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Voto - Uma atitude
de cidadão

á estamos iniciando outubro e temos
uma grande responsabilidade com o
nosso País. No próximo dia 7, domingo,
milhões de brasileiros vão às urnas para escolher os nossos próximos governantes. Calma,
não estou aqui para falar de política, influenciar votos, dizer que você deve votar nesse ou
naquele candidato, não é esse meu papel, mas
estou aqui para tratar um pouco da importância de votar.
Passamos, e ainda estamos passando, por
uma crise sem precedentes, que prejudicou
de forma contundente a nossa economia, levando muitos empresários a fecharem suas
portas, a um desemprego avassalador, causando dor em muitas famílias brasileiras, que
tiveram sua dignidade esmagada, sendo amparadas apenas pela esperança de dias melhores.
No meu humilde entendimento, isso
tudo não foi causado por fatores externos,
pela economia mundial, pelo vai e vem do
mercado internacional. Isso tudo foi causado por uma péssima gestão dos recursos do
Brasil, por pessoas que estão no governo
federal, ou estadual, para melhorar a vida
do povo brasileiro, para fazer o Brasil se desenvolver economicamente. Antes da crise
econômica que se instalou, tivemos a crise
política, que parece não se resolver facilmente.

Mas quem está à frente do governo? Vivemos o regime democrático e se estão lá é
porque o povo os colocou por meio do voto
nas urnas, em processo eleitoral, ou seja,
não entraram por acaso, foram colocados
pela maioria da população com direito a
voto.
Por isso meus amigos, a importância do
voto nesse dia 7 de outubro. Escolha com
cuidado seus candidatos a presidente e vice,
deputados federais e senadores, governadores e deputados estaduais. Não acredite em
promessas vazias, fantasiosas, com soluções
mágicas, divagadas em programas de horário
eleitoral, sabatinas e debates. Estude o seu
candidato, pesquise o que ele fez e o que ele
é, se tem processos, se é investigado, se foi
condenado, se houve suspeita de corrupção,
se privilegia amigos, não vamos cair no conto
do vigário, por favor.
Contudo, não desanime. Escolha bem o
seu candidato e vá às urnas. Vote consciente
naquele que você acredita. Isso é uma atitude
de cidadania. Virar as costas para isso não vai
resolver, pelo contrário, prejudica ainda mais.
Não pense em deixar de ir votar como forma
de protesto, pois a multa de R$ 3,51 que você
terá que pagar vai para o Fundo Partidário e se
transforma em recursos para patrocinar campanhas eleitorais.
Estejam com Deus e boas vendas.

CALENDÁRIO DE EVENTOS OUTUBRO
09/10 – REUNIÃO GRUPO DE RECURSOS HUMANOS ÀS 8H
Local: Salão de Eventos ACE Batatais
(inserir a imagem do grupo de estudos) dar referência da pag. em que consta a matéria do
grupo de Recursos Humanos.
16/10 – REUNIÃO ORDINÁRIA DIRETORIA ACE BATATAIS ÀS 19H30MIN.
Local: Salão de Eventos da ACE Batatais
22/10 até 26/10

10º Semana do
Conhecimento
Empresarial

05/11

Início Campanha
Natal Pé Quente

Local: Claretiano – Centro Universitário
Leia mais na página 8

Saiba mais na página 3

Para mais informações: (16) 3761-3700
acebatatais@acebatatais.com.br

COMUNICADO

NOME FANTASIA

ENDEREÇO

TELEFONE

ACAI MIX

AV. DOUTOR OSWALDO SCATENA, 509, CENTRO

(16) 98168-5153

AMANDA ARTESANATO

R. SANTOS DUMONT, 39, CENTRO

(16) 3662-9088

APARECIDA MURARI VERDURAS

R. PIAUI, 249, VILA CRUZEIRO

(16) 99363-1429

COISAS DA EVA

R. ALBERTO DI LELO, 3, DOM ROMEU

(16) 3761-9877

DJM

AV. GENERAL OSORIO, 1325, DIST. INDUSTRIAL

(16) 99288-2214

DOUGLAS GARAPA

CONJ. HABIT. ZAIRA PUPIN, AP 12, BL 94, JD ALVORADA

(16) 98811-0328

FASHION PET

R. PADRE CLARET, 162, CASTELO

(16) 98112-6340

FLORICULTURA EMPORIO DAS FLORES R. CORONEL JOAQUIM ALVES, 338, CENTRO

(16) 3761-6633

GI CHOCOLATES

AV. DOS PUPINS, 370, VILA SÃO FRANCISCO

(16) 99117-9066

HANAI DA SILVEIRA

R. SENADOR FEIJO, 898, CASTELO

(16) 376-1317

J2M PORTOES

R. VEREADOR CARLOS SIBIM, 15, JD VIRGINIA

(16) 3662-3998

MAGALHAES FERRAGENS

RUA EDUARDO FURLANI, 12, JARDIM ELISA

(16) 3761-3668

SANTA TILAPIA

R. CELSO CLETO, 125, JARDIM HELENA

(16) 3662-4858

VERA LUCIA

RUA PREFEITO JOSE FERREIRA, 329, RIACHUELO

(16) 99117-3215

ZEDUZEVENTOS

R. TIRADENTES, 120, CASTELO

(16) 99122-5946
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A Associação Comercial e Empresarial de Batatais (ACE) comunica os seus associados que possuem convênio de assistência medica hospitalar UNIMED, que em conformidade com oficio da
UNIMED, datado em 10 de setembro de 2018, a partir de 01 de outubro de 2018, o reajuste anual
das mensalidades dos Planos Empresariais de Assistência Medico Hospitalar Unimed, firmados
pela parceria com a ACE Batatais, terão o reajuste de 9% (nove por cento).
Desta forma, oportunamente, lembramos as empresas conveniadas, que em razão dos pagamentos das mensalidades serem efetuados antecipadamente ao mês de uso, as mensalidades de
outubro com vencimento em 10/10/2018, virão com o reajuste mencionado.
A DIRETORIA

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

O JORNAL DA ACE BATATAIS - SP | Outubro de 2018 - Ano XIV - n.166

3

Primeira reunião do Grupo de Recursos Humanos
acontece no próximo dia 9
Segundo o gerente da ACE Batatais, as empresas podem integrar ao grupo de estudos a qualquer momento

N

o próximo dia 9
de outubro, terça-feira, no período
da manhã, será realizada a
primeira reunião do Grupo
de RH (Recursos Humanos)
da ACE Batatais, com a expectativa de participação de
30 pessoas. A profissional de
Recursos Humanos, Beatriz
Resende fará todo o acom-

panhamento e coordenação
da reunião. Todos os empresários, profissionais de RH de
empresas associadas podem
integrar o grupo a qualquer
momento e participar dos
próximos encontros.
Segundo Beatriz Resende, o Grupo de RH tem como
principal objetivo o estudo e
desenvolvimento de práticas

de gestão com
foco nas organizações, seus
colaboradores
e comunidade,
comenta Beatriz Resende, da
Dra. Empresa
– Consultoria
Empresarial, de
Ribeirão Preto.
Profissionais da área de
RH precisam buscar informações, conhecimento e práticas, renovação de visões e
crenças aplicadas na gestão
de pessoas, e um meio importante para esse fim são
encontros organizados por
profissionais de empresas de
mesmo segmento. O Grupo
de RH é uma iniciativa da ACE

Batatais, para proporcionar
a oportunidade de profissionais compartilhar suas vivências e informações atualizadas de mercado, visando
ampliação de conhecimento,
networking e colaboração
entre empresas de mesma região e segmento, por meio de
apoio mútuo em ações, pesquisas e troca de informações
em geral.
Os empresários precisam
estimular seus profissionais
a participar de grupos com
essa finalidade, pois é uma
forma de capacitação e desenvolvimento, e por meios
mais eficazes e, ao mesmo
tempo, menos onerosos.
Beatriz fará a condução
das reuniões, atuando como

Coordenadora do Grupo,
encarregando-se de: organização dos encontros,
condução e mediação das
reuniões, geração das informações e materiais advindos delas. A consultora
também poderá organizar
eventos do Grupo de RH,
como Fóruns anuais, palestras abertas ao púbico e
outros, com o intuito de divulgar o trabalho do grupo
e levar as melhores Práticas
de Gestão de Pessoas à comunidade de empresários e
empresas de Batatais.
Figueiredo
informou
que o grupo está aberto
para a participação de empresários e profissionais
da área de RH de todas as

empresas associadas, lembrando que não há custo
de participação, apenas é
exigido o comprometimento de participação nas reuniões. “O importante é que
tragam as suas dificuldades
para discutirmos em grupo”, ressaltou.
SERVIÇO
Mais informações sobre
como participar do Grupo
de RH e dos encontros pelo
3761-3700, com Figueiredo.
Todos os empresários ou representantes da área de RH
das empresas podem participar. Os interessados devem
enviar solicitação à ACE, no
email gerencia@acebatatais.
com.br.

Campanha Natal Pé Quente sorteará R$ 500
em vales compra por dia em dezembro

A

Empresas associadas já podem fazer a adesão de cotas a
partir de R$ 300 parcelados em até quatro vezes

Campanha Natal
Pé Quente acabou
de sair do forno e
vem bem mais quente nesse
ano com muitos sorteios de
vales compra e muito mais
chances de ganhar. Serão
sorteados R$ 500 por dia durante quase todo o mês de
dezembro. A promoção da
ACE Batatais e lojas partici-

pantes começa no dia 5 de
novembro e vai até a véspera
do Natal.
Segundo os diretores da
ACE, que integram a Comissão de Campanha, o formato
do Natal Pé Quente, edição
2018, foi pensado para ser
uma grande promoção do comércio, econômica e acessível a todos os estabelecimen-

