ci-
nema em uma estrutura climatizada com todo 
o conforto das melhores salas, com programa-
ção variada e atual.

Data: 29, 30 e 31 de março
Local: Praça Dona Carolina Zaneti Soriani 

(Praça do Teatro)
Entrada Gratuita

aNiVersário 
de BaTaTais

Os festejos de aniversário do município 
neste ano contam com diversas atividades: 
apresentações artísticas e culturais durante 
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