Anuncie sua empresa no

e garanta bons negócios

tos comerciais associados. A
cota mínima, com direito a
material de divulgação e 500
cupons está por apenas R$
300, que pode ser parcelado
em até quatro vezes.
A Campanha terá início
oficial no dia 5 de novembro,
o primeiro sorteio será realizado no dia 3 de dezembro,
segunda-feira. Todos os dias

da semana, incluindo sábados. Apenas não haverá sorteio aos domingos. No último
sorteio, dia 24 de dezembro,
serão sorteados vales compra
no valor de R$ 1.000 e mais
um sorteio de R$ 500 para os
vendedores das lojas participantes. Ao todo, serão mais
de 20 sorteios, ou seja, muito
mais chance de ganhar.
“A dinâmica deste tipo
de campanha é bem interessante tanto para o comércio
como para os consumidores
que ganharem os vales compra, que só poderão ser utilizados nas lojas participantes.
O consumidor, com certeza,
ficará muito feliz por ter esse
plus no orçamento em plena
temporada de compras e as
lojas participantes também
poderão vender mais recebendo como pagamento os
vales compra, que se transformam em lucro para elas”,
comenta o gerente Luiz Carlos Figueiredo.
A Campanha Natal Pé Quente 2018 ainda pode passar por
um upgrade por intermédio de

parcerias entre mais empresas
e a ACE Batatais, que poderão
engrandecer ainda mais a promoção de fim de ano.
A equipe de colaboradores do setor comercial da
ACE Batatais já está fazendo

as visitas nas empresas associadas para oferecer as cotas
de participação. Mais informações ou para solicitar uma
visita de um colaborador ACE,
o telefone de contato é o (16)
3761-3700.
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Batatais está em constante crescimento com o
setor imobiliário em aquecimento
Em pouco espaço de tempo, novos bairros surgiram e muitos loteamentos ainda estão para ser aprovados
mínio, o que indica pontando, o Jardim
que logo serão en- Santa Inês, já registratregues os primeiros do, com 100 unidades
apartamentos. Do de 210m² cada e o
lado de lá da Aveni- Jardim Prefeito José
da dos Pupins, algu- Marcílio Baldochi, que
mas casas também terá 156 unidades de
foram construídas 160m² cada, ambos
na continuação do localizados entre os
Bairro Jardim Nova bairros Jardim Santa
Alvorada.
Rita, Jardim das Flores
“São muitas fa- e Jardim Valenciano.
mílias já morando
Outro extremo da
naquela região e cidade também vem
em um futuro bem apresentando contípróximo o número nuo desenvolvimento.
de moradores au- A região norte de Bamentará ainda mais tatais, com o já consocom a entrega dos lidado Jardim Canadá,
Jardim Davi Rodrigues, várias casas construídas e muitos moradores
Porto de Itália - Primeiras unidades em fase de acabamento
apartamentos
do com várias casas com
terá 700 unidades de 250m²
Ainda segundo Oswaldo
Portal de Itália, com padrão diferenciado e
esta edição, a re- drigues, localizado entre os a construção de novas casas muitos terrenos ainda aguar- cada, localizado próximo ao Antonelli, foram encaminhaportagem especial bairros Morada do Verde e nos bairros Davi Rodrigues, dando construções. Na via Jardim Mariana III. Ambos dos projetos de novos loteado Jornal Empre- Antônio Romagnoli, com os Semieli e outros loteamen- principal do bairro, alguns co- estão aguardando aprovação mentos para o GRAPROHAB
enda aborda um fato interes- lotes sendo colocados à ven(Grupo de Análise e Aprovadefinitiva.
sante para quem não tem o da. Atualmente o local possui
Outro bairro novo ção de Projetos Habitacionais
hábito de visitar os extremos várias casas edificadas com
que está apresentan- do Estado de São Paulo), que
da cidade, o crescimento rá- muitas famílias já residindo
do crescimento rápi- abrirão mais 590 unidades de
pido de Batatais e o surgi- nelas.
do é o Jardim Veneza, médio e alto padrão e está
mento de novos loteamenApontada pelo engenheilocalizado próximo em fase de elaboração de
tos. A cidade já não pode ser ro Oswaldo Antonelli, como
aos bairros Altino projeto a abertura de mais
chamada de pequena como a região que mais cresce em
Arantes e Conjunto 400 unidades populares. Os
há algum tempo. Já prevendo Batatais, recentemente, tiveAntônio Claret Dal Pí- valores de terrenos em Batao lançamento dos novos em- ram início as obras de conticolo. São Várias cons- tais variam entre R$ 50 mil a
preendimentos, no primeiro nuação do bairro Parque Antruções residenciais R$ 80 mil.
semestre de 2019, o municí- tônio Semieli, com a abertura
“Com tudo isso, o mere algumas comerciais
pio terá bem mais do que 70 de mais 117 lotes de 200m²
cado
imobiliário e o setor de
margeando a estrada
bairros.
cada, segundo informações,
construção
civil não estão tão
municipal
Prefeito
O setor imobiliário vem comerciais e residenciais.
aquecidos
como deveriam.
Geraldo Marinheiro.
apresentando aquecimento.
Neste mesmo contexto,
Poderia
estar
ainda melhor,
Mais um novo loPara se ter uma noção do está o Porto de Itália, com nomas
o
que
podemos
afirmar
teamento que já está
aspecto temporal e de urba- vos prédios em fase de acaé
que
Batatais
está
em
consregistrado é o Recannização, há pouco tempo foi bamento e a construção da
tante
crescimento,
com
bairto das Araras, situado
lançado o Jardim Davi Ro- guarita de acesso ao condoros
planejados
nos
mínimos
Jardim Veneza com construções residenciais e comerciais
após a avenida Vereador Jácomo Rampim, e terá detalhes e com ótima qualitos que possam vir a mércios levam movidade”, finalizou Antonelli.
cerca de 200 unidades.
surgir. Atualmente, a mento para o local
Avenida dos Pupins no final da tarde e
já é uma das mais nos fins de semana.
Ao lado, o nomovimentadas de
Batatais e esse movi- víssimo Jardim dos
mento deverá cres- Ypês, que apresenta
cer muito ainda em rápido desenvolvibem pouco tempo. mento, com muitas
O potencial comer- casas também sendo
cial daquela aveni- construídas e outras
da está se tornando tantas já com resimuito visível e im- dentes em seu inteportante”, ressaltou rior. Nas proximidades, o loteamento
Antonelli.
Ainda na mesma Jacarandá, que terá
região, mais dois 226 unidades de
grandes empreendi- 250m² cada e o Jar- Jardim Santa Inês e Jardim Prefeito José Marcílio Baldochi, totalizam 256
mentos estão des- dim Esperança, que
unidade de 160m² e 210m²

N

Continuação do bairro Semieli terá 117 unidades
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Feira dos Pequenos Produtores às quintas-feiras já é sucesso

A

cada semana observa-se um aumento de pessoas
visitando as barraquinhas
para adquirir os produtos
hortifrútis fresquinhos, artesanatos e muito mais ao lado
do Terminal Rodoviária
A Feira dos Pequenos Produtores de Batatais realizada às quintas-feiras ao lado
do Terminal Rodoviário já é
considerada sucesso. A cada
semana o número de pessoas

no local em busca dos produtos de qualidade, aumenta.
A feira está sendo realizada
às quintas-feiras desde o dia
30 de agosto, das 17h às 21h,
próximo ao Fórum de Batatais.
“A “Feira dos Pequenos
Produtores e Artesãos de Batatais”, às quintas é mais uma
opção para os consumidores
batataenses que procuram
produtos hortifrútis orgânicos e artesanatos de ótima

qualidade. Novamente, a
iniciativa conta com o apoio
direto da ACE Batatais e da
Prefeitura”, ressaltou a colaboradora da ACE Batatais,
Andrea Oliveira, que coordena o Núcleo de Produtores.
São mais de 40 pessoas
envolvidas e mais de 20 barraquinhas, entre agricultores,
artesãos e microempreendedores do setor de alimentação fora do lar. Muitas pessoas estão criando o hábito de
visitar o local às quintas-feiras, seja para comprar hortaliças ou para simplesmente
comer um pastel e beber um

chope artesanal.
Vários tipos de folhas,
como alface, almeirão, rúcula, couve, couve-flor, salsa e
cebolinha, legumes como tomate, cebola, batata, rabanete, beterraba, mandioca, na
parte de frutas, o abacaxi docinho, laranja, limão, uma variedade de bananas, na parte
de alimentos prontos o pastel
de vários sabores, o milho
cozido, o cural, a pamonha,
o espetinho de churrasco, ou
para levar para casa os queijos frescos, meia cura, especiais, patês de pimenta, salames recheados, biscoitinhos

e doces mineiros, a tilápia
fresca, na parte de artesanatos, o chope geladinho claro
ou escuro e vários adornos
decorativos para o lar.
O horário de realização da
feira foi justamente pensando para a pessoas que trabalham e terminam o expediente após às 17h. Desta forma,
após o horário de trabalho
podem ir á feira e fazer suas
compras de forma tranquila.
As barraquinhas estão sendo
montadas próximo ao ponto
de ônibus urbano, do lado direito da Rodoviária, na conti-

nuação da Rua Intendente Vigilato, no sentindo de quem
segue para a Avenida Doutor
Oswaldo Scatena.
SERVIÇO
A Feira dos Pequenos Produtores Rurais de Batatais
acontece dois dias por semana, aos domingos, das 7h
às 12h, nas proximidades do
Posto Ômega, e às quintas-feiras, das 17h às 21h, ao
lado da Rodoviária de Batatais. Mais informações pelo
telefone 3761-3700, com Andrea Oliveira.

Com mais de 400 espécies de plantas a Decore Verde é
referência em Batatais e Região

E

m atividade desde
dezembro de 2014, a
empresa Decore Verde, localizada na rua Senador
Feijó, n.º 516, é referência
em plantas decorativas ornamentais e exóticas, com mais
de 400 espécies. Com uma
loja completa e muito colorida pela beleza natural das
plantas, a variedade é enorme de tudo o que é ligado ao
setor de jardinagem, desde
vasas a ferramentas. Sob o
comando da empresária Lisandra Maria Silveira Toledo

Pereira, certamente o cliente
encontra tudo o que precisa
no espaço “Decore Verde”.
“Temos em torno de 400
espécies entre ornamentais,
exóticas e outras e olha que
não tenho quase nada do que
existe no mercado comum. Se
eu for relacionar aqui o nome
de cada planta que a Decore
Verde possui, vai ficar muito
extensa a matéria”, comenta
Lisandra à nossa reportagem.
A empresária garante que
tem muitas variedades de
plantas a oferecer, do básico

ao exótico com muita qualidade e bom preço, além de
facilidade de conseguir para
os cliente de forma bem rápida o que não tem a pronta
entrega.
Entre as plantas mais vendidas pela Decore Vende, as
campeãs sem dúvida são as
orquídeas, seguindo depois
de forrações que são as de
canteiros, em seguida as ervas e temperos. A empresa
vende tanto plantas de pequeno porte para as donas
de casa que queiram enfeitar seu dia a dia em sua casa,
como também flores para
festas entrando um pouco

em decoração, arvores ornamentais para calçadas, frutíferas, plantas de grande porte para paisagismo.
Além de plantas, a empresa também oferece vasos
e produtos para o cultivo e
manutenção de jardins, como
por exemplo, adubos para
plantio ou cobertura; terras,
estercos, substratos; vasos
de cimento, plástico, cerâmica, polietileno, fibras; na linha
de manutenção oferece ferramentas para profissionais e
iniciantes; cachepôs e pedras
em geral para decoração;
além de plantas decoradas
para presentear.

A Decore Verde também elabora e executa
projetos
paisagísticos
para residências e empresas. “A atuação da empresa não se limitada apenas
em vender plantas e assessórios, fazemos orçamentos de pequeno porte
sem compromisso, a projetos em pholandscape,
programa específico para
paisagismo comercial e
residencial”, comenta a empresária.
A empresa se tornou re-

ferência na região, tanto que
possui clientes nas cidades
de Campinas, Ribeirão Preto,
Bonfim, Brodowski e Altinópolis.
Para quem quer conhecer
de perto tudo o que a Decore Verde tem a oferecer, é só
fazer uma visita no endereço
Rua Senador Feijó, nº 516,
bairro Castelo, Batatais-SP,
ao lado da empresa Gino Comunicação Visual. Os telefones de com tato são: fixo (16)
3661-0471 e o celular (16)
98200-0430 com WhatsApp.
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Terceirização não é
desobrigação

Participantes comemoram o sucesso da
Missão Empresarial Beauty Fair 2018

té bem pouco tempo, a terceirização não tinha regulamentação
específica no direito brasileiro. Sua disciplina obedecia ao entendimento construído pelo Tribunal Superior do Trabalho e consolidado
na Súmula nº 331, que proibia a terceirização, admitindo-a em hipóteses restritas (como a contratos de serviços de vigilância e limpeza).
No último ano e meio, a disciplina da terceirização trabalhista alterou-se
radicalmente.
Primeiro, pela entrada em vigor da Lei nº 13.429/2017, regulamentando
especificamente a terceirização e permitindo sua utilização em todas as atividades dos empregadores.
Mais recentemente, no dia 30 de agosto de 2018, o Supremo Tribunal
Federal declarou a constitucionalidade da terceirização irrestrita, ao julgar a
ADPD nº 324 e o RE 958.252. Em suma permitiu a terceirização.
Quando se fala em terceirização, a ideia que permeia o senso comum é a
de redução de custos e da burocracia inerente ao contrato de trabalho. Para
os defensores, é medida salutar à geração de empregos e racionalização da
produção. Os contrários sustentam que é medida perniciosa, alegando a redução da proteção do trabalhador. Fato é que a questão ainda há de gerar
muita discussão.
É importante lembrar que a nova lei e o entendimento do STF também
contém diversas obrigações para o contratante de terceirizados.
Deixamos algumas dicas:
• A terceirização é entre pessoas jurídicas. A Lei nº 13.429/2017 estabelecem entre os critérios específicos da terceirização, a quantidade capital social
mínimo para a empresa fornecedoras dos serviços. Desta forma a intermediadora da mão-de-obra ou a prestadora de serviços não poderá ser pessoa física.
• Contrate sempre por escrito, especificando as atividades que foram terceirizadas e estabelecendo critérios de fiscalização à empresa terceirizada,
especialmente quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas.
• Realize a fiscalização efetiva da empresa contratada, exigindo comprovação documental do cumprimento das obrigações (registro do empregado,
exames admissional e periódico, comprovantes de pagamento de salário,
comprovante de recolhimento do FGTS e do INSS patronal, recibos de entrega
da GFIP, RAIS e CAGED, termo de rescisão e quitação caso o empregado terceirizado tenha sido dispensado durante a prestação de serviços para a contratante). Esteja atendo ao que dispõe a Convenção ou Acordo Coletivo aplicável
o terceirizado. Além disso, entreviste o empregado terceirizado para saber se
tudo o que consta na documentação realmente foi pago. A fiscalização é de
suma importância porque se a prestadora de serviços não cumprir as obrigações trabalhistas, a contratante responde por tais obrigações. É a chamada
responsabilidade subsidiária.
• Para um empregado próprio da empresa contratante ser convertido em
empregado terceirizado, deverá aguardar o prazo de dezoito meses entre os
contratos. Se não aguardar, será considerado empregado da contratante.
• Quanto a prestação de serviços for na sede da empresa contratante,
esta deverá garantir ao empregado terceirizado a igualdade entre empregados próprios e terceirizados condições de alimentação, transporte, atendimento médico/ambulatorial, treinamento e cumprimento de regras relativas
ao meio ambiente do trabalho. Se o trabalho for fora da sede da contratante,
esta deverá fazer a fiscalização do cumprimento destas obrigações.
• A empresa contratante deve reter da remuneração da prestadora de
serviços a cota de contribuição previdenciária.
• Faça as contas: ao terceirizar os serviços realize estudos de viabilidade financeira do contrato, para garantir que a remuneração paga será suficiente para
a empresa terceirizada cumprir todas as obrigações do contrato de terceirização,
especialmente as obrigações trabalhistas.
É importante não se iludir com o preço
baixo. Lembre-se: a empresa contratante é responsável subsidiária, ou seja, se
a prestadora de serviços não cumprir as
obrigações, a contratante poderá ser compelida a cumprir, arcando com pagamentos e outras obrigações. Em suma, avalie
se compensa mesmo terceirizar.
• Por fim, consulte sempre um consultor empresarial e jurídico antes de
terceirizar.

Desta vez, a missão visitou São Paulo no último dia de feira, dando oportunidade para as
empresárias da beleza aproveitar as promoções

A

Dr Alexandre dos Santos Toledo
Diretor de
Assuntos Jurídicos da ACE Batatais

N

o dia 11 de setembro, terça-feira, ainda de madrugada, um ônibus com 44
pessoas partiu da ACE Batatais rumo à
São Paulo, na Missão Empresarial Beauty Fair 2018. Segundo a colaboradora e agente do Sebrae Aqui, Andrea
Oliveira, a missão foi um sucesso e as
participantes comemoraram o fato de
ser o último dia da feira, momento em
que acontece as melhores promoções
para adquirir produtos para salões de
beleza.
Nesse ano, a Beauty Fair, em sua
14ª edição, foi realizada entre os dias
8 e 11 de setembro, recebendo milhares de pessoas de todo o Estado de

São Paulo e de outras regiões do país,
atraindo principalmente os profissionais da beleza que buscam novidades
em produtos e equipamento para
seus salões.
São centenas de stands de várias
marcas expondo seus produtos com
muito trabalho, oficinas palestras e muitas novidades do setor que movimenta
uma boa fatia da economia do país.
A ACE Batatais, em parceria com
o Escritório Regional do Sebrae em
Franca e Sebrae Batatais, promoveu a
Missão Empresarial Beauty Fair 2018,
levando 44 profissionais da beleza do
município à São Paulo. Ainda em agosto, assim que foram abertas as inscri-

ções rapidamente as vagas foram preenchidas.
“As profissionais de Batatais gostam muito desta feira pela sua qualidade. Além das marcas e produtos
que já fazem sucesso no mercado,
também é apresentada uma infinidade de produtos novos e tendência de
beleza que são levados para os salões
de beleza de todo o Brasil por meio
da visitação à Beauty Fair”, comentou
Andrea Oliveira.
Nos anos anteriores, a missão
sempre era agendada em data que
coincidia com a segunda-feira, dia que
a maioria dos salões de beleza permanecem fechados para os profissionais descansarem, porém nesse ano
a Missão Empresarial aconteceu na
terça-feira, o que inicialmente parecia
negativo, porém a data agradou tanto
que a missão de 2019 provavelmente
também será agendada para terça.
“As participantes ficaram muito felizes e gostaram muito, pois era o último dia da feira e as promoções ficaram
muito atraentes. Muitas empresárias
que estavam na missão aproveitaram
e fizeram ótimas compras, comemorando a realização de negócios após a
viagem, como uma forma de adquirir
produtos de ótima qualidade a preços
bem abaixo dos praticados no mercado”, disse Andrea.

Estagiário do CIEE é efetivado por
empresa após o finalizar o programa
Em depoimento, Brightner Ferreira relata a importância da instituição em sua vida

O

CIEE - Centro de Integração
Empresa Escola, presente
em Batatais a 14 anos, se
orgulha em mudar a vida dos jovens
batataenses, venha você também fazer
parte do nosso Programa de Estágio
ou Aprendizagem, faça seu cadastro
no site www.ciee.org.br ou entre em
contato com nossa central de atendimento através do telefone 3003-2433.
Segue depoimento de um ex
aprendiz que foi efetivado na empresa após o término do programa por
seu bom desempenho:
“Há certas coisas na nossa vida
que nos marcam, que despertam algo
especial e transformador; o CIEE, com
toda certeza, é uma dessas marcas
que carregarei por toda vida. O CIEE
mudou minha vida pessoal e profissional, conheci pessoas incríveis, conquistei oportunidades e vivenciei momentos inesquecíveis.
Em 2014 ingressei no programa de
estágio no Tribunal de Justiça de São

Paulo na Comarca
de Batatais, setor de execuções
fiscais, permaneci por dois anos
consecutivos (se
estiverem lendo,
um grande abraço à todos), essa
experiência foi
de grande valia.
Posteriormente
com o programa
de aprendizagem
consegui oportunidade de iniciar
meu trabalho na instituição atual, Claretiano - Centro Universitário, outra
experiência magnífica com desafios
diários que contribuíram para meu
crescimento.
O emprego que possuo, só foi
possível graças ao programa Jovem
Aprendiz do CIEE, realizando a prática concomitante com a teoria, a

orientação nesse período
de um ano e seis meses foi
essencial para lidar com situações adversas, adquiri
habilidades na área administrativa e compreendi a
importância da comunicação correta no ambiente
de trabalho.
O CIEE foi um divisor de
águas na minha vida, entrei
sem nenhuma experiência
na empresa e, graças ao
programa, adquiri competências que jamais poderia
ter adquirido sem o conhecimento que foi construído.
Ressalto meus sinceros agradecimentos à toda equipe do CIEE.
Brightner Roberto de Souza Ferreira, 20 anos, nascido em Ribeirão
Preto e residente na cidade de Batatais. Auxiliar Administrativo no Setor
de Compras do Claretiano – Rede de
Educação (unidade Batatais)”
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Programa Roda SP estará em Batatais em novembro

O

Diretor de Turismo de Batatais,
Fernando Jordão
participou no último dia 11
em Ribeirão Preto da primeira reunião do programa
Roda SP, juntamente com
outras cidades envolvidas
como: Franca, Rifaina, Altinópolis, Ribeirão Preto, Brodowski, Santo Antônio da
Alegria, dentre outras.
O Roda SP traz diversas
novidades. As opções de roteiros permitem conhecer e
aproveitar as belezas naturais, o patrimônio rural, histórico, cultural, de compras,
entre outras atrações da
região, nos modernos e confortáveis ônibus do Roda SP
que tem acompanhamento
de guias de turismo durante
todo o percurso e na visitação dos atrativos. Com ape-

nas R$ 10,00 você viaja o dia
inteiro por algumas cidades
de nossa região.
O programa será realizado nos dias de 10 a 25 de
novembro. O Departamento
de Turismo de Batatais está
enviando aos organizadores uma lista com os pontos
turísticos de nossa cidade,
para que eles possam fazer uma avaliação e incluir
no roteiro do visitante. “O
programa é de suma importância para nossa Estância
Turística que também receberá visitantes da região em
seus atrativos, movimentando assim a economia da
cidade.
O programa é realizado
pelo governo do Estado de
São Paulo, através da Secretaria de Turismo com apoio
das prefeituras municipais.

RODA SP Criado em 2011, e
é uma linha de ônibus turística que tem como objetivo
promover o turismo paulista; oportunizar a realização
de viagens aos visitantes e
moradores do estado por
meio de roteiros turísticos
de ônibus, organizados e
de baixo custo; e alavancar
a economia local e regional.
A ação é itinerante, com
a realização de circuitos
turísticos em ônibus, percorrendo diversas regiões
turísticas do estado de São
Paulo, acompanhando o fluxo de turistas em eventos, e,
principalmente em períodos
de alta temporada e de férias.
O programa é um exemplo de sucesso, que desde
sua criação, já transportou
em média 330 mil passagei-

ros, percorreu mais de 165
municípios paulistas e visi-

tando mais de mil atrativos
e equipamentos turísticos.

Fonte: Prefeitura de Batatais

A partir de outubro Batatais terá CEP por logradouro

A

partir do dia 3 de
outubro, o município de Batatais

A

passará a ter um Código de
Endereçamento Postal-CEP
por logradouro. Isso significa

que cada quadra, rua, alameda, viela, avenida e travessa
passará a ter um CEP indivi-

dual, ou seja, todos receberão um código dentro da faixa
de CEP 14300-001 a 14319999 substituindo assim, o
CEP geral 14300-000 usado
anteriormente, para todos os
endereços da cidade. Já para
a zona rural de Batatais, será
utilizado o CEP 14319-899.
Os Correios recomendam
também, que a população
entre em contato com seus
remetentes e empresas onde
possuam cadastro, para que
estes, sejam atualizados e,
passem a utilizar o CEP espe-

cífico do seu endereço, e no
caso de novos cadastros, será
necessário a utilização do CEP
individual.
Os sistemas de bancos e
empresas que trabalham conectados ao banco de dados
dos Correios, serão atualizados com o CEP por logradouro.
A nova codificação segundo os Correios, vem para
facilitar a localização de endereços, beneficiando assim,
moradores e empresas que
prestam serviços na cidade

e, o sistema ainda vai permitir que o CEP seja usado
como referência de garantia
de confirmação de endereço,
o que é uma prática comum
entre empresas de diversos
segmentos.
Para consultar o CEP de
cada logradouro, basta acessar o site dos Correios/Busca
CEP. O endereço eletrônico é
o http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/ .
Fonte: Prefeitura de Batatais

Prefeitura de Batatais
divulga edital com 176 oportunidades

Prefeitura de Batatais,
divulgou
o edital do novo
concurso público para cadastro reserva e contratação de
novos profissionais dos níveis
fundamental, médio e superior. Ao todo são 176 vagas
imediatas, sem contar com
as carreiras para formação de
cadastro reserva.
O Instituto Indec é o responsável pela organização do
certame, que abre inscrições
entre 0h do dia 3 de setembro até às 23h59 do dia 7 de
outubro de 2018. O valor das
taxas é de R$ 35 (nível fundamental), R$ 50 (nível médio) e
R$ 75 (nível superior).

VAGAS CONCURSO
PREFEITURA DE BATATAIS SP
Nível fundamental: Coletor de Lixo, Encanador, Eletricista, Pedreiro, Jardineiro,
Motorista e Servente.
Nível médio: Agente Comunitário de Saúde, Escriturário, Recepcionista, Agente
de Combate as Endemias,
Agente Leiturista, Agente de

Saneamento, Atendente de
Consultório Dentário, Auxiliar
de Farmácia, Fiscal, Fiscal de
Tributação, Guarda Municipal, Guia Turístico, Operador
da ETA, Operador de Máquinas, Supervisor de Agente
Comunitário de Saúde, Técnico em Eletroencéfalograma,
Técnico em Enfermagem, Técnico em Informática, Técnico
em Radiologia Médica, Técnico em Segurança do Trabalho
e Topógrafo.
Nível superior: Arquiteto, Assistente Social, Bibliotecário, Contador, Dentista,
Diretor de Controle e Fiscalização Ambiental, Enfermeiro,
Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico
Auditor, Médico Cardiologista, Médico Cirurgião Geral,
Médico Cirurgião Vascular,
Médico Clinico Geral, Médico Dermatologista, Médico
Emergencialista, Médico do
Trabalho – Perito, Médico
Gastroenterologista, Médico
Generalista da Família, Médico Ginecologista-Obstetra,
Médico Infectologista, Mé-

dico Neurologista, Médico
Oftalmologista, Médico Ortopedista, Médico Otorrinolaringologista, Médico Pediatra, Médico Plantonista,
Médico Psiquiatra, Médico
Reumatologista, Médico Urologista, Médico Veterinário,
Procurador Jurídico, Psicólogo, Técnico Desportivo e Terapeuta Ocupacional.
Cargos do Processo Seletivo: Professor de Educação Básica I – Ensino Fundamental e Educação Infantil;
Professores de Educação Básica II Ensino Fundamental
nas áreas de Arte, Ciências,
Educação Física, Geografia,
História, Inglês, Língua Portuguesa e Matemática.
PROVA CONCURSO
PREFEITURA DE BATATAIS SP
A prova objetiva será
composta por questões de
língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. A aplicação está marcada para acontecer no dia
25 de novembro de 2018. O
local de prova será divulgado

em breve.
Os interessados podem
realizar as inscrições exclusivamente pela internet, por
meio do site: www.institutoindec.com.br, até o dia 07
de outubro. Segundo o Secretário Municipal de Administração, André Moroti, o
Concurso Público é a melhor
forma de contratação, devido
a sua transparência e acessibilidade a todos, ofertando
novas vagas no mercado de
trabalho e também reforçando o quadro de funcionários.

DETALHES CONCURSO
PREFEITURA DE BATATAIS SP

Concurso: Prefeitura de Batatais
Banca organizadora: Instituto Indec
Cargos: diversos
Escolaridade: todos os níveis
Número de vagas: 176
Remuneração: Até R$ 7.119,29
Inscrições: do dia 3 de setembro até às 23h59 do dia 7 de
outubro de 2018
Taxa: R$ 35,00 a R$ 70,00
Data da prova: 25 de novembro
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Semana do Conhecimento terá Palestra de
Rossandro Klinjey e Feira de Exposições

A

A ACE Batatais e o Claretiano – Centro Universitário prepararam um evento especial para esta edição.
Serão cinco dias com uma programação repleta de palestras, oficinas e muita informação

Semana do Conhecimento, que
neste ano traz uma
programação especial, com
palestras e oficinas diárias e
uma Feira de Exposição de
marcas, produtos e serviços,
será realizada de 22 a 26 de
outubro, segunda à sexta-feira. Tornando o evento ainda
mais notável, no dia 24, quarta-feira, às 19h30, a ACE Batatais e o Claretiano – Centro
Universitário trazem pela primeira vez a Batatais o escritor
e psicólogo clínico, Doutor
Rossandro Klinjey, para a palestra ‘Líder Servidor: realidade gerencial ou marketing
empresarial’. Simplesmente
imperdível.
FEIRA DE EXPOSIÇÕES
Nesta edição da Semana
do Conhecimento, a grande
inovação está na Feira de Exposições, que acontecerá de
22 a 26 de outubro. O local
escolhido para a montagem
dos stands foi a área coberta
das quadras poliesportivas do
Claretiano, exatamente onde
foram realizadas as palestras
nos anos anteriores, com Luiza Helena Trajano em 2016 e
com Professor Pachecão em
2017.
“O local, disponibilizado pelo Claretiano – Centro
Universitário, foi muito bem
escolhido, amplo e coberto,
lembrando que estamos em
plena Primavera, estação que
as chuvas são mais comuns e
ocorrem a qualquer momento”, comentou o vice-presidente de serviços, Ennio Ce-

sar Fantacini.
Ao todo, estão sendo disponibilizados 70 stands para
as empresas exporem suas
marcas, produtos e serviços.
Cada stand possui 3 metros
quadrados. Dependendo da
necessidade da empresa, ela
pode fazer a reserva de mais
stands unificando o espaço,
ou seja, pode ter, por exemplo, um stand de 3 metros de
lateral por 6 metros de frente
e assim por diante.
Todas as empresas associadas podem participar
como expositoras, apresentando aos visitantes suas linhas de produtos, serviços
e fortalecendo suas marcas,
por exemplo, sistemas de segurança e automações residenciais e industriais, roupas,
calçados, automóveis, motocicletas, produtos alimentícios, vidraçarias, de materiais
para construção, decoração,
móveis, gráficos, informática, consórcios, seguradoras,
imobiliárias, etc.
A expectativa é de que o
evento receba aproximadamente cinco mil visitantes,
com muitos estudantes das
escolas e faculdades públicas
e particulares de Batatais e
da região, empresários, pessoas que almejam se tornarem empreendedores e população em geral.
Nesse mês, a ACE Batatais
está entrando em contato
com todas as empresas associada para oferecer os stands,
mas as que já tiverem interesse em participar da Semana
do Conhecimento 2018 como

expositoras, já podem entrar
em contato pelo (16) 37613700 e reservar o seu espaço
de forma antecipada.
O FENOMENAL
ROSSANDRO KLINJEY
No dia 24 de outubro,
quarta-feira, às 19h30, no
Claretiano, Rossandro Klinjey
vem a Batatais pela primeira
vez ministrar a Palestra ‘Líder
Servidor: realidade gerencial
ou marketing empresarial.
Escritor e psicólogo clínico,
fenômeno nas redes sociais,
seus vídeos no YouTube já
alcançaram a marca de mais
de cem milhões de visualizações. Autor de vários livros,
sendo os mais recentes, ‘As
cinco faces do Perdão’, ‘Help:
me eduque!’ e ‘Eu escolho ser
feliz’.
Rossandro é consultor
da Rede Globo em temas
relacionados a comportamento, educação e família,
no programa ‘Encontro com
Fátima Bernardes’, além de
colunista da Rádio CBN. Foi
professor universitário por
mais de dez anos, quando
passou a se dedicar à atividade de palestrante no Brasil, na Europa e nos Estados
Unidos.
Na palestra da Semana
do Conhecimento, Rossandro Klinjey falará sobre ‘Líder
Servidor’. Afinal, a filosofia e
as práticas de liderança servidora se expressam de muitas
formas e são aplicadas em
muitos contextos. Isso porque, a liderança servidora é
uma filosofia e um conjunto

de práticas que enriquece as
vidas dos indivíduos, constrói melhores organizações
e, finalmente, cria um mundo mais justo e solidário. E o
líder servidor não abre mão
do papel de líder, mas em sua
prática ele serve primeiro e
lidera depois.
O quanto isso é de fato
aplicável no cotidiano da sociedade? Essa será a discussão
e o objetivo do evento que
acontece dentro da Semana
do Conhecimento. Para assistir a palestra os ingressos estão sendo vendidos na ACE e
no Claretiano. O valor é de R$
20,00 para associados da ACE
e estudantes e R$ 30,00 para
o público em geral. Informações: 16. 3761-3700, na ACE.
PALESTRAS E OFICINAS
Nos cinco dias de evento,
serão realizadas mais de uma
dezena de palestras e várias
oficinas em vários horários.
Segundo informa a organização, ainda existem mais eventos a serem confirmados na
programação definitiva.

Após a abertura oficial
da Semana do Conhecimento, marcada para acontecer na segunda-feira, dia
22 de outubro, às 19h30,
na quadra poliesportiva do
Clareciano – Centro Universitário, às 20h30, no
anfiteatro da instituição,
será realizada a palestra
“De herdeiro a Sucessor
– Minha História no Agronegócio, com Artur Toledo
Cabral Cota, do Instituto
Realizar Coaching.
Na terça-feira, 23, às 8h,
Café da Manhã – Cenários
Econômicos e Perspectivas de
Mercado – Sicredi, anfiteatro. À
10h50 e às 15h50, Palestra CIEE,
Jovem Aprendiz e Lei do Estágio
no anfiteatro. Às 19h, Oficina
Sebrae – Equipe Motivada (Desenvolvimento de equipes, liderança, autodesenvolvimento,
trabalho em equipe, motivação,
gerenciamento de conflitos, relações humanas), 19h30, Bate
Papo com Empreendedores no
anfiteatro.
Na quarta-feira, 24, às
8h, Café da Manhã com as

Palestras: Certificação Digital e eSocial no anfiteatro. Às
19h30 Palestra: Líder Servidor – Realidade Gerencial ou
Marketing Empresarial? Dr.
Rossandro Klinjey no Ginásio
de Esportes.
Na quinta-feira, 25, às
8h, Café Manhã Boa Vista
SCPC - Orientações sobre Linha Define no anfiteatro, às
10h50 e às 15h50 a Palestra
CIEE - Jovem Aprendiz e Lei
do Estágio, no anfiteatro, às
19h a Oficina Sebrae – Sei
Vender (análise de produto, praça e preço; promoção
e publicidade; processo de
vendas – cliente e demanda;
mercado) e às 19h30 - Palestra Indústria 4.0 e Workshop
Senai, Ciesp, EESC – USP no
anfiteatro.
Já no dia 26, sexta-feira,
às 10h50 e às 15h50, Palestra
CIEE, Jovem Aprendiz e Lei do
Estágio no anfiteatro, às 19h
serão realizados vários Eventos Culturais no Ginásio de
Esportes e às 22h acontece o
encerramento das atividades
e Feira de Exposição.
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Lançamento oficial do 5º Movimenta Batatais dá início
às inscrições e vendas de camisetas
O evento foi antecipado para o dia 25 de novembro em função do Concurso Público da Prefeitura

N

o dia 28 de setembro, sexta-feira, às
17h, no Salão de
Eventos Alcides Milan, sede
da ACE Batatais, foi realizado o
lançamento oficial do “5º Movimenta Batatais”, que marca
o início das inscrições para a
ação social que acontecerá na
manhã do dia 25 de novembro, domingo, em frente ao

Posto Ômega, com caminhada,
corrida e ciclismo. O recurso
arrecadado será para custear
o evento e repasse às entidades assistenciais participantes.
Nesse ano a novidade é a facilidade de pagamento, pois cada
entidade receberá uma maquininha de cartão de crédito e
débito da Sicredi Batatais.
Inicialmente, havia sido di-

vulgado que o 5º Movimenta
Batatais seria realizado no dia
2 de dezembro, porém, devido
à realização do Concurso Público da Prefeitura, os organizadores decidiram mudar a data
para o dia 25 de novembro,
assim todos poderão participar
da ação sem ter maiores preocupações.
O 5º Movimenta Batatais é
a continuação da ação da ACE
Batatais, criada e desenvolvida
em 2014 por César Henrique
de Sousa, Guilherme Ferraz
de Menezes Borges e Roberto
Carlos Nardi (Zinho), que conta
com o total apoio e participação dos empresários João Luiz
Ribeiro Silva e Gino Ivair Belon
que integram a Comissão Organizadora do evento.

Desde a primeira edição,
o Movimenta Batatais tem o
apoio e a simpatia de toda a diretoria da ACE. Pela seriedade
e ideologia o evento conseguiu
várias parcerias e patrocínios
entre os empresários batataenses, tornando o projeto uma
realidade, com data e hora
marcadas para acontecer, com
objetivo de criar a consciência
solidárias, de responsabilidade
social e promover atividades físicas entre os participantes.
O lançamento oficial da ação
contou com a presença de vários empresários e autoridades
do município. “Agradecemos a
todos os patrocinadores e parceiros que acreditam em nosso
projeto. Ficamos muito felizes
pelo acolhimento que recebe-

mos, tudo isso
em prol da solidariedade humana”,
disse Zinho.
“Nas edições
anteriores foi repassado às entidades mais de R$
300 mil, e nesta
edição esperamos também um
bom resultado”,
ressaltou Guilherme Borges.
“A camiseta masculina será
do tamanho P ao XG e feminina baby look também do PP
ao XG. O valor da camiseta e
da inscrição será R$ 60. Com
as maquininhas de cartão, as
pessoas poderão parcelar o valor em até quatro vezes”, informou João Luiz.

SERVIÇO
As camisetas podem ser
adquiridas diretamente nas
entidades participantes ou
no Supermercado Real do
Centro, localizada no início
da avenida Avenida Prefeito
Geraldo Marinheiro. Mais informações pelo telefone (16)
3761-3700.

CAMPANHA PROMOCIONAL:

Unimed reduz número mínimo de adesões por empresa aos
planos de saúde para associados da ACE

D

iante de parceria
firmada há vários
anos com a Unimed,
a ACE Batatais oferece às empresas associadas os planos de
saúde empresarial para associados que tenham no mínimo
três pessoas participantes. Nas

A promoção é por pouco tempo e pode beneficiar empresas que queiram apenas uma adesão

visitas e contatos dos colaboradores e diretores da ACE com
seus associados, foi solicitado a possibilidade da Unimed
autorizar a adesão de microempreendedores individuais
e empresas de pequeno porte
que tenham uma ou duas pes-

soas interessadas.
Visando atender a esta solicitação o presidente da ACE
Batatais, Gino Bellon, manteve contato com a direção da
Unimed Batatais e protocolou
a proposta, sendo autorizada
a adesão de uma ou duas pes-

soas de forma promocional,
pelo período de quatro meses,
compreendido de outubro deste ano a janeiro de 2018.
Com esta iniciativa, todos
os associados que tenham
apenas uma pessoa interessada em aderir ao convênio
Unimed, devem manter contato com a ACE solicitando uma
visita. Podem aderir aos planos
os proprietários, sócios, representantes legais e seus empregados. O beneficio é estendido
ao cônjuge; companheiros com
união estável; filhos e enteados com idade de até 21 anos
ou estudantes universitários
com até 24 anos; tutelados e
ou menores sob guarda; os
recém-nascidos, natural ou
adotivo; e adotivos menores
de 12 anos. São oferecidos pla-

nos empresariais em duas categorias, o Plano Empresarial
Ambulatorial / Hospitalar com
Obstetrícia e o Plano Ambulatorial (sem internação).
No plano ambulatorial hospitalar com obstetrícia é oferecido nas opções de enfermaria
– com internações em enfermaria de dois a quatro leitos;
quarto simples – com acompanhante e sem banheiro privativo; e apartamento – com
acompanhante e banheiro privativo. É efetuado com atendimento de consultas ilimitadas,
exames complementares ou
de diagnostico; procedimentos ambulatoriais e internações clinicas e cirurgias (UTI,
CTI); procedimentos especiais
(quimioterapia, radioterapia,
diálise, hemodiálise e outros
exames), transplante de rim e
córnea, tratamentos psiquiátricos. No plano ambulatorial
sem internação, não é oferecido cobertura de atendimentos
de internações hospitalar,
O convenio oferece diversas especialidades médicas,
atendimento de urgência e
emergência no Centro Médico Unimed 24 horas, farmácia
com preços reduzidos e disponibilidade de disque-entrega
gratuito, alem do Núcleo de
Atenção à Saúde – Viver Bem,

localizado no mesmo prédio
da Farmácia Unimed, que promove trabalhos preventivos de
acompanhamento e orientação aos pacientes com doenças crônicas, proporcionando
uma melhor qualidade de vida.
Para o presidente da ACE,
Gino Bellon, o acordo firmado
proporcionará aos associados
que ainda não têm plano de saúde a oportunidade de aderir aos
benefícios oferecidos pela Unimed com mensalidades reduzidas aos associados da ACE e a
segurança de bom atendimento.
MAIS INFORMAÇÕES:
ACE Batatais – Telefone:
3761-3700 – Email: acebatatais@acebatatais.com.br.
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Eleições 2018

Veja quem são os candidatos a
presidente da República nas eleições 2018

D

epois das convenções partidárias, 13 legendas aprovaram
seus nomes na corrida pela Presidência da República nas eleições 2018.
Desses, 12 candidatos tiveram seus registros aprovados pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). Confira abaixo, por ordem
alfabética, quais são os candidatos à Presidência confirmados pelos partidos em
suas convenções nacionais> Posteriormente, com a candidatura de Luiz Inácio
Lula da Silva barrada pelo TSE, Haddad foi
aprovado como candidato à presidência
pelo PT.
ALVARO DIAS (PODEMOS)
O Podemos oficializou Alvaro Dias
como candidato a presidente da República em convenção realizada em Curitiba. Senador eleito com 77% dos votos do
Paraná na última eleição, ele enfatizou o
combate à corrupção durante discurso no
evento. O vice na chapa é Paulo Rabello
de Castro (PSC). O ex-presidente do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES), que já havia oficializado
seu nome também como candidato a presidente, abriu mão da
cabeça de chapa para formar a coligação com o Podemos. Além
do PSC, Dias contará com o apoio do PRP e do PTC. Ex-PSDB e
Partido Verde, o senador disse que ainda procura outros partidos para sua coligação.
CABO DACIOLO (PATRIOTA)
O Patriota, antigo Partido Ecológico Nacional, oficializou o nome do deputado federal Cabo Daciolo como candidato a presidente da República. A pedagoga Suelene Balduino Nascimento, também filiada ao partido, é a vice da
chapa. Daciolo foi eleito para a Câmara dos Deputados pelo
PSOL, mas acabou expulso do partido em 2015, sob acusação de descumprir ordens da liderança da sigla. Em 2011,
ele ganhou notoriedade ao liderar uma greve de bombeiros
no Rio de Janeiro.
CIRO GOMES (PDT)
O PDT oficializou Ciro Gomes como candidato a presidente
da República. Em um discurso para uma plateia de militantes
que não contou com a presença de líderes de outros partidos,
ele rebateu críticas recebidas do mercado financeiro, falou sobre seus planos para segurança pública e afirmou que estará
ao lado dos mais pobres e da classe média. A vice na chapa é
a senadora Katia Abreu, também do PDT. A escolha pelo nome
da parlamentar aconteceu após Ciro não conseguir fechar uma
aliança com o PSB, partido que deverá se manter neutro na corrida ao Planalto após acordo com o PT.
FERNANDO HADDAD (PT)
Fernando Haddad foi oficializado como candidato a presidente pelo PT no dia 11 de setembro, data limite fixada pelo
ministro Luís Roberto Barroso para que o partido substituísse
seu cabeça de chapa após decisão que barrou a candidatura de
Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Lava Jato. O
ex-prefeito de São Paulo, derrotado no primeiro turno na tentativa de se reeleger nas eleições municipais de 2016, terá a

JAIR BOLSONARO (PSL)
O PSL definiu por aclamação Jair
Bolsonaro como candidato a presidente da República. Ovacionado durante a
convenção realizada no Rio de Janeiro,
o deputado federal disse que pretende fundir os ministérios da Fazenda e
do Planejamento; e da Agriculta e do
Meio Ambiente. O presidenciável também falou sobre possíveis privatizações
de estatais. O vice na chapa é o general
Hamilton Martins Mourão, do PRTB. O
nome do militar foi confirmado após as
recusas do senador Magno Malta (PR) e
da advogada Janaina Paschoal.

deputada estadual gaúcha Manuela D´Ávila (PCdoB) como candidata a vice na corrida presidencial.
GERALDO ALCKMIN (PSDB)
O PSDB oficializou Geraldo Alckmin como candidato à
Presidência da República em convenção realizada em Brasília. O ex-governador recebeu 288 votos dos 290 delegados do partido que participaram da votação. Na cerimônia,
também foram aprovadas a coligação - com PP, DEM, PR,
Solidariedade, PRB, PSD, PTB e PPS - e o nome da senadora
gaúcha Ana Amélia (PP) como candidata a vice. Esta é a
segunda vez que o ex-governador de São Paulo concorre
ao Palácio do Planalto. Candidato pelo PSDB em 2006, Alckmin foi derrotado no segundo turno daquela eleição pelo
ex-presidente Lula.
GUILHERME BOULOS (PSOL)
O PSOL oficializou Guilherme Boulos como candidato a
presidente da República. Durante a convenção partidária,
realizada no centro de São Paulo, o líder do Movimento dos
Trabalhadores Sem Teto (MTST) disse estar preocupado com
a participação de militares na política brasileira, prometeu revogar atos do governo Temer, como a reforma trabalhista e o
teto de gastos públicos, e criticou o Judiciário. A líder indígena
Sônia Guajajara (PSOL) foi oficializada como vice da chapa que
fará coligação com o PCB.
HENRIQUE MEIRELLES (MDB)
O MDB oficializou a candidatura de Henrique Meirelles à
Presidência da República. O nome do ex-ministro da Fazenda foi aprovado com 419 votos dos delegados do partido. O
presidente da República Michel Temer esteve na cerimônia
e afirmou que Meirelles dará continuidade “às reformas de
que o País ainda precisa”. O vice na chapa é Germano Rigotto, também do MDB. Segundo Meirelles, o ex-governador do
Rio Grande do Sul foi uma “escolha pessoal”. O partido fechou
aliança apenas com o PHS para as eleições deste ano.

JOÃO AMOÊDO (NOVO)
O empresário João Amoêdo foi oficializado pelo Partido Novo como candidato à Presidência. Com passagens por
Unibanco e Itaú-BBA, Amoêdo defende
a privatização das empresas estatais
brasileiras, mas rejeita o rótulo de “candidato do mercado financeiro”. Durante
a convenção do Novo, ele declarou que
deseja ser um “servidor” da população. O candidato a vice na
chapa é o professor universitário Christian Lohbauer, também
do Partido Novo.
JOÃO GOULART FILHO (PPL)
Último partido a oficializar seu candidato à Presidência, o
PPL aprovou o nome de João Goulart Filho como um dos concorrentes ao Planalto. Filho do ex-presidente João Goulart, deposto pela ditadura militar em 1964, esta é a primeira vez que
ele concorre ao cargo. O candidato a vice na chapa é Léo Alves
(PPL), professor da Universidade Católica de Brasília.
JOSÉ MARIA EYMAEL (DC)
O partido Democracia Cristã (DC) oficializou a candidatura
de José Maria Eymael para a Presidência. Conhecido pelo jingle
“ei, ei, Eymael, um democrata cristão”, esta é a quinta vez que
o ex-deputado federal concorre ao Palácio do Planalto. O vice
na chapa este ano é o pastor Helvio Costa (DC).
MARINA SILVA (REDE)
Marina Silva foi oficializada como candidata a presidente da
República pela Rede. Fundadora do partido, ela foi aprovada
por aclamação para concorrer pela terceira vez ao Palácio do
Planalto. Nas eleições de 2014 e 2010, quando foi candidata
por PSB e PV, Marina ficou em terceiro lugar nas corridas presidenciais ao receber cerca de 20 milhões de votos em cada
pleito. O vice na chapa é Eduardo Jorge, do PV. Ex-deputado
federal, ele também foi candidato à Presidência em 2014.
VERA LÚCIA (PSTU)
O PSTU oficializou a candidatura da operária sapateira Vera
Lúcia para a Presidência da República. A convenção, realizada
na sede do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, definiu o
professor e ativista Hertz Dias (PSTU) como vice da chapa. O
partido também decidiu que não fará nenhuma coligação.
Fonte: Igor Moraes, O Estado de S.Paulo
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Espaço da Mulher Empresária

U

ma empresária jovem, que vem fazendo muito sucesso no setor de roupas íntimas femininas e masculinas
em Batatais, com um rápido crescimento comercial,
já conhecida pelos quatro cantos da da cidade devido aos produtos de qualidade e ótimos preços, tornando a empresa Lilia
Lingerie referência. A nossa homenageada da edição de outubro é Lilia Patrícia de Oliveira Garcia, aniversariante do dia 7 de
janeiro, portanto, do signo de Capricórnio, casada com Sidnei
Gregolato Garcia, mãe do jovem Arthur de Oliveira Garcia de 12
anos de idade. Com uma bela história de crescimento e superação, o plano de futuro de Lilia é aumentar ainda mais sua loja
para oferecer mais empregos. “Ainda há muito desemprego.
Esse é o meu maior plano”, ressalta ela. Confira:

Espaço Mulher Empresária - Com quantos anos você
começou a trabalhar? Onde
trabalhou pela primeira vez?
Lilia Patrícia de Oliveira
Garcia - Minha primeira experiência de trabalho foi com
o Dr. Hildebrando Crivelenti,
eu tinha 17anos de idade e
era babá.
EME - Como e quando
surgiu a empresa Lilia Lingerie?
Lilia Garcia - Eu trabalhava no Supermercados Nori
quando engravidei do Arthur, logo quando o Arthur nasceu,
eu não tinha com quem deixá-lo, mas não podia ficar parada,
eu precisava ter uma renda sem sair de casa, foi quando comecei a vender lingerie, sempre tive e ainda tenho muitos(as)
amigos(as) no supermercado e eles viraram meus clientes desde então. Mas eu na época não tinha a intenção de abrir uma
loja física, foi quando eu voltei para o Nori quando o Arthur
já estava maior, mas continuei a vender. Trabalhando ainda no
Nori foi gerando mais clientes, e eles falavam sempre “suas coisas são lindas, tem qualidade e o preço é ótimo, porque você
não abre uma loja”, foi quando começou a brotar o desejo de
abrir uma loja pensando nos clientes que eu já tinha.
EME - Você teve algum apoio ou incentivo para abrir a empresa?
Lilia Garcia - Sim, minhas irmãs, meu esposo, toda a minha
família sempre me apoiou, meus clientes e amigos me incentivavam bastante. Abri a loja no bairro Vila Lídia e eu vi que
realmente iria dar certo, meus clientes amaram a ideia. Eu decidi que precisava de um espaço maior, para melhor atender
meus clientes. Achei um ponto que atendia as necessidades da
loja no centro e logo fui muito incentivada pela minha família,
amigos e clientes.
EME - Quais dificuldades
você encontrou no início?
Lilia Garcia - Quando comecei não encontrei muitas
dificuldades, o momento
mais difícil foi quando resolvi
ir para o espaço novo no centro, sonhei com esse espaço,
tinha fechado com o proprietário, fiz contrato, tudo
ia dar certo, iria para um espaço maior onde eu ofereceria mais produtos para meus
clientes, a localização era melhor. Tudo ia muito bem, meus
clientes ficam contentes com

em um outro espaço melhore mais amplo para meus clientes
Graças a Deus.
EME - O mercado de roupas íntimas é muito concorrido
em Batatais?
Lilia Garcia - Para mim não, pois Batatais é uma cidade que
está crescendo muito, Graças a Deus. Sei que tem várias lojas
desse mesmo seguimento, e creio que tem espaço para todas
serem felizes, muitas vezes meus clientes não são de outras
lojas e vice versa. Respeitar, isso é primordial para mim!
EME - O fato de ser mulher e trabalhar com produtos para
o público feminino contribui para o sucesso de sua empresa?
Lilia Garcia - Sim, claro! Toda mulher quer se sentir linda, e
o fato de oferecer produtos lindos, de qualidade e preço bom
para elas faz toda a diferença. Eu, sendo mulher, mãe e esposa,
muitas vezes sei compreender cada uma delas, mas sei também que cada mulher é única e suficiente em sua beleza.
EME - A sua loja também possui artigos para o público
masculino?
Lilia Garcia - Sim, tenho clientes homens também desde do
começo eu sempre quis agradar a todos os públicos.

a novidade, minha família, meu filho, estávamos
muito felizes. Um dia antes da reinauguração, fui
montar a loja com as mercadorias novas, biquíni
lingerie pijamas etc., tudo novo, mercadorias que
eu nem havia pago ainda, meus clientes estavam
animados para ver as novidades, montamos tudo,
colocamos tudo no lugar, pois a reinauguração
seria no outro dia. Fizemos a reinauguração, foi
um sucesso, trabalhamos nesse dia até depois
do horário. Fiquei na loja com meu esposo até as
22h50, pois ainda precisava colocar as coisas no
lugar e receber os moveis que faltavam. No outro
dia por volta das 9h recebi uma ligação da minha
funcionaria dizendo que a loja havia sido assaltada, eu fiquei desesperada. Os ladrões haviam levado tudo, mercadoria, cabides e maquininha de
cartão, era como se eles dissessem “agora é fim
de um sonho”. Foi o dia mais difícil para mim, ver
meu filho de 12 anos chorando e a loja completamente vazia. Por um momento pensei em desistir,
mas minha família, alguns amigos e clientes me deram forças
para continuar e eu recomecei do zero literalmente. Hoje estou

EME - Como é o dia-a-dia na empresa e quais as suas responsabilidades?
Lilia Garcia - Bom, é corrido, procuro estar sempre em contato com os clientes, isso é de grande responsabilidade para
mim. Tenho uma funcionaria onde a nossa responsabilidade é
sempre atender bem os nossos clientes, independentemente
de qualquer coisa. Aqui nossos clientes sempre ficam a vontade e tentamos fazer sempre tudo pra eles saírem satisfeitos.

EME - Se não trabalhasse no setor varejista, qual outro
trabalho gostaria de fazer?
Lilia Garcia - Eu gosto de trabalhar com pessoas, adoro conversar. Se não tivesse loja gostaria de trabalhar como jornalista, para estar sempre em comunicação.
EME - Como prefere passar os seus momentos de descanso e lazer?
Lilia Garcia - Sempre com a minha família e amigos, amo
estar com eles independente do lugar.
EME - Quais os seus planos para o futuro?
Lilia Garcia - Meu plano para o futuro é ter uma loja maior,
para empregar mais pessoas, pois ainda há muito desemprego.
Esse é o meu maior plano!
EME - Qual a dica para as mulheres que estão começando
uma nova empresa ou iniciando uma carreira profissional?
Lilia Garcia - Não desista dos seus sonhos tenha fé. Deus
em primeiro lugar! Se aproxime sempre de pessoas que te darão apoio mesmo nos momentos difíceis.
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Entrevista – AP Odontologia Especializada
sou eu Dr. André Reis Pinto e minha
esposa Dra. Gislayne Ap. Pereira
Pinto. Ainda contamos com mais
três profissionais da área Dra. Alice
Petri, Dra. Adrielle Fracaroli e Dr.
Frederico Bordini e com duas colaboradoras Helena Pereira e Juliana
Groti. A nossa clínica ainda conta
com os serviços de fisioterapia Dra.
Ana Claudia Fantacini.

ornal Empreenda - Quando
e como começou a história
da clínica AP Odontologia?
AP Odontologia Especializada Em março de 2006 após nós formarmos em Minas Gerais assumimos
uma clínica já existente no mesmo
endereço onde demos início a uma
transformação física e de atendimento, visando maior conforto e
qualidade para nossos clientes com
profissionais especializados e qualificados por áreas de atuação.

EM - Quais produtos e serviços
a empresa oferece aos seus clientes?
AP Odontologia - Oferecemos
aos nossos clientes atendimento
especializado em todas as áreas da
odontologia. Começando por tratamentos ortodônticos com aparelhos ortopédicos e miofuncionais
removíveis, fixos nos sistemas convencionais e autoligados,
tratamentos orto-cirúrgicos e alinhadores invisíveis. Para a reabilitação
oral oferecemos implantes dentários, facetas e
lentes de contato dental,
restaurações, clareamento dentário, próteses fixas e removíveis além de
contar com tratamentos
periodontais (gengiva),
endodônticos (canal) e cirurgias em geral.

EM - Quem são os proprietários
e com quantos colaboradores a
empresa conta?
AP Odontologia - Proprietários
da AP Odontologia Especializada

EM - Qual o diferencial da AP Odontologia
Especializada?
AP Odontologia - Primeiramente o respeito

Por Dr. André Reis Pinto e
Dra. Gislayne Ap. Pereira Pinto

J

e carinho por nossos clientes, para
isso contamos com excelente localização, ambientes confortáveis
com wifi, espaço Kids, sala de esterilização adequada de acordo com
a vigilância sanitária e profissionais
diferenciados que atuam como professores em diferentes instituições
de ensino em toda região e exterior.
EM - A AP Odontologia atende
também crianças?
AP Odontologia - Sim, não faz
muito tempo que começamos o atendimento em odontopediatria que era
a única especialidade que não atendíamos, devido a pedidos frequentes
de nossos clientes agora a AP Odontologia Especializada conta com atendimento infantil desde a prevenção a
tratamentos mais complexos.

EM - A partir de qual idade já
pode fazer ortodontia?
AP Odontologia - Na verdade,
não existe uma idade limite, nem
mínima e nem máxima, depende de
um diagnóstico individualizado para
cada paciente. Já realizamos tratamentos ortodônticos em pacientes
de 04 a 70 anos de idade.
EM - Com qual frequência deve-se visitar o dentista?
AP Odontologia - Deve-se visitar o dentista no mínimo de 6 em
6 meses. Com essa frequência, nós
profissionais da odontologia somos
capazes de acompanhar e identificar qualquer alteração na cavidade
bucal de forma inicial ou evitarmos
o avanço de alguma patologia já
existente. Mas a melhor maneira de
cuidar de sua saúde bucal é a prevenção através de procedimentos
profiláticos, orientações sobre cuidados bucais e acompanhamentos
periódicos.

EM - A AP Odontologia também atende clientes de outras
cidades?
AP Odontologia - Sim, devido
a diversidade e qualidade dos procedimentos que realizamos temos
uma procura bastante grande de
toda região. Temos também antigos
clientes que não residem mais em
Batatais e retornam para realizar
seu tratamento odontológico conosco.
EM - Quais os dias e horários de
atendimento da AP Odontologia,
endereço, telefone de contato e
páginas na internet?
AP Odontologia - Nossos atendimentos são: Segunda a sexta
feira: 9h as 20h. Estamos localizados na rua Santos Dumont, n.º
50 – Centro Batatais/SP. Telefones
de contato: (16) 3662-7541 e (16)
99967-9838 (WhatsApp). Instagran:
@dr.andrereispinto. Facebook: AP
Odontologia Especializada.

Entrevista – Batata Doce
para nós e para o cliente, afinal é
sempre muito bom organizar festas,
reuniões e investir no lazer. Um bolo
por mais simples que seja, assoprar
uma velinha, uma sacolinha de doces para a criança, tem sempre bons
sentimentos envolvidos e isso é precioso.
EM - Como foi escolhido o nome
Batata Doce?
Batata Doce - Queríamos para a
loja um nome original e agradável,
fomos muitos felizes na escolha do
nome Batata Doce, parece que agradamos bastante.
EM - Quem são os proprietários
e com quantos colaboradores a
empresa conta?
Batata Doce - Aqui trabalhamos
eu, Eduardo Carvalho, minha esposa
Erika e nossa colaboradora e amiga
Maria Clara.
Por
Eduardo Carvalho – empresário

J

ornal Empreenda - Como a
empresa Batata Doce surgiu
e quando começou as suas
atividades no comércio de Batatais?
Batata Doce – No dia 25 de setembro completamos quatro anos
de loja. Sempre trabalhei fora, viajando como representante comercial e assim como muitos brasileiros,
sentia vontade de ter meu próprio
negócio. Decidimos por trabalhar
com artigos de festas porque queríamos trabalhar com algo prazeroso

EM - Quais produtos a empresa
Batata Doce oferece?
Batata Doce - Trabalhamos com
produtos para todos os tipos de
festas, como kits decorativos temáticos, decoração personalizada,
grande variedade de embalagens,
produtos para confeitaria, cestas
decoradas para todas ocasiões,
além de grande variedade de doces
de qualidade que é o carro chefe da
loja.
EM - Qual produto o mais procurado pelos clientes?
Batata Doce – Todos os nossos
produtos são muito procurados e
tem boas saídas, pois trabalhamos
com comprometimento e buscamos atender as necessidades dos
nossos clientes, inclusive estendemos horário de atendimento durante a semana e a loja fica aberta
até as 20h para que nossos clientes

possam fazer suas compras com
tranquilidade.
EM - Batatais possui muitas empresas no mesmo ramo de atuação.
Como é a concorrências nesse setor?
Batata Doce - Na cidade há outros comércios do mesmo segui-

mento que o nosso, mas para mim
os tenho como companheiros e
parceiros; a parceria além de mais
saudável é uma vantagem no que se
refere ao desenvolvimento das empresas.
EM - Quais os dias e horários de
atendimento, endereço, telefones
de contato, e-mail e página
na internet?
Batata Doce – A Batata Doce está aberta para
atendimento de segunda a sexta, das 9h às 20h.
Aos sábado das 9h às 18.
Estamos localizados à Rua
Santos Dumont, n.º 611,
Centro, Batatais – SP. Telefones para contato (16)
3662-9766 e (16) 991039104. O e-mail é educarvalhobtt@gmail.com a nossa
página no Facebook é Batata Doce.
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Saldo da Balança Comercial de
Batatais é de US$ 47,26 milhões

egundo dados divulgados pelo Ministério
da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços (MDIC), o
saldo da balança comercial de
Batatais, no período de janeiro
a agosto é de US$ 47,26 milhões.
No período as exportações somaram US$ 48,92 milhões e as
importações US$ 1,66 milhões.
No mesmo período de 2017 as
importações chegaram a US$
77 milhões, as importações US$
934,8 mil e o saldo foi de US$
76,07 milhões.

Batatais se encontra em 98º
ranking do Estado e 384º da
União. O Estado de São Paulo tem
645 municípios e o Brasil 5.570. A
participação das exportações no
estado é de 0,1% e nas importações de 1,66%. Comparados os
dados com o mesmo período de
2017, houve uma queda nas exportações de 36,47% e aumento
nas importações de 78,49%.
O município possui 10 empresas exportadoras e 12 importadoras. O maior volume das exportações em 2018 foi de açúcar com

US$ 48,92 milhões, totalizando
95% das exportações, seguido
por maquinas e implementos
agrícolas que totalizou US$ 1,69
milhões, correspondendo a 3,5%
do total exportado. No mesmo
período do ano de 2017 as exportações de açúcar atingiram
US$ 74,68 milhões, correspondendo a 97% do valor total exportado.
Os principais países que importaram produtos de Batatais,
foram: Egito US$ 6,3 milhões
(13%), Iraque US$ 4,6 milhões

(9,4%), Arábia Saudita US$ 4,56
milhões (9,3%), Nigéria US$
4,43 milhões (9,1%), Malásia
US$ 3,8 milhões (7,8%), Emirados Arabes US$ 3,66 milhões
(7,5%) e Iêmen com US$ 2,6 milhões (5.3%).
No mês de agosto as exportações das empresas de Batatais
totalizaram US$ 4,59 milhões e
as importações US$ 338,8 mil
tendo um saldo de US$ 4,25 milhões.
Luiz Carlos Figueiredo

Empresas de Batatais geram 421 novos
empregos até agosto

S

egundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do
Trabalho, de janeiro a agosto
deste ano as empresas de Batatais contrataram 3.392 empregados e demitiram 2.971, tendo um
saldo de 421 empregos. No mesmo período de 2017 as empresas
haviam efetuado 3.493 admissões e 3.063 desligamentos, com
um saldo de 430 empregos. No
mês de agosto houve 437 admissões e 418 desligamentos com
um saldo de 19 empregos.

S

No mês de agosto as ocupações que mais contrataram foram, auxiliar de escritório com
38 contratações, vendedor do
comercio varejista com 37 contratações, alimentador de linha
de produção com 22 admissões,
servente de obras e professor de
ensino superior com 19 contratações cada ocupação, trabalhador
agropecuário com 17 admissões,
cozinheiro e orientador educacional com 12 contratações cada
ocupação e laboratorista fotográfico e soldador com 10 contratações cada profissão.

As ocupações que tiveram
os melhores saldos em agosto
foram, alimentador de linha de
produção com 19 empregos criados, professor de ensino superior
com 18 novas vagas, servente de
obras com 16 novos empregos,
laboratorista fotográfico com 10
vagas, cozinheiro com 09 vagas,
auxiliar de escritório e vigilante
com 08 vagas cada ocupação,
vendedor do comércio varejista
e orientador educacional com a
criação de 07 novos empregos
cada.
No início do ano Batatais ti-

nha 15.483 empregos formais,
com a geração dos 421 novos
empregos, totaliza 15.904 trabalhadores com carteira assinada.
Vale lembrar que até o ano de
2013 as empresas de Batatais
criavam em média 480 empregos por ano, em 2014 houve o
fechamento de seis empregos,
em 2015 fecharam 1.217 postos
de trabalho, em 2016 houve o
fechamento de 443 empregos, e
em 2017 a criação de 228 novas
vagas de trabalho.
Luiz Carlos Figueiredo

Inadimplência no comércio de Batatais
registra queda de 46%

egundo estatísticas da
ACE Batatais, efetuadas com base no cadastro do banco de dados Sophus
e da Boa Vista SCPC, de janeiro
até agosto deste ano, foram
efetuadas 1.645 ocorrências de
inadimplência, de um total de
909 clientes que totalizam uma
dívida de R$ 888.869,14. No
mesmo período do ano passado
foram registradas 1.636 ocorrências, de um total de 1.241
clientes que totalizaram uma dívida de R$ 1.633.923,93.
Observa-se que apesar do
número de ocorrências ser
praticamente o mesmo, houve
uma redução de 338 clientes
o que corresponde a uma queda de 27% da quantidade de
clientes inadimplentes, havendo também uma redução de R$
745.054,79 do valor total da dívida, o que corresponde a uma
queda de 46% da dívida entre
um período e o outro.

Dos 909 clientes inadimplentes registrados de janeiro a agosto deste ano, 845 são solteiros e
64 casados, 515 dos sexo masculino e 394 do sexo feminino. A
maior concentração das dívidas é
de até 1 ano com 807 registros e
um total de R$ 406.886,53. Existe
913 ocorrências com dívidas de
R$ 101,00 a R$ 500,00 totalizando R$ 272.561,77.
REGISTROS NO
MÊS DE AGOSTO
O mês de agosto deste ano
apresentou 152 ocorrências de
inadimplência. Foram 120 consumidores negativados com um total de dívida de R$ 64.248,79. No
mesmo período de 2017, foram
registradas 91 ocorrências, de 86
consumidores e com uma inadimplência de R$ 53.973,39.
Do total de ocorrências 90
clientes apresentaram um registro, 30 clientes com dois a cinco
registros, tendo uma média de

1,267 ocorrências por clientes.
Entre os negativados 109 são
solteiros e 11 casados, 78 do
sexo masculino e 42 do sexo feminino.
Na análise das ocorrências
por data de entrada, os dados
apresentam 147 clientes com até
um ano de dívida, totalizando R$
61.367,79. Com dois anos inadimplentes foram registrados três
clientes com uma dívida de R$
808,00; com três anos apenas um
cliente com divida de R$ 1.683,00
e com até cinco anos um cliente
com divida de R$ 390,00.
As inadimplências por faixa
de valores apresentam quatro
ocorrências com dívidas de até
R$ 50,00; o total de 47 ocorrências de até R$ 100,00; 77 ocorrências de até R$ 500,00; 12 ocorrências de até R$ 1.000,00; sete
ocorrências de até R$ 2.000,00
e cinco ocorrências acima de R$
2.000,00.
Na avaliação de quantidade

de clientes registrados por idade, observa-se que existe 30
clientes inadimplentes com idade de 40 a 50 anos que totalizam
uma dívida de R$ 20.123,90; 23
clientes com idade entre 30 a
40 anos com a dívida total de
R$ 10.453,89; 22 clientes com
mais de 50 anos, 18 clientes com
idade de 20 a 25 anos, 12 clientes com idade de 25 a 30 anos,
oito clientes com idade de até
18 anos e sete clientes com 19
anos.
Na análise por sexo, dos 78
clientes inadimplentes do sexo
masculino, 15 tem de 30 a 40
anos, 15 tem de 40 a 50 anos,
14 clientes com idade superior a
50 anos e 13 clientes com idade
de 20 a 25 anos. Os 42 clientes
inadimplentes do sexo feminino,
15 tem idade entre 40 a 50 anos,
oito de 30 a 40 anos e oito com
idade acima de 50 anos.
Luiz Carlos Figueiredo
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Inadimplência do
consumidor cai
3,4% no acumulado
em 12 meses

A

inadimplência do
consumidor caiu
3,4% no acumulado em 12 meses (setembro
de 2017 até agosto de 2018
frente aos 12 meses antecedentes), de acordo com dados
nacionais da Boa Vista SCPC.
Na avaliação mensal com
ajuste sazonal, agosto apresentou variação negativa de
-2,7% frente a julho. Quando
comparado o resultado contra o mesmo mês de 2017, o
indicador subiu 4,8%.
Regionalmente, na análise acumulada em 12 meses,
ocorreu queda nas regiões
Centro-Oeste (-5,1%), Norte
(-4,7%), Nordeste (-3,8%), Sudeste (-3,1%) e Sul (-2,3%).

As adversidades ocorridas
na economia ao longo dos últimos anos geraram grande
cautela nas famílias, inibindo
o consumo e a tomada de crédito, contribuindo para a diminuição do fluxo de inadimplência. Dado o ritmo lento
da recuperação da atividade
econômica e do mercado
de trabalho, a tendência de
queda nos registros persiste.
É esperado que, com a diminuição da desocupação e de
juros menores, ocorra uma
evolução mais consistente
na demanda por crédito, que
deverá colaborar para a manutenção de um ritmo estável
do estoque de inadimplência.
Fonte: Boa Vista SCPC

Anuncie sua empresa no

e garanta bons negócios
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Pedidos de falência caem 19,6% no
acumulado em 12 meses

O

s pedidos de falência caíram 19,6% no
acumulado 12 meses (setembro de 2017 até agosto de 2018 comparado aos 12
meses antecedentes), segundo
dados com abrangência nacional da Boa Vista SCPC. Mantida
a base de comparação, as falências decretadas subiram 15,0%,
enquanto para os pedidos de
recuperação judicial houve diminuição de 6,0%. As recuperações judiciais deferidas registraram queda de 2,9%.
Na comparação mensal os
pedidos de falência avançaram 22,9% em relação a julho,
assim como os pedidos de

recuperação judicial (57,6%),
falências decretadas (22,3%)
e recuperações judiciais deferidas (42,7%).
De acordo com os resultados acumulados em 12 meses,
os pedidos de falência continuam caindo. O movimento
de queda está atrelado a melhora nas condições econômicas desde o ano passado, que
permitiu às empresas apresentarem sinais mais sólidos
nos indicadores de solvência.
Entretanto, a continuidade
desse processo dependerá de
uma retomada mais acelerada
da atividade econômica. Fonte: Boa Vista SCPC

Movimento do Comércio avança
4,1% no acumulado em 12 meses,
diz Boa Vista SCPC

O

Indicador do Movimento do Comércio, que acompanha o desempenho das vendas
no varejo em todo o Brasil,
avançou 4,1% no acumulado
em 12 meses (setembro de
2017 até agosto de 2018 frente ao mesmo período do ano
anterior), segundo o indicador
da Boa Vista SCPC. Em agosto,
na avaliação mensal dessazonalizada, o indicador ficou
estável. Já na avaliação contra
agosto do ano anterior o varejo encolheu 1,8%.
O desempenho recente do
indicador mostra uma diminuição do ritmo de recuperação
do varejo, principalmente após
a greve dos caminhoneiros.

Fatores como alto nível de desocupação e lenta melhora da
atividade tem contribuído para
diminuição do consumo em um
momento de aumento da incerteza e queda da confiança.
Com poucos sinais de melhora
no cenário econômico, espera-se que o varejo siga em marcha lenta até o final do ano.

SETORES
Na análise mensal, dentre
os principais setores, o setor
de “Móveis e Eletrodomésticos” apresentou alta de 0,3%
em agosto, descontados os
efeitos sazonais. Nos dados
sem ajuste sazonal, a variação
acumulada em 12 meses foi
de 5,0%.

A categoria de “Tecidos,
Vestuários e Calçados” cresceu 2,1% no mês, expurgados
os efeitos sazonais. Na comparação da série sazonal, nos
dados acumulados em 12 meses houve avanço de 0,1%.
A atividade do setor de
“Supermercados, Alimentos e
Bebidas” registrou queda de
0,2% na série dessazonalizada. Na série sem ajuste, a variação acumulada subiu 3,9%.
Por fim, o segmento de
“Combustíveis e Lubrificantes” subiu 0,3% em agosto
considerando dados dessazonalizados, enquanto na série
sem ajuste, a variação acumulada em 12 meses recuou
0,5%. Fonte: Boa Vista SCPC.
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Caça Palavras

em bem começou a Primavera e as temperaturas já começaram a subir. Com tanto
calor, imagine como será o Verão, a estação mais quente do ano. Tem quem gosta do
frio para apreciar alguns pratos mais quentes e saborosos, mas a dica para o calor são
os sucos para manter o corpo sempre bem hidratado. Então, segue este divertido Caça Palavras
com algumas dicas de sabores de sucos, dê preferência sempre para os naturais. Para se acalmar, aproveite e procure a palavra surpresa “Maracujá”. Tome bem geladinho! Bom proveito:

15

Programação Cultural
Mês de Outubro
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